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У національній символіці України домінують золо-
тий та синій кольори. В основі вибору синього кольору 
Оранти (колір небесного тла, трансцендентності, муд-
рості) руськими князями як символу Любомудрія, со-
фійності сформовані були головні засади побудови да-
вньоруської держави. У Київській Русі "Істинна" муд-
рість розумілася не просто у якості пізнання речей, але 
як розуміння через посередництво бога як вищої сутно-
сті та істини. Світ навколишній з точки зору "благої" 
мудрості не має самодостатнього значення, осягнення 
його важливе лиш тому, що бог "такъ сътвори, да равъ-
но отъ видимы ихъ творьць чудитьси"….А тим самим 
мудрість набуває рефлексивного характеру. Вона звер-
нена не у зовнішній світ, але через нього до оволодіння 
божественною "істиною", що має таїну сенсу людського 
буття. Мудрість тим самим мислилась як розгадування 
загадок особистого "Я", розуміння сенсу життя. Розу-
міння мудрості, яка має якість рефлексивності, тільки їй 
притаманній, мислити самого себе було виробленим 
вже у неоплатонізмі" [6, с. 79]. 

В. Москвич, досліджуючи колористичну термінологію 
поліських, карпатських та прикарпатських говірок, виді-
ляє спеціалізовані підсистеми колоровизначень у на-
родному світогляді та показує вплив однієї системи на 
іншу, в результаті чого відбуваються зміни форм, зна-
чення та дистрибуції слів, що позначають кольори. 
Українська колористична система структурована та 
систематизована у своїй багатопроявленості комплек-
сом ціннісних соціокультурних уявлень, які стали осно-
вою літературної української мови, а саме – (червоний, 
жовтий, зелений, блакитний/голубий, синій, білий, 
чорний, сірий, фіолетовий, коричневий, бурячковий, 
вишневий, оранжевий, цегельний, жовтогарячий, са-
латовий, сизий, рожевий, рудий, золотий, бузковий, 
ультрамариновий, малиновий, чорнильний) за систе-
мою, дослідженою В. Москвичем. 

Народна специфіка колористичної системи виявля-
ється досить глубинно в українських говірках. Вони різ-
няться своїми компонентами, але з огляду на безперер-
вний розвиток етнокультворчих процесів, які обумовлю-
ють, з одного боку, взаємний вплив і трансформаційні 
зміни в означенні кольорів (сірий, голубий, синій, черво-

ний, фіолетовий, коричневий кольори), а з іншого – до-
зволяють визначити стійкі кольоронайменування, що 
домінують та позначають основні поняття у даній системі 
(білий, чорний, жовтий та зелений кольори за Москви-
чем В.А.) [10, с. 143]. Заслуговує на окрему увагу коло-
ристична термінологія в говірках с. Грузинці Хотинського 
району Черновицької обл.: 1 чирвлений, 2 жовтий, 
3 зелений, 4 голубовий, синій, 5 білий, 6 чорний, 7 сивий; 
лілійяковий, коришковий, скотийовий, травний, капус-
тяний, розовий, кукурудзяний, вишневий, бурячковий, 
багровий, гарбузовий, жарий, камінцевий [10, с. 131].  

Номінація колоровизначень як культуротворчих уні-
версалій в народній системі історично формувалася в 
процесі чуттєво-асоціативного відображення та конкре-
тизації світоглядних уявлень у цілісну колористичну 
систему, яка визначала моральні, естетико-унормовані 
характеристики життєдайності українців, що репрезен-
тувалися в народних звичаях та традиціях.  
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ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ  

ЯК УМОВА ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСТВА  
 
Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідно-

сті їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. 

The stereotypes concerning women's political leadership in modern Ukraine are analyzed and special attention is payed to the 
necessity to overcome them as to the precondition of civilization progress of Ukrainians, especially in the field of creating of common 
European space. 

 
В сучасній українській соціогуманітаристиці, яка, бе-

зумовно, є одним із найвагоміших складників українсь-
кої культури, є напрямки, що аналізують умови долу-
чення сучасного українства до цивілізованого світу. До 
таких належать і гендерні дослідження. 

