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ВСТУП 

Ще донедавна в офіційних документах та вітчизняній істо:> · 
'рпчній літературі українська зарубіжна історіографія, самі по
статі вчених-емігрантів, які присвятили свої дослідження про- · 
блемам української державності, висвітлювались, )JK правило,\ 
·в негативному плані. Об'Єктивний підхід до оцінки науко 
'·вої спадщини видатних діячів української науки - академі с, 
1<ів М . Грушевського, С. Дністрянського, С. Рудницького, nро
фесорів В. ЛипинськОІ'О, С. ТомашівсJ,коrо, В. Кучабського, 
·в. Старосольськоrо, С. Шелухіна та інших вимагає дотримання, 
'принципу історизму, вивільнення ві.і~ ·колишніх догматичних. 
підходів. 
) Українські вчені~емігранти вирішували цілий комплекс про-, 
'блем, які в умовах партійної монополії на науку не могли стати 1 

об'є~етом вивчення україlІСькоі' радянської історіографії. Це, на- , 
самперед, створення різноманітних концеnцій українсі.,кої дер
жавності, дослідження історичних етапіn ії становлення в кон
'тексті Зовнішньополітичних відносин України з іншими наро- : 
~ами і кра~.нами, су1:но:ті україн~ького .. наро~У як окР.~~юї етно · 
культурноt одюшцt, ного соцшльноt, нацюнальн01 1 терито .. 
ріальної диференціації, можливих форм федерації і найбільшІ 
сприятливих для України якнезалежної держави зовнішньо .. 
nолітичних союзів. 

І Українсt.ка наукова еміграція склад!:!ла значну частину ук
'раїнської еміграції. Уї nредстаВІіНКИ були тіЄю чи іншоЮ мірою 
nричетні до подій 1917-1920 рр. в Україні, брали участь уі 
діяльності Центральної Ради, гетьмацськоrо уряду і Директорії,' 
у тому числі у вирішенні питань державноrо будівництва, Ук

'раїнські вчені-емігранти, творчість яких досліджує'І'J,ся в моно .. 
графії, були професійними істориками, юристами, соціолога- ' 
ми. Відсутність- української державності змуШувала їх обгрун
товувати з ісrоричної точ.ки зору на основі екскурсів в істо· 
рію України. невід'ємність nрав українськоrо народу на свою 
nлщ:ну державність і на цій основі виводІІти свої політичні теорії., 
н~о й визначило, зре~uтою, вибір автором термі_ц~ --:- "kторикІ? · 
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пОЛі'tична наука" стосовно їхньої спадщини. Це пояснюється 
тим, що політологія як окрема дисципліна визначилась у за
рубіжній науці лише в післявоєнний період, а в вітчизняній про
цес ії становлення ще й досі триває .. Авторів концепцій держав
ності в українській зарубіжній історико-політичній науці 
об'є.цнувала та обставина, що всі вони в обгрунтуванні своїх те
орій застосовували різноманітні ваукові методи і підходи до 
аналізу такого складного феномена як держава. 

Наукова діяльність еміграції у створенні теорій української 
державності потребує . поглибл~вого вивчення, що обумов
люється величезною цінністю цієї діяльності для української 
науки і практики державного будівництва в Україні в наші дні, 
а також новими, вільними від суб'єктивізму підходами до вив
чення історії, що опановуються і утверджуються в українській 
науці. 

Як уже зазначалося, в історичній літературі ще донедавна 
існувала уява про українську науко11у еміграцію як про вороже 
"трудовому народові" є,цине ціле. У відповідності з офіційною 
ПО.і1ітичною доктриною українські вчені-емігранти зараховува
лись до є,циного буржуазно-націоналістичного табору, а значить 
стояли на "антинаукових" позиціях. Все це заважало об'єктив
ному, поглибленому вивченню української зарубіжної істори
ко-політичної науки в цілому, їі різноманітних шкіл і напрямів. 
Мається на увазі, перш за все, станова, політична і світоглядна 
неоднорідність представників українського наукового зарубіж
жя, що обумовлює необхідність диференціації їхньої творчості 
Іа основі аналізу різноманітних методів пізнання, критеріїв 
.сторичної оцінки і методологічних підходів, котрі вони застосо
вували. 

