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ЕЛІТИ В ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.

У статті аналізується перший досвід щодо застосування вченими методу  просопографії
та квантитативного аналізу при дослідженні ролі національної еліти в державотворчих
процесах 1917–1921 рр.
Ключові слова: національна еліта, інтелігенція, просопографія, державотворення,

Українська  революція 1917–1921 рр.

Зрозуміти будь-яке суспільство без розумін-
ня його еліти неможливо. В усі періоди історії
правляча еліта кожного народу мала великий
вплив на його долю. Тому, останнім часом
дедалі більшу увагу дослідників привертають
постаті визначних українських громадсько-
політичних діячів минулого, що були  незаслу-
жено забуті, замовчувались з ідеологічних
мотивів радянською історіографією або ж не
діставали у ній належної оцінки своїм
суспільно-політичним поглядам та діяльності.
До них, безперечно, належать і представники
національної еліти періоду Української револю-
ції 1917–1921 рр.
В публікаціях із вказаної проблематики

вживаються різні терміни, наприклад, „націо-
нальна інтелігенція”, „національна аристокра-
тія”, „національна верхівка”, „національний
провід” та інші, проте саме використання
більшістю дослідників загальної дефініції
„національна еліта в державотворчих проце-
сах” дозволило їм найбільш повно означити
об’єкт  дослідження – політично активну
частину українського суспільства та сформо-
вану нею публічну сферу діяльності у різно-
манітті її проявів – ідейних, політичних,
просвітніх, культурних, професійних, товарись-
ких та інших.
Серед застосованих авторами спеціальних

методів дослідження варто  виділити компара-
тивістський аналіз і, насамперед, метод

просопографії (або колективної біографії), який
виявляє ряд спільних рис певної групи людей
на підставі комплексного аналізу біографічних
даних [ 3 ].
Одним з перших колективний портрет

української національної еліти, підкресливши її
креативну роль як державотворчої сили,
здійснив відразу після поразки національно-
визвольних змагань 1917–1921 рр. В. Липин-
ський у „Листах до братів-хліборобів” [ 6 ].
Слід зазначити, що саме у 20-х рр. з’явились

нові теорії у вітчизняній суспільно-політичній
думці, автори яких переосмислювали причини
поразки і прагнули накреслити нові шляхи
українського державотворення. Найбільш
помітними постатями серед них, крім В. Ли-
пинського, були також Д. Донцов, В. Марти-
нець, М. Сціборський, Я. Стецько та ін. Вони
висунули ідею, що побудова  держави має
стати  справою невеликого кола людей. Ця
меншість має вирізнятись серед решти
населення своїми  надзвичайними  якостями.
Такі концепції становили істотно новий напрям
української політичної думки – теорію еліти [ 4 ].
Формуючи феномен нації як історичний

момент етнічного об’єднання конструктивних
політичних вартостей людського колективу,
В. Липинський  вказує і на ту організаційну силу,
що творить націю, активну групу людей серед
етнічної маси, групу, що веде серед неї перед
у розвитку об’єднуючих процесів. І таку групу,
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„активну меншість” (на противагу „пасивній
більшості”)[ 6, с.55 ], він називає „національною
аристократією” [6, с.127]. Вона керує нацією,
очолюючи її політичні організаційні установи,
створюючи певні культурні, моральні, політичні
та цивілізаційні вартості, які потім присвоює
собі ціла нація і завдяки яким ця нація існує.
Хто вони, ці „Божі люди” нації? Які їх зовнішні
і внутрішні прикмети? Яка їх історична
еволюція? Яких заходів вживають вони для
здійснення своїх цілей? Ці питання ставить
автор „Листів” і дає на них відповідь.
Національна еліта (аристократія), на думку

В. Липинського, має дві якісні характеристики,
які в кінцевому результаті забезпечують їй
привілейоване, панівне становище у суспіль-
стві: „Без двох основних прикмет: матеріальної
сили і морального авторитету – немає і не може
бути національної аристократії. А без націо-
нальної аристократії – без  сильних і автори-
тетних провідників та організаторів нації у її
тяжкій боротьбі за  існування – немає і не може
бути нації” [6, с.77]. В. Липинський розрізняє
три  форми національної аристократії: охлокра-
тію, класократію і демократію.
Щодо революційної доби 1917–1921 рр., то

В. Липинський наголошує, що „специфічною
трагедією української інтелігенції було те, що
вона  прийшла до влади не так, як у Європі, вже
у готових, організованих і дозрілих націй, а так,
як у націй, що у тривалій боротьбі з внутрішніми
і зовнішніми руйнівниками, лише зараз організо-
вуються, формуються і  народжуються до націо-
нального  життя. Тому наша інтелігенція не
застала українського державного і військового
апарату, який би  перебрав владу у свої руки;
ані єдиного  поняття нації і моралі, які б  дозво-
лили здекласованій  інтелігенції гаслами  патріо-
тизму і  добра нації прикривати і підтримувати
своє політичне  панування…” [6, с.137].
Інший активний учасник Української