Так, зокрема, дослідження гендерних стереотипів сьо-
годні стало невідє'мною частиною нового напрямку в укра-
їнській психологічній науці – гендерної психології. Як відмі-
чає чимало дослідників, радянська психологія була "без-
статевою", в той час, як пострадянська психологічна наука 
активно долає цей недолік, стрімко засвоюючи досягнення 
західної психології, в межах якої активно розвиваються як 
феміністичні, так і гендерні дослідження. 

У сучасній психологічній науці прийнято виділяти 
два типи гендерних стереотипів. "Перша група гендер-

них стереотипів – це стереотипи фемінінності-
маскулінності. Чоловікам та жінкам приписуються певні 
психологічні якості та характеристики особистості, – 
пише І.С. Кльоцина. – Маскулінність-фемінінність – но-
рмативні уявлення про соматичні, психічні та поведін-
кові якості, характерні для чоловіків та жінок. Повсяк-
деннна свідомість схильна абсолютизувати психофізіо-
логічні та соціальні відмінності статей, ототожнюючи 
маскулінність з активно-творчим, культурним началом, 
а фемінінність – з пасивно-репродуктивним, природ-
ним" [4, с. 248]. 

До другої групи гендерних стереотипів відносяться ті, 
котрі закріплюють професійні та сімейні ролі за певною 
статтю. "Чоловіків прийнято оцінювати за професійними 
успіхами, жінок – за наявністю сім'ї та дітей" [4, с. 249]. 
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Коли подібні гендерні стереотипи розповсюджують-
ся на сферу політики, виникає суттєвий внутрішній роз-
рив між конституційним правом особистості бути обра-
ною до владних структур, наприклад, та життєвими ре-
аліями. Наслідки дії в тому числі стереотипів масової 
свідомості в політичній сфері яскраво проявляються, 
зокрема, у представництві жінок на найвищих держав-
них посадах і в українському парламенті – Верховній 
Раді, де їх чисельність ніколи не досягала навіть 10%. 

Жінка-політик насамперед зустрічається з величезною 
кількістю гендерних стереотипів, дію яких відчуває на собі. 
Перше, на що звертають увагу українські политикині в 
інтерв'ю із ними, – це і є проблема стереотипізації масової 
свідомості щодо жінки в політиці. Так в інтерв'ю, які бра-
лись у відомих українських діючих чи вже минулих скли-
кань депутаток Верховної Ради, абсолютна більшість із 
них вказувала на тиск стереотипного мислення та патріа-
рхальних установок, що заважають успішній роботі як са-
мостійного відповідального політика.  

"…жінкою-політиком насправді бути непросто. В по-
литиці немає джельтменів, котрі пропускають даму 
вперед, – стверджувала в інтерв'ю Олена Бондаренко, 
депутат ВР і голова підкомітету з питань гендерної по-
літики Комітету з питань прав людини, національних 
меншин та міжнаціональних відносин ВРУ У скликання. 
– Більше того, в українському політикумі дуже живуче 
стереотипне бачення жінок як "допоміжної ланки", "об-
слуговуючого персоналу". …А додайте ще й домашні 
проблеми, коли …чоловік далеко не завжди готовий 
миритися з кар'єрою дружини, з її "нежіночою" професі-
єю, переважно чоловічим оточенням, "недомашністю" і 
таке інш." [1, с. 9]. 

І далі О. Бондаренко відмічала: "В моему житті були 
і чоловіки-колеги, готові підтримати, порадити. Але й 
чимало було прикладів, коли "на шляху до Олімпу" чо-
ловіки демонстрували і "чоловічу" жорстокість, і "нечо-
ловічу" підступність, інтриганство і заздрість. А ось ней-
тралітет – дуже рідко. Чоловікам не все одно, коли по-
ряд з ними, – принаймні, так вони думають – ділом за-
ймається жінка" [1, с. 9]. 