Необхідність всебічного аналізу концепцій державності в ук
раїнській зарубіжній історико-політичній науці зумовлена ще 
й тією обставиною, що як у радянській, так і в зарубіжній 
історіографії немає спеціальних і узагальнюючих праць, що без
посереднЬо торкались би цієї проблеми. Незнання історико
політичних концепцій державності, які вже обrрунтовува
лись в українській зарубіжній науці, сприяє появі так званих 
"нових" теорій в науці і nрактиці сучасного державного 
будівництва в Україні, що в результаті призводить до "тупцю
вання на місці" й дослідження вже вивчених проблем, які раніше 
знайшли своє вирішення в працях представників українського 
зарубіжжя. · 

Творчість· українських учених, які, nеребуваючи в еміграції, 
.мали змогу з позицій різних політичних ідеологій, застосовуючи 
плюралістичнt підходи, немарксистські наукові методи аналізу, 
критично осмислювати різні форми української державності, 



може бути використана при вирішенні тих складних політичних 
1 соціальних завдань, що стоять перед Україною на сучасному 
~~,·.ті. Незважаючи на спірність і певну застарілість окремих 
ІЩІНОК історичних подій, політичні ідеї і наукові концепції 
М. Грушевського, В. Липинського та інших учених-емігрантів 

плишаються актуальними й сьогодні, а їхнє визнання і 
резбілітація на батьківщині як громадян і JJауковців має велике 
Іюлітичне і громадське значення. 

Автор цієї книm обрав об'єктом свого дослідження творчу 
1 вадщину саме тих українських вчених-емігрантів, які в своїх 
нрацях так чи інакше торкалися проблем української держав
ності. Історико-політичні концепції державності в українській 
зарубіжній науці виникли не ва порожньому місці. Автори цих 
концепцій спиралися на основні досягнення вітчизняної і за
рубіжної історико-політичної науки. 

В монографії простежуються виникнення і розвиток ук
раїнської історико-політичної науки від се~дtІви ХІХ ст. до 
початку другої світової війни в ії еволюції, показана, зокрема, 
спадкоємність цілого ряду поліТJІЧНИх ідей М. Костомарова, 
В. Антоновича і М. Драгоманова в творчості українських уче
них-емігрантів. 

У книзі висвітлюються життєвий шлях і громадсько-полі
тичні погляди вчених-емігрантів, розкриваються методи пізнан
ня, використані ними для обгрунтування своїх теорій україн-
ської державності. , 

Визначення критеріїв історичної оцінки та методологічних 
підходів, які застосовували українські вчені-емігранти, дає під
стави виділити серед історико-політичних концепцій держав
ності в українській зарубіжній науці три основні напрями; на
родницький, консервативний та національно-державницькЩІ. 

Аналіз їхньої внутрішньої структури дозвмяє виділити ме
тодологічні основи, концепції та ідеї, притаманні кожному на
пряму в українській зарубіжній історико-політичній науці, а 
також ті, які були спільними для різних напрямів; розкрити 
роль і місце концепцій державності, що їх обгрунтовували 
українські зарубіжні вчені у світовій політичній науці, зокрема, 
з"ясувати шляхом порівняльного аналізу, які саме методи су
часної зарубіжної політології використовували українські нау
ковці в еміграції; визначити ті ідеї українських вчених
емігрантів (представників вищезгаданих напрямів), котрі й нині 
зберігають свою актуальність не лише в науці, але й можуть 
бути використані в процесі формування сучасної української 
держави. 

Творчість українських учених-емігрантів розглядається 
крізь призму діяльності українських емігрантських наукових 
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При наnисанні цієї книги автором використані в основному 
документи і матеріали, що перебували у фондах сnеціальнош 
зберігання Центрального державноrо архіву вищих ОРІ'сНІів 
державної влади і державноІ-о уnравління України, Централь
них державних історичних архівів у Кнєві і Львові, Лт.віtкькоrо 
обласногО державного. архіву, центральніtх: наукових бібліотек 
Києва і Львова, архівах і бібліотеках Польщі та Че.хо-Слоnа••
чинн (всього nонад 70 архівних фондів з семи радяно,ких і 
зарубіжних архівів). Більшість із них вперше залучена до нау·· 
ко вого обігу. 

