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Дослідження федералізму в історичному дискурсі потребує нових 
теоретичних конструкцій. Однобічний розгляд його сутності позбавляє 
історичного значення цього феномена, особливо у контексті впливу на 
свідомість української еліти ХІХ – початку ХХ ст. Федералізм – це ши-
роке аналітичне поняття, котре в реаліях націєтворення стало потужною 
суспільно-політичною парадигмою. Остання – це дефініція високого рів-
ня абстрагування, яка дозволяє у сфері філософських, ідеологічних і по-
літичних цінностей, що змінюються, виокремити інваріантні структури, 
завдяки яким те чи інше ідеологічне явище можна ідентифікувати як ка-
тегорію певної політичної та ідеологічної системи1. Якщо розглядати по-
літичну ідеологію як засіб артикуляції політичних інтересів певних соці-
альних груп або політичних класів, концептуальною основою якої слугує 
певна політико-філософська доктрина, то парадигма спирається на такі 
фундаментальні засади, як національно-історичний досвід, теоретичне 
оформлення якого відбувається в рамках певної історіософської концепції. 
Власне, історіографія українського федералізму доводить, що він вміщу-
ється в межах останніх ознак2. 

Ідея федералізму ХІХ – початку ХХ ст. була однією з головних кон-
цепцій державницьких перспектив України, яка повною мірою формувала 
базис «національного проекту». Вона зароджувалася в уявленнях козаць-
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ких ідеологів XVIII ст. й отримала подальший розвиток у думках пред-
ставників української інтелігенції наступного століття. Світоглядно перші 
сповідували просвітницькі (раціональні) ідеї європейської думки й месі-
аністську суть російського політичного світу. Другі – були «синами своєї 
епохи», котрі формувалися в межах «общеруської» традиції, намагаючись 
втілити свої переконання в життя. 

Генезис ідеї федералізму обумовлювався кількома викликами модер-
ності, що охоплювали у той час поліетнічні імперії Габсбургів і Романових. 
Як це не парадоксально, але європейський абсолютизм характеризував сут-
ність влади самодержавства й конституційної монархії Австро-Угорщини. 
Власне, периферія Європи внаслідок історичних обставин концентрувала 
величезний пласт багатьох етносів, конфесій і моделей життя. Місце укра-
їнського народу характеризувало розділення його територій, переважання 
селянської маси в соціально-класовій структурі, роль міст як адміністра-
тивних і релігійних центрів, незбалансованість економічного розвитку між 
регіонами, існування в залишковій формі ознак минулої державності та ін. 
Більшість дослідників одностайні, що Україна в сучасному розумінні, у 
«довгому» ХІХ ст. перебувала на стадії традиційного аграрного суспіль-
ства3. Але подих модерності виконував своє історичне призначення. 

Після Французької революції 1789-1799 рр. в Європі широко поши-
рюються й отримують все більше визнання дві концепції, які до її початку 
більшість суспільств сприймали дивними. По-перше, це визнання того, що 
політичні зміни – абсолютно нормальне й очікуване явище. По-друге, но-
сієм державного суверенітету є не правителі або законодавчі органи, але 
якась спільність, що йменується «народ». Це були не просто нові ідеї – це 
були радикальні ідеї, що стали джерелом занепокоєння для більшості во-
лодарів власності й влади. Власне, ці ідеї похитнули основи традиційної 
цивілізації, отримавши в імперіях Габсбургів і Романових новий виток у 
зародженні визвольного руху, що починає себе називати національним.

Епоха націоналізму та капіталістичної цивілізації сприяли формуван-
ню широкого інформаційного обміну між народами й націями, посилили со-
ціальний динамізм класів. Закономірно, що за таких умов розвиток капіта-
лізму передбачав появу лояльних ідеологічних доктрин, котрі в об’єктивній 
реальності набували форми потужних визвольних рухів національного й 
соціального характеру. Саме в епоху «довгого» ХІХ ст. боротьба соціальних 
груп і класів, народів і націй виражалася в постійній еклектиці національних 
пріоритетів та соціальних вимог. Лише за певних тенденцій і умов одна з 
них отримувала домінуючий характер. У більшості випадків український 
визвольний рух намагався безболісно поєднати зрозумілі та потрібні ра-
ціональні гасла соціального звільнення з емоційними та ірраціональними 
національними інтересами. Націєтворенню ХІХ ст. притаманний широкий 
прорив багатьох ідей і доктрин. Капіталістичному розвиткові характерний 
соціальний динамізм і складання нової суспільної структури. 