Як бачимо, у цьому прикладі "працюють" одразу два 
типи стереотипів: соціальної ролі та статевого призна-
чення, а також психофізіологічної залежності та вто-
ринності жіночих креативних якостей. В такому контекс-
ті жінка не призначена для політичної діяльності, біль-
ше того, вона не повинна проявляти політичну волю та 
ініціативу. Подібні стереотипи діють не тільки на свідо-
мому рівні, вербализуючись у вигляді життєвого прин-
ципу противника гендерної рівності, але і на рівні під-
свідомості, внаслідок чого процес витіснення подібних 
стереотипів набуває довготривалого характеру і не 
завжди буває ефективним. 

Потрібно сказати, що самими жінками-лідерками 
проводиться досить часто фактично професійний ана-
ліз діючих стереотипів. Очевидно, їх підштовхує до 
роздумів потреба адекватно оцінити особистісну ситуа-
цію, щоб правильно реагувати на виклики, які виника-
ють в такій непростій сфері самореалізації, якою сього-
дні є українська політична реальність. Ось характерис-
тика гендерної стереотипізації масової свідомості в 
українському суспільстві, з якою важко не погодитись: 
"Образ української жінки-політика, власне, став наслід-
ком дуже стійкого гендерного стереотипу: політика – 
виключно чоловіча справа. Тому успішна жінка-політик 
– це "мужик у спідниці", у кращому випадку – "залізна 
леді", яка у всьому – навіть у стилі поведінки та верба-
льної комунікації – повинна керуватися правилами так 
званої "мужекратії". Такий образ непривабливий для 
виборця, але коли жінка намагається зламати ці рамки, 
демонструючи світу, що вона може бути і великим полі-
тиком, і одночасно – чарівною, зі смаком одягнутою, 

жіночною – знову на неї вихлюпується незадоволення 
суспільства, заскоченого таким відмінним від прийнято-
го образом. Найцікавіше те, що жінка-політик нерідко – 
свідомо або несвідомо – стає не тільки жертвою такого 
штучно створеного в суспільстві образу, але й сама 
бере участь у створенні свого образу за цим шаблоном. 
Що, зрештою, дає підстави противникам просування 
жінок в політиці аргументувати свій спротив несамо-
стійністю, потраплянням під вплив, рольовою підлегліс-
тю жінки, з чого витікає дуже зручний висновок: жінка в 
політиці апріорі може і повинна виконувати обслугову-
ючі функції. Але, насправді, жінка-політик може і пови-
нна стати тим криголамом, який долає й ламає цю кри-
гу стереотипності. І чим більше вона харизматична, тим 
сильніший тиск криголаму, тим швидше у суспільстві 
настануть зміни у ставленні до жінки-політика" [1, с. 10]. 
І далі: "Харизма потрібна політичному лідеру, як повіт-
ря. Незалежно від статі. Але харизматичний політик-
жінка володіє просто дивною здатністю, притягальною 
силою. Харизматичний політик – це той (або та), кого 
люблять чи ненавидять, до кого немає байдужості. Це 
той (чи та), за ким народ готовий йти. Це великий полі-
тик, особливо, коли це жінка" [1, с. 11].  

І жіночі стратегії в політиці можуть відіграти позити-
вну роль, створюючи нове обличчя політичного лідера 
та привносячи нові якості та нові ідейні і концептуальні 
підходи до вирішення суспільно-політичних проблем. 
Аналізуючи під цим кутом зору діяльність Юлії Тимо-
шенко як українського політика, О.Кісь зазначає: "Жіночі 
стратегії у політиці — річ не нова, але Юлія Тимошенко 
демонструє їх у класичному виконанні. Однак сама во-
на аж ніяк не вважає себе представницею жіночих інте-
ресів у політиці. Якраз навпаки: при кожній нагоді вона 
заперечує будь-який зв'язок із жіночим рухом чи, боро-
ни Боже, з фемінізмом. У політиці, цій жорстокій чолові-
чій грі, вона лише грає під жінку. Дехто навіть називає її 
єдиним справжнім чоловіком у цій сфері! Отож бо, що 
чоловіком. Хоча за способом свого життя Юлія Тимо-
шенко — справжнісінька феміністка" [3]. 