Головниt.J джерелом дослідження стала історіографічна спад
щина вчених-емігрантів, знайдена автором у ра;.(янських і за
рубіжнцх бібліотеках. Широко використані також м~періали 
бібліоТеки Українського науковощ інституту Гарвардського 
університету в США, де автор працював у 199(}-1991 рр. як 
науковий співробітник; фондц департаментів політичної щ1уки, 
філософії і СJІавістики бібліотек "Вайденер" Гарвардського уні
верситету, ВИщої школи політюших наук ім, Дж. Кеннеді прп 
цьому ж університеті, Конгресу США у Вашиютоні, 



РОЗДІЛ і 

І 'РUМАДСЬКО-ПОЛ1ТПЧНі lдЕЇ УКРАЇНСЬКИХ 
УЧЕНИХ ХІХ -ПОЧАТКУ ХХ ст. 

Процес становлення світової політичної науки свідчить, що 
•юлі r·олщ'ія як наука про дерЖаву у кожного окремого іІароду . 
найбільш спр1-1ятливо розвиваєп,ся за умови існування його 
власної державності або ж визрівання об'єктивних і суб'єк
тивних факторів для становлення конкретної державності, ::t 
1 ·акож тоді, коли державність втрачається і виникає необхіднісТІ> 
н щtлізу причин такого становища, умов ії відновлення. В сер .. :·· 
JІИІІі ХІХ ст., тобто в nеріод зародження в Західній Євроn; 
ІІО'Іатків сучасної nолітичної науки, коли вона поступово . 
ні!J.(ж рсмлюється від nолітичної філософії завдяки дослідженнЯм 
О. Кuнта, Л. Гумпловича та інших учених, Україна своєї 
державності вже не мала, оскільки була розкраяна між Росією 
та Австро·· Угорщиною. Однак процес становлення nолітично! 
науки не оминув і й. Вже з середини ХІХ ст. українські вчені 
(М . Костомаров, М. Драгоманов) роблять nерші спроби засто 
сувати наукові методи аналізу і здобутки західноєвроnейської і 
вітчизняної науки для обгрунтування різноманітних концеnцій 
вирішення долі майбутньої української державності. 

На відміну від Західної Європи, деполітологічні (в сучасному 
розумінні) дослідження державного життя розвивалися більш
менш збалансовано і незалежно, , в Україні, яка не мала своєї 
державності, об'єктивні умовп для функІ.~іонування українськоі 
політичної науки, як і наукових досліджень взагалі, були вкрай 
несnриятливі. 

Наприкінці XVIII ст. nосмення реакції в країні відбилося і 
на нонсволених українсІ,ких землях: були закриті сотні народ
них шкіл, награбовані або ж зовсім ліквідовані урядом старі важ
тші осередки укр;:lЇно,кої культури ~ монастирі, заборонені 
кут,турні стосунки :1 Заходом, зокрема виїзд за кордон, книго
обм і н і т.ін. 

Л роте на nочатку ХІХ ст., після. вбивства в 1801 р. імператора 
11 авла 1 і з ночатком царювання Олександра l, розrю•щвся nеріод 
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певної nолітичної лібералізації, що, в свою чергу, сприяло роз
гортанню nроцесів культурного піднесення в країні. В 1804 р. 
ум. Харкові був заснований перший в Україні університет, який 
став головним осередком українського культурного і наукового 
житгя у першій половині ХІХ ст. 

У Харкові в цей час розгорнув активну просвітницьку 
діяльність один з визначнИх громадських і культурних діячів 
Слобожанщини В. Каразин 0773-1842). Вчений, винахідник, 
міщер:ат, ініціатор багатьох наукових інституцій і піонер де..: 
мократичного слов'янофільства в Україні, він першим вис
тупив із закликом заснувати в Харкові університет. І-іа цей 
заклик відгукнулись учні та прихильники Григорія Сковороди, 
а за ними й широкі маси українського населення Наддніп
рянщини - дворяни, духовенство, купці, міщани. На зібрані 
ними кощти й був відкритий Харківський університет. 