Дискусія між німецькими економістами Ф. Лістом і К. Марксом як 
науковий витвір є вдалою екстраполяцією4, котра мала на меті довести 
об’єктивну відповідність українського руху світовим і європейським тен-
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денціям. «Сучасні марксистсько-ленінські й національно-визвольні ідеоло-
гії, – писав історик Р. Шпорлюк, – прийняли марксистську віру в індустрі-
алізацію, але відкинули космополітизм Маркса та його віру в звільнення 
людини. Національна незалежність, національний характер і національне 
самовираження стали, відповідно до їхнього світогляду, спадщиною кла-
сичного націоналізму, проте цьому світоглядові вже бракує однієї з голо-
вних настанов останнього: віри в те, що національність – це лише перший 
крок на шляху до вселюдськості»5. 

В історії «довгого» ХІХ ст. марксизм і націоналізм зіграли визна-
чну історичну роль, змінивши певні закономірності української історії. 
Діалектика нації та класу стає найбільш продуктивним способом історич-
ної ретроспективи на ХІХ і ХХ ст. «Той факт, – зазначав Р. Шпорлюк, – що 
нація й клас зараз залишаються загальновизнаними суттєвими складови-
ми особистої ідентичності та політичної легітимності, є свідченням того, 
який глибокий вплив справили марксизм і націоналізм на наш сучасний 
світогляд»6. 

Історичні реалії ХІХ ст. доводять, що такий стан речей був законо-
мірним і відтворював основні риси розвитку індустріальної цивілізації. 
Нація була суспільним організмом, котрий себе таким уявляв. Характерно, 
що націогенез був позначений активним соціальним динамізмом етносу. 
Британський учений Е. Сміт вважав, що етносам притаманні шість ознак: 
1) власна самоназва, котра дає можливість ідентифікувати себе й вести 
мову про суть спільноти; 2) міф про спільне походження, який побудова-
ний на ідеї спільного початку в часовому й просторовому вимірах і дає 
етносу відчуття уявної спорідненості; 3) спільна історична пам’ять; 4) 
один чи кілька елементів спільної культури, що включають релігію, мову, 
звичай тощо; 5) прив’язаність до батьківщини – території, на якій етнос 
не обов’язково проживає фізично, при цьому вага надається символічній 
прив’язаності до землі предків; 6) усвідомлення своєї єдності7. 

Український народ не був винятком, його розвиток відповідав анало-
гічним процесам, які протікали на територіях сусідніх країн. Марксистський 
історик Е. Гобсбаум на теренах Східної Європи окреслював «інший» на-
ціоналізм, сутність якого полягає в наступному: «По-перше, це відмова від 
«граничного принципу», який, як ми бачили, був основним в епоху лібера-
лізму. Надалі будь-яка група людей, яка вважала себе за «націю», зсилала-
ся на наявність права на самовизначення, що, зрештою, означає право на 
окрему суверенну незалежну державу на своїй території. По-друге, через 
збільшення потенційних «неісторичних» націй, етнічна належність і мова 
стають основними, дедалі вирішальнішими і навіть єдиними критеріями 
потенційної державності. Окрім того, мала місце ще й третя зміна, яка 
вплинула сильно не на рухи за створення національних держав, а на на-
ціональні почуття в межах створення цих держав: різка зміна ставлення до 
політичних прав нації та національної належності, для яких термін «наці-
оналізм» був фактично видуманий в останні десятиріччя XIX ст.»8.