Часто гендерні стереотипи стають фактором, який 
підштовхує до агресивних дій по відношенню до конк-
ретної жінки-політика. Так, достатньо відома в Україні в 
недалекому минулому політик Наталя Вітренко, голова 
Прогресивної Соціалістичної партії України, народний 
депутат ВРУ ІІ и ІІІ скликань, відмічала, що жінку в полі-
тиці прагнуть образити дуже боляче, вдарити дошкуль-
ніше. Для цього як правило обираються ті моменти 
життя, які стосуються політикині саме як жінки, тобто, 
намагаються зачепити за особисте. "...чоловікам-
політикам масовою свідомістю прощається усе: і кохан-
ки, і гулянки, й випивка... Зовсім інше ставлення до жін-
ки! Їй нічого не прощається! Але ще страшніше, коли 
політичні опоненти намагаються перекрутити факти 
особистого життя. Це зовсім неприпустимо. Адже я ма-
ти, я розумію, що страждають діти, коли на меня ллють 
багнюку" [1, с. 55].  

Не дивлячись на совєтський "державний фемінізм", 
котрий, здавалось, повинен був змінити патріархальні 
гендерні стереотипи за більш, ніж 70-літнє існування 
радянської влади з її зрівняльними принципами, масова 
свідомість постколоніальної України демонструє прихи-
льність до традиційних гендерних рольових розкладів. І 
"випадіння" з кола "жіночих занять" достатньо жорстко 
карається суспільною думкою. Не можна сказати, що 
жінка-політик не викликає поваги в суспільстві. Присут-
ня також заздрість, захоплення, навіть острах, але, па-
ралельно і відтворюється принизлива риторика віднос-
но жінки у владі. Так, Ірина Синявська, колишня Голова 
Житомирської обласної ради, колишня губернатор жи-
томирщини, в інтерв'ю відмічає, що "…суспільст-
во…дуже обережно відносилось до жінки – керівника 
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регіону, відомства. Як правило вважали, що ці жінки 
або незаміжні, або бездітні, або аморальні і їх "пропи-
хають" за якісь певні послуги чоловікам". Пані Синявсь-
ка вважає, що "це було викликано тим, що чоловіча 
влада створювала таку характеристику жінкам, потен-
ційним конкурентам" [1, с. 35] в боротьбі за владу. 

Гендерно стереотипне ставлення до жінки у владі 
присутнє і в мові. В Україні досить регулярно виникають 
дискусії серед гендерних дослідниць з приводу можли-
вості чи неприйняття вживання термінів, що відобра-
жають гендерну відмінність політика. Мова йде про фо-
рмування адекватної назви для політика-жінки. Розгля-
даються як можливі два варіанти: "політикиня" та "полі-
тичка". До дискусії приєднуються більш широкі кола 
громадськості, котрі, як правило, демонструють крайній 
консерватизм в цьому питанні, відмовляючи подібним 
мовним новотворам взагалі у можливості існування. А 
між тим, мова як жива система, що розвивається, по-
ступово засвоює подібні нововведення. Адже колись не 
було "вчительки" та "лікарки", а тепер важко уявити 
мову без цих гендерно чітко маркованих термінів.  

Вище мова йшла в основному про гендерні стереотипи 
жіночого політичного лідерства, лише по дотичній затор-
куючи і стереотипи чоловічого політичного лідерства. А 
між тим, вони теж існують, хоч і принципово відрізняються 
від стереотипів, які стосуються жінок-політиків. До таких 
"чоловічих" стереотипів варто віднести погляд на чолові-
ка-політика як на батька нації, притаманний значній части-
ні електорату сучасної України. Вимога "жорсткої руки" від 
частини виборців теж стосується чоловічих стереотипів – 
"господаря" та "вождя". Цей стереотип притаманний дещо 
меншій у порівнянні зі вказаним вище частині населення 
України. Проте, у загальнонаціональному масштабі частка 
тих виборців, які готові голосувати за "тверду руку" досить 
значна. Саме для цих людей безумовним авторитетом і 
позитивним прикладом є Володимир Путін як авторитар-
ний лідер і жорсткий політик [2].  

Вказані стереотипи, безумовно, заслуговують на увагу 
дослідників, інакше картина не буде симетричною та цілі-
сною. Автор (до речі, в українській мові вже достатньо 
давно та успішно функціонує поняття "авторка") зупини-
лась більш детально на анализі ґендерних стереотипів 
жіночого політичного лідерства, базуючись на матеріалах 
проекту "Феномен жіночого політичного лідерства в Украї-
ні", присвяченого проблемі жінки у владі. 