революції 1917–1921 рр. О. Шульгін, дослід-
жуючи проблеми еліти, зокрема організацію
влади, в своїй монографії виокремлює спеціаль-
ний розділ „Проблема національного проводу”
[9]. Відповідаючи на своє ж питання про те,
які основні якості мусить мати національний
провід в час складної загостреної боротьби, яку
проводить український народ, О. Шульгін
відповідає: „Він мусить бути перш за все
одноцільним, однодушним, здібним скоро
орієнтуватися в справах і брати рішення, не
витрачаючи  час на зайві і безконечні супереч-
ки” [9, с.9]. Такого проводу в революційну добу
українці, на жаль, не мали.

Досить чіткий колективний портрет націо-
нальної еліти періоду Української революції
подає в одній із своїх праць і І. Лисяк-
Рудницький, наголошуючи, що „національна
провідна верства не була ані достатньо
чисельна, ані відповідно політично досвідчена,
щоб оволодіти спонтанним повстанням  мас
та  міцно  взяти в руки владу  в обширній  країні
та в  складних і тяжких внутрішніх і міжна-
родних обставинах” [7].
Окремий розділ під назвою „Провід у

профіль”, присвячений загальній  характе-
ристиці національної еліти в державотворчих
процесах 1917–1921 рр., вміщено і в колективній
монографії, написаній вченими української
діаспори [5].
В контексті досліджуваної проблематики

досить цікавий фактичний та аналітичний
матеріал подає в своїй статті О. Бойко, але цей
матеріал стосується лише початкового,
стартового періоду революційної доби [1].
Але найбільшої уваги з усіх названих праць

заслуговує, на нашу думку, ´рунтовна публі-
кація О. Павлишина, в якій автор, застосо-
вуючи квантитативний аналіз та методику
просопографії, досліджує український провід
Галичини і  Буковини в революційну добу [8].
Комплексний аналіз соціального складу

Української Національної Ради проведено
О. Павлишиним на поєднанні двох підходів:
проблемно-орієнтованого, який  полягає у
порівнянні складу УНРади з соціальною
структурою українського населення Галичини
та Буковини в контексті розвитку  націо-
нального руху та особово-орієнтованого підходу,
суть якого полягає в аналізі соціальних
характеристик конкретних осіб чи станово-
професійних  груп [8, с.189].
До основних параметрів, що розглядаються

автором, відносяться: вік, стать, місце
народження, соціальне походження (професія
чи соціальний  статус батька), освіта, наявність
докторського ступеня, соціальний статус
(основна чи друга професія), регіон політичної
та  професійної діяльності, партійна  приналеж-
ність, участь у виборних органах влади. Крім
того, в міру наявності  даних автором
аналізуються: майновий стан, служба в армії,
участь  у національному  русі.
Унікальні дані отримав О. Павлишин,

зіставивши з просопографічною  базою даних
висновки М. Стахіва щодо характерних
особливостей соціального  складу західно-
українських політичних партій. Оминаючи
питання „радикалізації політики”, оцінка
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М. Стахівим рівня незалежності українських
діячів, на думку О. Павлишина, є дискусійною
[8, с.229].
Квантитативний аналіз складу УНРади,

здійснений О. Павлишиним, виявив різноманіт-
ний спектр соціального представництва
українців Галичини та Буковини у верховному
органі влади ЗУНР-ЗОУНР. Так, більшість
делегатів мали високий освітній і фаховий
рівень. Чисельна перевага правників в УНРаді,
а також участь у ній колишніх послів до
австрійських представницьких органів підви-
щували її законотворчий потенціал. Досвід
професійної та політичної діяльність делегатів
у різних повітах підсилювали репрезента-
тивність місцевостей ЗУНР. Частина делегатів
була задіяна в загальноукраїнському політич-
ному і науково-культурному середовищі на рівні
Галичина – Буковина – Київ.
Комплексний  аналіз джерел, проведений

О. Павлишиним, дає підстави автору конста-
тувати, що за освітою і видом професійної
діяльності в УНРаді переважала гуманітарна
та сільськогосподарська сфери, слабко були
представлені промислові галузі і військо. Разом
з тим, на думку дослідника, структура
УНРади не була пропорційною до соціальної
стратифікації західноукраїнського населення.
Більшість верховного органу новоствореної
держави складали не тільки лідери націо-
нального руху і його інтелектуальна еліта, але
й водночас соціальна верхівка українців
Галичини та Буковини. Однією з її характерних
особливостей, на думку О. Павлишина, була
корпоративність інтересів у станово-професій-
ному, фінансовому і майновому відношеннях
[8, с. 244].
Здійснене О. Павлишиним ´рунтовне