Клас став іншою складовою одного процесу, як спільнота по відно-
шенню до власності та суспільного поділу праці. Сенс класової боротьби 
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полягав у виробленні модернізаційних підстав суспільства. Клас відігра-
вав особливу роль у здійсненні соціальної революції, котра мала розчисти-
ти шлях новим явищам життя. Макросоціальна динаміка ХІХ ст. свідчить 
про відсутність синтезу національного й соціального в середовищі верств 
і класів. У цьому аспекті не відбулася матеріалізація ідей і перспектив 
україн ського руху. Німецький філософ К. Маркс писав, що «соціальна ре-
волюція XIX ст. може черпати свою поезію лише з майбутнього, а не з ми-
нулого. Вона не може почати здійснювати своє власне завдання перш, ніж 
вона не покінчить зі всяким забобонним шануванням старизни. Колишні 
революції потребували спогадів про всесвітньо-історичні події минулого, 
щоб обдурити себе щодо свого власного вмісту. Революція XIX ст. пови-
нна надати мерцям ховати своїх мертвих, щоб з’ясувати собі власний вміст. 
Там фраза була вища за вміст, тут вміст вище фрази»9.

Формування передумов революції не було характерне розвитку на-
ціонального руху в ХІХ ст.; більшість дослідників це пояснюють доміну-
ванням інтелігенції у виробленні ідейних програм і методів визвольної 
боротьби, котра займалася пошуком засад історичної легітимності на ет-
нографічних і лінгвістичних засадах. Постановка національної проблеми 
відбувалася під впливом європейських ідей романтизму вузьким колом гу-
манітарної інтелігенції, яка займалася вивченням української етнографії, 
історії, фольклору10. 

Соціальний інтерес інтелектуалів був уявним, а буржуазії – кон-
кретним. Відсутність у тогочасному українському етносі сильного класу, 
пов’язаного з процесом модернізації, сприяла формуванню відірваності 
інтелігенції від народу. За таких умов динаміка руху визначалася соціаль-
ними катаклізмами й економічними кризами. 

Іронія історії ХІХ ст. полягала у відсутності реальної рушійної сили 
змін; політичний клас, яким була інтелігенція, був ідеологічно залежним 
від зовнішніх впливів. Світогляд інтелігенції, позначений плюралізмом, 
насиченістю ідеями демократизму, лібералізму, націоналізму, соціалізму, 
був досить мінливим. Характерною його рисою була філіація ідей (що не 
стане на перешкоді гострому ідеологічному протистоянню в ході політич-
ного процесу носіїв світоглядних настанов)11. 

Питання рушійних сил історії є однозначно суперечливим у вимірі 
дихотомії «Росія – Європа». Аналіз тенденцій суспільно-політичного й 
економічного розвитку дозволяє стверджувати, що нація, як уявна спіль-
нота і клас, як реальна спільність, діалектично співіснують. Нації в Гегеля 
відіграють ту саму роль, яку в Маркса – класи12. 

Отже, нація й клас в українському контексті були породжені модер-
ністю, ставши «дітьми» модернізації. Вони не були антагоністами на схід-
ноєвропейському просторі, адже органічно вписувалися в історичний ре-
льєф Левіафана. Протиріччя між ними існували лише на рівні політичних 
моделей розвитку. 

Розпад станових основ феодального суспільства в XVIII ст., який ви-
разився у виникненні абсолютистських режимів у Європі, визначив про-
відне місце в західному суспільстві класу буржуазії. Саме остання була 
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головним реалізатором проекту «держави-нації», адже розвиток пуритан-
ської моралі й підприємницького світогляду сприяв формуванню раціо-
нального підходу в сфері державного будівництва. Перемога буржуазних 
демократій у Західній Європі була овіяна значним ідеологічним ресурсом. 
Останній – це лібералізм і соціалізм, котрі ґрунтувалися на раціоналізмі 
та демократизмі, а також на переосмисленні доктрини «божественного» 
права в процесі існування держави.