Не можна не погодитись і з думкою знаної в Україні 
дослідниці О. Кісь, яка стверджує, що і матріархатний 
міф, пов'язаний ідеологічно дуже тісно із так званим 
"берегинством", є реальною перешкодою на шляху са-
моусвідомлення сучасного українського жіноцтва, в т.ч. 
і у політичній сфері, що негативно впливає на європеї-

зацію сучасного українства. "Небезпека, що чатує на 
прихильниць Берегині, полягає в створенні та підтримці 
ілюзії про особливе і високе становище української жін-
ки. Для жінок матріархальний міф — то ідейний нарко-
тик, самообман, спосіб утечі від жорстокої реальності 
(де жінка — зневажена, експлуатована, безправна, 
безмовна) у світ мрії (де весь український космос обер-
тається навколо Берегині, що гордо стоїть на постаме-
нті). Він суттєво перешкоджає українському жіноцтву 
усвідомити власні проблеми і перспективи в суспільно-
політичній сфері". Адже "уся попередня історія України 
— це історія чоловіча. Матріархатний міф і Берегиня — 
яскраві тому свідчення. Зняти "рожеві окуляри" у погля-
ді на минуле жіноцтва означає виразніше побачити су-
часні проблеми жінок в Україні. Їх визнання є чи не най-
важливішим кроком" [3]. 

Щодо стереотипів, які функціонують у сфері жіночого 
політичного лідерства, можна стверджувати, що вони 
можуть активно витіснятись лише у тому випадку, коли 
жінка у владі стане явищем масовим та звичним для 
українців. Шанси такі є, оскільки українські жінки завжди 
були активними і достатньо самостійними. Це додає пе-
вного оптимізму відносно більш масового приходу украї-
нських жінок у владу, якщо, звичайно, процес демократи-
зації та європеїзації України не буде згорнуто чи значно 
загальмовано. А такі перспективи, на жаль, теж не ви-
ключені. Проте, для цього всьому українському суспільс-
тву доведеться нарешті відмовитись від ідеалу жертов-
ності та месіанізму української жінки в історії країни. 
Адже саме жіноцтву "…накинуто "особливу місію" в долі 
української держави, нації, і сім'ї. Місію, що означає від-
повідальність за цю долю. І за недолю. Завищені суспі-
льні очікування щодо жіноцтва і фатальні невдачі україн-
ської нації впродовж століть історії неминуче спричиня-
ють "комплекс провини" і фрустрацію у тієї самої "слабкої 
та прекрасної" частини української людності, на яку була 
покладена "місія" Берегині. Одною з найбільш згубних, 
деструктивних ідей, яку впродовж століть навіювано 
українцям — це ідея жертовності, яка засадничо несумі-
сна з феміністичним (ба, навіть просто демократичним) 
дискурсом, бо позбавляє жінку права на себе, на своє 
власне тіло, особистість, інтелект, здібності" [3]. 
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ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ПОСТУП УКРАЇНЦІВ  
ПІД ВПЛИВОМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
Ідентичність стала основною метафорою нашої епохи 

Д. Шоттер 
 

У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних проце-
сів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності 
українського суспільства до етнокультурної взаємодії. 

The features of ethno-cultural progress of Ukrainians under the influence of European integration processes are characterized in the 
article. The processes of formation of new identities are quite complicated and require an open and active position as well as readiness 
of the Ukrainian society to ethno-cultural interaction. 

 
Характерною ознакою ХХІ століття, безперечно, є 

глобалізаційні інтеграційні процеси, що супроводжують-
ся об'єктивними політичними, економічними та соціо-
культурними змінами, які впливають на життя окремої 
людини і суспільства загалом. 

Важливою складовою таких змін є й євроінтеграційні 
процеси, що дедалі більше актуалізують потребу тео-
ретичного осмислення і особливої уваги у контексті 
етнокультурного розвитку європейських народів. По-
стала необхідність вирішення питань, пов'язаних із збе-

© Чабанов В., 2012