Склад викладачів цього учбового закладу був досить 
різноманітним: частина професорів запрошувалася із країн 
Західної Європи, зокрема з Німеччини, були росіяни і українці. 
Кількість останніх у першій чверті ХІХ ст. постійно зростала 
внаслідок переходу частини професорів українського поход
ження з Московського університету до Харкі~ського. В перші 
роки навчання велося різними мовами - німецькою, 
російською, латИнською, навіть старослов'SІНс~ою; лише 
nізніше єдиною мовою викладання стала російська. Німецькі 
вчені, запрошені до Харківського університету, принесли з 
собою найnередовіПіі ва той час ідеї німецької політичної 
філософії - ідеалістїв Фіхте, Шеллінга, Гегеля, романтиків 
братів Шлегелів; німецько'і політичної історії, зокрема 
ідеї Л. фон Ранке, наукові теорії яких отримали свій 
розвиток у 'Німеччині на початку ХІХ ст. - після їі невдач 
у боротьбі з Наполеоном. 

Німецька національна ід._еологія початку ХІХ ст. була міцно 
пов'язана з цілою системою ідеалістичної філософії. Фран
цузькому раціоналізму, · матеріалізму та космополітизму Воль
тера, Дідро, Руссо німці протиставили ідеалістичну філософію 
й національну ідеологію Фіхте, Шеллінга, Гегеля. Проте націо
налізм німецьких філософів-ідеалістів та романтиків не був 
чимось самостійним, національно уперед:женим, оскільки на
вколишній світ ці мислителі уявлЯли собі як певну єдність і 
цілісність при всій його різноманітності. Нації, за Шеллінгом, 
це частки великого цілого, всесвіту, і кожна з них має своє 
завдання, свою місію на службі всесвіту. На думку Шеллінга, 
кожен історичний народ здійснює ту чи інщу абсолютну ідею 
добра, правди, краси. Розкрити цю ідею - історичне за
вдання кожного народу, .я:.кий, розвиваючи ії, роби·rь крок 
уnеред на шляху до всесвітньої цивілізації. Народи, не оду-
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хотворею щеєю абсолютного, - це народи неісторичні; вони 
засуджені бути рабами інших націй. Подібні ідеї розвивали 
Фіхте, романтики, Гегель. Останній уявляв собі "світове життя" 
як розвиток абсолютного духу, котрий nрагне до самоnізнання 
в історії різних народів і оста'\'очно йогО досягає _ в німещ,кій 
цивілізації. Культурні народи Стародавнього Сходу, Греції, 
Риму, Євроnи романського часу Гегель розглядав як щаблі, 
якими прямує вгору світовий дух. Близькі до теорії lUеллінга 
й nолітичні ідеї німецьких романтиків братів Шлегелів, 
які вбачаJщ завдання нації в історії у здійсненні релігійної 
ідеї, в котрій найвища сила і найвища ціль світового посту
пу. 

Видатний німецький історик Леопольд фон Ран ке О 795-
1886) першим обгрунтував думку про те, що історія, як і полі
тика, має бути наукою не тільки аналітичною, але й, перІ1І за 
все, синтетичною; тобто досліджувати не тільки як і коли ті чи 
інші події відбулися, а й відповідати на питання - чому вони 
відбулися саме так, а не інакше? 

Одним із перших і найвизначніших представник:, 
німецької шеллінгіансько-романтичної ідеології в Ук раїні буе 
lван Якович Кронсиберг (1788-1838) - nрофесор і ректор 

\ Харківського університету, автор багап.ох праць з естетики і 
філософії. Лекції та наукові праці цього вченого відіграли 
значну роль у nоширенні в Україні ідей Шеллінга та бра1 \ 
Шлегелів. Концепцію Гегеля використовував у своїх наукових 
дослідженнях і активно nопуляризував професор Харківсько! · 
університету істор,ик МИхайло Михайлович Лунін (180<1< 
1844), який будував свої історичні дослідження, внкорнстову-
ючи методологію Л. фон Ранке.ІПослідовІІиком Кронсиберга ~ 
Луніна був nерший, на нашу думку, український політолог (;. 
не тільки історик) Микола Костомароtt (1817-1885), оскільки 
саме він ynepiue застосував nри дослідженні nроцесів держав·· 