дослідження різних аспектів проблеми дало
підстави констатувати, що західноукраїнський
рух вступив у революційну фазу з вагомими
здобутками попередніх десятиліть: урізно-
манітнилась станово-професійна структура
українського населення; утворилися верстви
правників, педагогів, лікарів, інженерно-
технічних працівників, урядовців з виразною
національною само ідентифікацією;  на момент
революції провідники руху мали чималий
життєвий та політичний досвід. Очевидно, що
для потреб розбудови національної держави
кількісні показники в плані наявності високо-
кваліфікованих фахівців адміністративної чи
промислової сфери були незадовільні. Та цей
чинник в умовах революції не був найвразли-
вішим, бо, як стверджує О. Павлишин,  –

адміністративні функції в ЗУНР-ЗОУНР
перебрали на себе також українські правники,
педагоги і навіть духовенство, що мали в
минулому добрий досвід організаторів.
Натомість серйозною проблемою для реаліза-
ції проекту національної держави стала інша
тенденція передвоєнного часу – соціальна
поляризація серед західноукраїнського насе-
лення загалом і зокрема у середовищі станово-
професійних груп [8, с.245].
Отже, резюмує О. Павлишин, воєнні та

революційні події на західноукраїнських землях
не витворили в 1918 р. нової політичної еліти.
Відсутніми в складі УНРади були представ-
ники мало- і безземельних селян та ширших
мас робітництва. Представлені в УНРаді
політичні партії не репрезентували чисельно
переважаючої верстви українського населення
ЗУНР. Такий склад законодавчого органу, в
умовах світоглядних змін і ліворадикальних
впливів, яких зазнавало місцеве населення з
часу Першої світової війни, позбавляв УНРаду
підтримки знизу. Невідповідна революційній
ситуації соціальна структура УНРади була
однією з причин суспільно-політичної кризи в
ЗУНР-ЗОУНР у першій  половині 1919 р.[8,
с.245]

¥рунтовне дослідження проблеми з вико-
ристанням методу просопографії, дало можли-
вість автору вийти на узагальнення  фактич-
ного і аналітичного матеріалу з елітарної
проблематики в межах всієї України. Так,
О. Павлишин доходить висновку, що порівняно
з Наддніпрянщиною західноукраїнський рух
кінця ХІХ ст. – 1918 р. мав такі особливості:
старший вік керівництва при домінації прав-
ників-адвокатів (у Галичині); високий освітній
рівень більшості діячів та їхня професійна і
національно-патріотична мобільність; полі-
тична заангажованість селянства і його вихід
на державний представницький рівень; довго-
тривалість партійного керівництва; тяглість
поколінь діячів національно-патріотичних груп,
зокрема, на родинному рівні [8, с.245].
Дослідження О. Павлишина є наочним

свідченням того, що вже давно назріла
нагальна потреба в проведенні подібного
комплексного аналізу і щодо Центральної Ради
та інших владних структур Української
Народної Республіки та  Гетьманату, адже на
сьогодні з цієї важливої проблематики ми
маємо лише бібліографічний довідник В. Вер-
стюка та Т. Осташко [2], в якому подано
стислу характеристику діяльності УЦР,
біографії її діячів, хронологію найважливіших
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подій та бібліографію, але аналітичний матеріал
щодо статистичних даних, порівняльної

характеристики, узагальнень, на жаль,
відсутній.
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕНЫМИ МЕТОДА ПРОСОПОГРАФИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РОЛИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ В ГОСУДАРСТВЕННО-СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ ПЕРИОДА

УКРАИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917–1921 ГГ.
В статье анализируется первый опыт применения учеными метода просопографии и

квантитативного анализа при исследовании роли национальной элиты в государственно-
созидательных процессах 1917–1921 гг.
Ключевые слова: национальная элита, интеллигенция, просопография, государственное

строительство, Украинская  революция 1917–1921 гг.
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SCIENTIFIC USE OF THE PROSOPOGRAPHIC METHOD IN THE STUDY OF NATIONAL ELITE ROLE IN
THE STATE BUILDING PROCESSES DURING THE UKRAINIAN REVOLUTION 1917-1921

In the article the first experience of the scientific use of the prosopographic quantitative analyze
in the study of national elite role in the state building processes during the Ukrainian revolution
1917-1921 is analyzed.

Key words: national elite, intelligentsia, prosopography, state building, Ukrainian revolution
1917-1921.
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ПРОБЛЕМА ВИНИКНЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ
НАТАЛІЇ ПОЛОНСЬКОЇ–ВАСИЛЕНКО

У статті розглядається проблема виникнення давньоруської державності в науковій
концепції історика Наталії Полонської–Василенко.
Ключові слова: Н. Полонська–Василенко, історіографія, концепція, Київська держава.

Через упереджене ставлення радянської
історіографії до „буржуазної націоналістки” –

Н. Полонської-Василенко – її ім’я в Україні
тривалий час було відоме лише вузькому колу