Співвідношення сутності ідеологічних доктрин з тенденціями ви-
звольної боротьби не було проблемою українського націєтворення, яке в 
своїй основі було селянським й інтелігентським. Слабкість інтелігентської 
традиції в українській історії проявлялася в неможливості її представників 
продукувати ідеї та концепції в широкому контексті. При цьому останній 
отримував форму австрійського чи російського виміру. Самозаглибленість 
національного руху позбавляла його зовнішньої легітимації. Однак, в 
умовах традиційної цивілізації це було закономірне явище. Польський ви-
звольний рух ХІХ ст. орієнтувався на політичні засоби боротьби, маючи 
історичну легітимацію й державну традицію. Вітчизняні інтелектуали 
перебували в іншому становищі: вони займалися пошуком підстав своєї 
«історичності». Погляд на українську історію як недосконалу мав свій ре-
цидив і в сучасності.

Дискурс американського вченого М. фон Гагена на початку 90-х р. 
ХХ ст. відповідає рецепції західною цивілізацією питання можливості 
мати Україною певний історичний досвід. Така історіографічна думка бере 
початок від спільного поступу націй і класів у ХІХ ст. 

Розуміння цих явищ вимагало висвітлення складання ідентичнос-
тей, що мають свою ієрархію в кожній епосі. Концепт «неісторичності» 
не був образою чи запереченням української самобутності, а відповідав її 
об’єктивним рисам. У цьому контексті вагомого значення набуває осмис-
лення шляхів формування української модерної ідентичності. Відомо, що 
національна ідентичність складається з кількох компонентів: територіально-
го, етнічного, релігійного, культурного, політичного, економічного. Усі вони 
взаємопов’язані та взаємозалежні, хоча в кожну історичну добу деякі з них 
виявляються домінуючими, а деякі відходять у затінок. Це залежить не тіль-
ки від певних історичних обставин, але й від способу утворення нації.

Формування модерної нації може відбуватися двома шляхами. З кіль-
кох народів складається один. Тоді на перше місце виходять економічна та 
правова ідентичності. А може утворюватися шляхом виокремлення наро-
ду з більш широкого утворення з подальшим оформленням його в націю. 
У цьому випадку вирішальне значення мають консолідуючі чинники, які 
відокремлюють суб’єкт ідентифікації від решти світу – з одного боку, та 
посилюють його внутрішні зв’язки – з другого. Такими консолідуючими 
настановами можуть бути релігія, етнічна спільність, наявність зовніш-
нього ворога. 

Федералізм опановувався західними інтелектуалами у світлі розви-
тку поширення ліберальних, націоналістичних та соціалістичних доктрин. 
Українська природа цього феномена була спрямована в інше ідейне русло. 
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Джерелом національного федералізму був, у першу чергу, досвід козацько-
го автономізму XVIII ст., від якого отримала свої обриси концепція україн-
сь кого партикуляризму. Ідея автономізму в поданні козацьких ідеологів 
мала на меті забезпечити реставрацію певної державності Гетьманщини, 
легітимізувати права й вольності старшини, надати значні повноваження 
для регламентації внутрішнього життя, а особливо, його господарства. 
Логічно, що такий погляд козацьких ідеологів містив багато «але», адже 
був орієнтований лише на процес узаконення та зрівняння козаків з інши-
ми елітними станами Російської імперії. 

Історичний вимір імперії Габсбургів, яка долала шлях периферійної 
модернізації, був не набагато простішим. Поліетнічний і поліконфесійний 
характер держави створював перешкоди щодо планомірного розвитку ка-
піталізму. Поділ на рівні експресивного дворянського стану та динаміч-
ної буржуазії, готував ґрунт прогнозованих суперечностей у майбутньому. 
Зрозуміло, що вказана внутрішня роз’єднаність між частинами імперії по-
силювала відірваність еліти від потреб народу. Представники влади та по-
літична система стали неадекватними й утопічними стосовно суспільного 
розвитку Австро-Угорської імперії.

Український рух складно інтерпретується лише на основі однієї пара-
дигми. Адже звуження й акцент на одному позбавляє дослідника можли-
вості застосування міждисциплінарного дискурсу. Розгляд федералізму в 
широкому контексті дозволить визначити його сутнісні риси. 