· ного життя українського народу наукові методи аналізу та на 
укоnі концепції тих шкіл, які вже існували й здобули ІНtзнашr'іІ 
у європейській науці. Крім тогО, Костомаров був не тільки 
вченим, дщ:лідником nроблем історії та теорії державного жю
тя, тобто саме того, що ми сьогодні на:н~ває~ю політичнок" 
наукою, але й полі'І'ІІком~практиком, одІІІІМ з ідеологів Киро, 
JЮ··Мефодїівсьt<.ого товаристна.1 Виховаtшй "tt російсмнщу дусі' 
і ,·.ам наrюлоrшну росіянин, Костомаров був одним із тнх, хт< 
виріuнщ цілком присвятити себе українській справі. 

На формунання суспільного світоrлsщу Костомарова, крім 
ІІИЩСЗІ 'ащншх Кроненберr·а і Луніна, представнІІ.кіІІ німецькоі 
ідеалістичної філософії-- Шеллінга, Гегеля, Гердера і СаRіньї, 
3/І<ІЧНОЮ мірОЮ ВПЛНІІ)'ЛН '1'::\КОЖ ідеЇ ІіІІДаТНОГО ІІОЛhС/,КОГ\'1 
[\lletюr'O І пах і ма Лелеие11я О 786-1861 >, фр::нщузьких роман-



"Гиків історика Огюстіна Т'єррі 0795-1856) і соціолога 
Робера де Лямене 0782-1854)'~ 

Т'єррі у своіх творах доводив, що справжньою історієІо 
Франції nовинна бути історія французькоtо народу, а не мо:
нар,.,\:ічної держави. Лелевель - засновник ліберального на
nряму у польській історіографії - перший серед , nольсьІ<JtХ 
учених nоєднав історичні та політичні дослідження, не від
діляючи політпчної історії від іс'і:орії побудови держави, їі 
економіки й культури , Він обгрунтовував думку про не~ 
здатнісТЬ СЛоВ'ЯlІСЬКИХ народіВ ДО держаВНОГО будіВНИЦТВ<!, 
'rверднв про їхню СХИJJІ>ність до анархії і т.п. Натомість Ля
·мене, вплив якого також виразно позначився на творчості 
польсJ,ких романтиків, зокрема Міцкевича, вважав, що істина 
поля.rає не в церкві, а в лющ:тві, мріяв про утворення все
снітньоrо союзу демократичних держав, які управлятимуться 
на основі християнської свободи, повної рівності і братської 
любові, бун прихильником децентралізації дерЖавнОІ-о nрав
ління. 

Саме ці вnливи, на нашу думку, найбільше позначилися на 
nолітичні!% діяльності Костомарова, зокреl\щ в обгрунтуванні 
ним подітичної програми КіІрило-Мефодіївського тов<tрщ:тва. 

Хоча r·ром:щсько.:полі:;;,и~ні fі:Огляд~-- tостомар?в~ вже дослід-: 
жувались в украшськнr ІСторюграфп , протечдеt вченого, якІ 
складають сутніСть Иого концеш.І.ії слов'янофільського народ
шщтва, йою думки про федерацію, республіканський лад, гро-

--мадські свободи, ще чекають грунтовноr'О аналізу саме з точки 
зору політології. Оскію,ки, як уже зазн<tчалось, Костомарова 
(поряд і:1 Дрщ'Омановим) можна вnажати одним із засновників 
українсt,кої nолітології, спробуємо .хоча б фрагментарно зупи
нитися на характеристиці його політйчної концепції, обгрунто-
ванuї ним у програмі кирило-мефодїівців та окремих статтях, 
надруковзннkzv журналі "Основа", що В'Иходив у Петербурзі в 
1861-1862 рр. . . . . . 

Крім Костомарова, найвидатнішими членами Кttрило-Ме
фодіївського товариства були Тарас Шевченко, вчений Микола 

1 'Гру~вский Jvf. Двнженне ІЮ!ІНти•rеской н общес-rвснной украннскоі\ 
~-•ьrс:ш в ХІХ столеши. СПб., 1907. С.lб; Барвіпський О, Погляди Миt<оли 
Костомароnа на з<Jд;Ічі українсІ.коі інтелігенuі і і літера-rури І І Зап. Н>J ук.т-на 
ім.Шен•Іенка . Льніп, 19!8. '1'.126. С81-і03 ; Дорошен.ко д. М . і. Кос'rонаров. 
Иоrо rромадська і ;rітера гурно-науком діящ.ність. К, і 920. 

2 Костолt.аров М. Думки про федср;Іпшннй nриНЦІ-ІІІ у старій РусІ, )ІнІ 
руські ІНІродності ; Рнси нароююі nівдешю-руськоі історіІ; Гетьманство n"І '(НІ І •. 

коr~1; Гетьмаш:шо !Орія,Хмещ,ющькоі~І; Пра11да nол.якам о Руси; ВідІІІІІІІ·ІІ 11.1 

виступи газепr "Час" і журнал ''Rl'vІJC Сонtешроrаіпс"'; Прщщu мосr.РІ<ІІІ"·'" І"уо 11 
та ін. 
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l 'улак, вубліщкт, майбутній нuдавець "Основи" Олександр 
НавроцJ>кнй, письменник ІІанас Маркоuич, поет, історІН( і. 
письменник Нантелеймоп Куліш. КІtрило-мефодіІ'вцї були доб
ре обізнані з найбію,ш лередовю.ш і,цея~>·fИ топ)•Jасних західю1х 
учених і філософів, зокрема цікавилися "ліІШlІШ гегельянцями" . 
До того ж син ,кріпачки Костомаров, колишній кріпак 1llев
ченко добре розуміли почуття, потреби і прагнення широких 
·народних мас. Ця обізнаність з народним життям поєдну
валася у кирило-мефоді'івців з глибоким знанням української 
історії, минулого України як підсгави П майбутнього. За
позичвні із : західних дж~рел іде:і сприймалися ними крі~~ь 
призму досвіду, набутого в результаті дослідження українсь
кого народного жит'tЯ. - як мннулого, так і сучасною; на 
тющму грунті формувався суспільний світогляд учасників 
тоtщриства. 

\ Основними завданнями Кирило-Мефодіїнською товарнетва 
були: 1) побудова слов'янської снілкп християнських ре
спублік; 2) знищення кріпацтва та абсолютистської царської 
влади в Російській імперії як необхідної умови заснування цієї 
спілки; 3) поширення християнською суспільного ладу на весь 
світ як наслідок здійснення християнського заповіту слов'яна·· 

ми. " 
Кирило··мефодіївці закликала всіх слоа'ян об'єднитися , 

але так, щоб кожен народ утнори в свою суверенну республіку, 
незалежну від інших, збудовану на демок'ратичних засадах. 
На чолі кожної з ресnублік мали стояти внбрані tІа nевний 
час всенародними зборами преЗидент і сейм; передбачалась 
повна суспільна і політична рівність між усіма громадянами, 
здійснювана на Засадах повної громадянської свободи, свободи 
вірувюtь. Члени товариства прагнули досягти свого ідеалу 
не тільки шляхом державних реформ, але й, перш за все, 
поширенням освіти, проповідуванням християнських та rро
м<щських ідей, моральним удосконаленням дюдей. Особ
ливі надії вони покладал11 на особисту чесність обраних 
правителів як одну із головних підвалин ідеалмюго суспіль
ного ладу. 

Слов'янс1.кі республіки, на думку Костомарова, nовинні 
були утворІІти союз. У своїх ~ІВтобіоrрафічних заnисках, на
писаних значно пізніше, Костомаров стверджував, що цей 
союз мав бути федерацією слов'янських республік, з'єднаних 
між собою подібно до давніх грецьких держав або Сполучених 
Штатів Північної Америкщ Зrадvючи про своє знайомство з 

t • І - · 
Т.. Шенченком у Києві, вчений писав: "Разговор у нас щел 
о дещtх славянекого мира, вwсказьІВались · надеждІ>І будущеrо 
сосдинения славянских народов в одну федерацию государст
веІЩІ>ІХ обществ, и я при зтом излаrал МЬІСЛЬ о том, как бьІло 
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бЬl хороШо существование отдельного славянекого общества, 
которое бЬІ имело широкую цель установить взаимность между 
разрозненш..тrи и мало друг друга знающими славянскими 