Власне, після епохи націоналізму до загального наукового та інтелек-
туального вжитку ввійшли поняття «Центральної Європи», «Центрально-
Східної Європи» та «Східної Європи». Історіографічна й політична по-
леміка про семантичний зміст цих дефініцій, контури їх простору актуа-
лізували проблему конфлікту між «історичними» й «неісторичними» на-
ціями. «Винайдення Східної Європи» в праці Л. Вульфа, котра написана 
під впливом орієнталізму, автор інтерпретує останню як вияв дискурсу 
влади, наголошуючи на ролі Просвітництва в поділі на Захід і Схід13. В 
українській політичній думці свій погляд на концепт «Східна Європа» за-
пропонував М. Драгоманов, який стверджував, що «нові країни претенду-
ють на се ймення – велика Сарматська рівнина, – держави, котрим народи 
Середземного моря давали назву Північних»14.

Онтологічний поділ Г. Гегеля став певним мірилом європейськос-
ті й цивілізованості для інших народів. У цьому контексті поняття про 
«іншу» Європу отримало значення світу поза можливостями, сенс лінії 
між Європою й Азією, рецепцію соціальної стихії й політичного хаосу. 
Європейська пам’ять про Київську Русь асоціативно пов’язувалася із 
татаро-монгольським пануванням. «Інша» Європа мала авторитарну тра-
дицію влади, історичний синтез світської та історичної легітимності, від-
сутність впливових міст як центрів економічного життя, поширення ста-
нових стереотипів, інтелігенцію як опозиційних революціонерів. Східній 
Європі, котра пов’язана із націоналізмом, антисемітизмом, етнічними 
конфліктами, не вистачало «повної історіографічної легітимності» (вираз 
М. фон Гагена). М. Драгоманов у студії «Нації Східної Європи та інтерна-
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ціональний соціалізм» ретроспективно визначав відмінності між Заходом 
й «іншою» Європою, наголошуючи на тому, що «тут держави цілком не 
відповідають народам, націям»15. 

Геополітичний простір Східної Європи характеризувався етнічним, 
релігійним, історичним конфліктом між «історичними» й «неісторични-
ми» націями: «історичних», тобто, таких, які були творцями власної іс-
торії, сформували власні державні утворення і, як наслідок, залишили за-
писи власної історії; «неісторичних», на долю яких випало існувати під 
парасолем історичних націй, а свою роль у великій драмі людства обмеж-
увати непомітною для ока історії участю в діяннях інших народів16, тим 
самим ставлячи їх у ситуацію перманентних викликів. Україна в цьому 
плані не була винятком, що, в свою чергу, дозволяє визначити декілька іс-
торичних перспектив. 

Перша – це шлях «освіченого малоросійства» в контексті «хозарсько-
го» міфу та малоросійської ідеології козацької старшини XVIII ст. Велика 
Україна й Галичина розглядаються як провінції – периферійні частини імпе-
рії Романових чи Габсбургів. Образ України поступово ставав «національ-
ним проектом». Цей шлях відносно продуктивний, оскільки не формував 
загрози для існування русько-православної цивілізації – не перетворював 
Україну на плацдарм боротьби з Росією, але послабляв волю до власного 
розвитку, ліквідовував потенції іманентно українського відчуття буття, по-
збавляв самостійних претензій в області есхатологічних сценаріїв і перед-
бачав прийняття «іншої» національної ідеї й цивілізаційної парадигми.

Друга – це доля «держави-нації», збудованої на основі ліберально-
демократичної ідеології й етнонаціоналізмі. Така конструкція є дітищем 
«довгого» ХІХ ст. Велика Україна й Галичина об’єднуються. Логіка істо-
ричного розвитку така, що Україна, котра ідентифікує себе як «держава-
нація», неодмінно стає периферією західної цивілізації, з часом, стаючи її 
соціокультурним витвором. Однак Україна, яка усвідомлює себе виключно 
як «держава-нація», позбавляється як метафізичного, так і геополітичного 
виміру. За таких умов топонім «Україна» фактично набуває нового змісту: 
як синонім «буфера» чи «лімітрофа» – периферійної зони між самодостат-
німи цивілізаціями.