племенами" . Проте ні в статутІ товариства, ні в його коротких 
відозвах не зустрічається слово "федерація". Саме nорівняння 
Костомаровим майбутнього слов'янського союзу зі Сполу"че
ними Штатами й грецькими державами викликає здивування: 
Сполучені Штати - це дійсно федерація, але давньогрецькі 
держави-поліси в часи свого розквіту <VI-V е-х:. До н.е.) не 
утворювашІ федерацій, і зв'язки між ними на той час носили 
переважно ідейний, релігійний і культурний характер. Можна 
приnустити, що понятТя "федерація" Костомаров інтерпретував 
дещо інакше, ніж сучасні політологи. Кирило-мефодіївці шу
кали зразки майбутнього ідеальноІ'О ладу в історичному ми
нулому слов'янщини, зокрема в "федератщзному принциnі дав
вьої Русі", висвітленому Костомаровим у статті під такою ж 
назвою, надрукованій у журналі "Основа" за 1861 р. Цей 
"федеративний принцип", за словами Костомарова, проявлявся 
у племінюи спорідненості населення, близькості мови, 
спільнооі віри, багатьох звичаїв, традицій, у nриналежності 
князів до однієї д1шастії, тобто більше в .рисах культурної та 
расової, а не поліпН<О--Пf*НЮВОЇ спільності. · 

Доміr·uнн2 І, державної самостійності, слов'янські республіки 
nовинні були, надумку Костомарова, встановити однакові ос- . 
ноnні закони (про республіканський лад, скасування кріпос
ництва тощо); однакову грошову систему; спільно вступати у 
відносини з іншими державами; утримувати невелике спільне 
військо за умови існування народної міліції в кожній республіці; 
чати спільні керівні органи сою~~у. зокрема президента і конгрес, 
1кі мусять обиратися на чотири роки. Цим обмежувались 
політико-юридичні зв'язки між слов,янськими республіками; 
натомість nовинні були широко розвиват1іся ідейно-культурні, 
релігійні зв'язки, що базувалися б на принципах християнської 
моралі. 

Для досягнення своєї стратегічної мети - збудування 
незалежної української ресnубліки в складі слов' янського 
союзу - кирило-мефодНвці ставили . перед собою конк- . 
ретні завдання: 1) поширення ідей християнського громад
ського устрою, свободи і рівності, що базувалися б на христи
янській науці і народному праві; виховання молоді в дусі 
християнських громддських ідей; 2) наближення до народу, 
пізнання його життя та потреб, піклування про його освіту 
і добробут; 3) розвиток у~раїнської мови та культури, переклад 

З КосІІ~;.щров Н."Н.-llозт 'fapacrp~;ropьe;;;,, Шеnченко. nосrюшrщнtня о 
tІем.~846-1861 ГJ\ //Русская стщтна. 1880. Nй С.598. 
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ва українсtJку мову кращих творів світової літератури; 4) 
проповідування ідей повноі соціаш.ної рівності та ліквідаціJ 
станових відмінностей у правах громадян, знищення кріnацтва; 
5) формування почуття любові до інших слов'янських народів, 
11роnагапда пам'яток слов'янської історії та народної творчості 
з метою "оживлення почуття народності", свідомості взаємного 
братерства слов'ян; пробудження у масах nрагнення до Лікві
дації нац'іональних та релігійних протиріч серед .слов'янських 
11ародів, поширення ідей спільності християнських церков. 

Таким чином, основні nідвалини суспільно-nолітичної кон
цепції Костомарова складають народно-месіанська ідеологія і 
демократизм. Останній він вважав найвищим досягненням ук~ 
раїнеького народу. Мрії про братерСІ.ке співжиття всіх слов'ян
сІ.ких народів, ідеалізація демократичних чинників україн
ської історії, українського "національного духу" складають 
зміст слов'янофільського народнпцтва М. Костомарова. Най
вища мета, критерій історичної оцінки для нього - це хри
стшшська релігія, слов'янофільство, месіанський націоналізм 
і народництво, які в його світогляді підпорядковуються релігій
ній ідеї. Цим світогляд Костомарова різк,о відрі~няється від 
ідеології польських романтиків-месіанців, у яких націоналізм 
і в іра в · Польщу як "месію народів", що покликана відіграти 
найзначнішу роль в історії людства, панує над релігією. Разом 
з тим релігійність Костомарова урівноважує й навіть, певною 
мірою, исйтралізує домінанту народницьких складників у йоГо 
світr,гляді . 