Розвиток за «малоросійською» й «державницькою» історичними 
перспективами зберігає національно-культурну й мовну ідентичність, але 
змушує відмовитися від будь-яких претензій у площині самостійних гео-
політичних претензій і есхатологічних сценаріїв.

Третя перспектива – це східноєвропейський регіоналістський сце-
нарій. Україна стає ініціатором «симфонічних» відносин на теренах 
Центрально-Східної Європи. Відбувається інтелектуальний реверс до 
києво-руської спадщини, ідеологема «Київ – Другий Єрусалим» стає не 
просто сакральною ідентичністю, а геополітичним втіленням України. 
Козацька історія стає частиною східноєвропейського простору, надбанням 
слов’янських народів. Галичина відіграє роль містка до Європи, а Велика 
Україна – до Росії. Фактично відбувається формування україноцентричної 
федерації. Ця історична перспектива отримала обґрунтування в ідеології 
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Кирило-Мефодіївського братства. Саме в «Книзі буття українського наро-
ду» М. Костомаров вперше зартикулював претензії на центральне місце в 
слов’янській федерації. Києвоцентризм у цьому вимірі постає як уявлення 
про «катехон» чи «що нині утримує», під яким розумівся чи православний 
імператор і/чи імперія. В умовах капіталістичного розвитку та занепаду 
традиційної цивілізації «катехон», в ідеальному випадку, постає як союз 
православних держав чи слов’янська федерація. 

Історичні події на теренах України відповідали закономірностям, 
котрі проявлялися в поступі інших східноєвропейських народів. Власне, 
проект слов’янської федерації, що полонив думки і розроблявся «обще-
руськими» інтелектуалами, ілюстрував суперечність між уявним і бажа-
ним. Фактично, можна вести мову про нове «вікно у Європу», яке стало 
наслідком війни з Наполеоном 1812 р. і не отримувало санкції царизму. 
Європейський вплив зіграв на імперському ґрунті подвійну роль: у формі 
зародження визвольних рухів, у тому числі й суто російських (декабризм); 
й уніфікації інтелектуального знання про минуле («теорія офіційної народ-
ності»). Р. Шпорлюк, посилаючись на А. Каппелера, зазначав, що росіяни, 
взявши на озброєння суто західні національні концепції, «почали писати 
історію імперії та її попередників як російську національну історію… Їхні 
історики ХІХ ст. навчили росіян дивитись на імперію як національну ро-
сійську державу, були створені також нова філологія та етнографія, які ви-
значили росіян як слов’ян та православних християн»17.

Але європейський рівень, як показник елітарності й освіченості, за-
знавав певних деформацій, ставши поширеною інтелектуальною модою, 
згодом перерісши в «галоманію» масового характеру. Зрозуміло, що це 
явище охоплювало переважно дворянські чини Російської імперії й не 
набуло поширення серед інтелігентських кіл, котрі тільки зароджували-
ся. Однак його негативістський вплив проявився в формі реакційного 
режиму Миколи І. Можна визначити два явища імперської Росії, котрі 
значною мірою вплинули та визначили тенденції української історії. Це 
декабристський рух та дискусія західників і слов’янофілів, які відіграли 
одну з вирішальних ролей у становленні українського «національного 
проекту». Саме з того часу отримує реальні обриси ідея федералізму 
українського варіанта.

Отже, звернення вітчизняних інтелектуалів до ідеї федералізму 
обумовлювалася рядом чинників. Інкорпорація Гетьманщини до складу 
Російської імперії спонукала до життя доктрину козацького автономізму, 
котра стала політичним проектом малоросійської концепції історії. Поява 
федералістської ідеї пов’язана з поширенням ідей Просвітництва, котрі 
втілилися у Великій Французькій революції та незалежних США. «Нове 
вікно в Європу» після російсько-французької війни 1812 р. створювало 
позитивний ґрунт для модерних ідей. Федералістський контекст «націо-
нального проекту» став закономірною відповіддю на бездержавність укра-
їнської нації, яка в його межах була цілісною частиною сло в’ян сь кого та 
європейського світів. Український федералізм був втіленням «втраченої» 
історії та продуктом модерності.
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