У 3()-40-х роках ХІХ ст. головний осередок українського 
культурного життя переміЩується із Харко8а до Киtва та 
Галичини. Це обумовлювалося, з одного боку, перешкодами 
розвитку українд,кої науІ'и, які чинилися у Харкові царською 
адміністрацією , з другого - заснуванням у 1834 р. Київського 
університету і відкриттям у J 848 р . п ершої української кафедри 
(української мови та літератури) при філософському факуль
теті .Львівського університету. Дослідження суспільно-політич
ної історії України продовжили такі визначні вчені і rрQМацські 
діячі , як Володимир ~тоноішч та Михайло Драгоманов. 

Н;:і відміну від Костомарова і Драгоманова , які заіімалися 
досЛІДЖенням процесів державного життя- та проектуваннЯм 
політологічних конструкцій майбутнЬого, Володимир Бо,ні
фатійови:ч Антонович (1834- 1908) був радше вченим-істори
ком , який створив авторитетну наукову школу, підготував 
багато талановитих учнів, все життя займався такими дале
кими від реальної nолітики та політолоrії дисциплінами, Як 
укра'інська медієвістика, археологія, етнографія, історія куль
тури , генеалогія, нумізматика . Однак академік С. Єфремов, 
який дослідж.ував життя і творчісп, ученоГо, зауважував, що 
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"за своєю вдачею Антонович був більше може політиком, і до 
кабінету· загнало його тільки наше ' загальне nолітичне ли
холіття, але він раз у раз рвався зі стін тісного кабівсї"у на 
люди, на широке nоле громадсько-1:юлітично1 роботи, .на 1'0Й 
форум, де кується доля людська ... За офіційною професією 
вченого, за добре знайомою постаттю професора стоіть ще теЖ 
не випадкова, а органічно з першою зв'язана постать громад
ського діяча, навчителя не тількц в шкільному розумінні, а 
й в nровідці в життя для людей, що може ji далеко стояли 
од чисто наукових інтересів свого вчителя" . . 

Політичний світогляд Антоновича сформувався під впливом 
двох основних чинників: праць французьких евциклопедистін, 
ознайомившись з якими ще в юнацькі роки в старших класах 
rімназії nерейнявся він ідеями демQкраті1, вірою в можливість 
вічного поліпшення жцття й здатність людства до безмежного 
культурного та етичного облагороджування; ідей кирило-ме
фодіївців, з· якими майбутній вчений познайомився ще в сту·· 
дентські роки і які зіграли вирішальну роль в · еволюці( його 
світогляду своєю концепцією народоnравства, федералізму, ав
тономізму, суверенності людської совісті, фізичної й духовної 
свободи. · Сформувавшись під ццми двома впливами, юнак по
ступово входив у конфлікт із шляхетським ссредщщщем, у 

· якому він виріс, з його кастовими nринципами і соціальною 
диференціацією. СередовИще це справляє на нього враження 
чогось архаїчного і антидемократичного. Антонович починає 
шукатn грунт, де можва було б застосувати на практиці загаш,ні 
принциnи теоретичної демократії, і знаходить його в- селянстві; 
в українському народові. Своє народницьке життєве кредо він 
сфорtdулював у статті під назвою "Моя исnоведь", надрукшщній 
у журналі ~Основа". Цією публікацією автор намагався доn о·· 
могrи цілій ; групі українофільської· польської інтелі1·енції, 
об'єднаної в гурток так званих "хлопоманів'', визначити своє 
громадське становище в південно-західному краї. "Я nобачив, 
- писав Антонович, - що поляки-шляхтичі, які живуть у 
південнсr-руському краї, мають перед судом власної совісті дві 
вихідні точки: або полюбити народ, серед якого врни живуть, 
пройнятися його інтересами, повернутись до народності, яку 
колись діди їкні покинули, й ... неnлинною працею замолити все 
те лихо, що заnодіяли вони народові ... або, якщо моралt.ної 
снаm на це не вистачить - nереііти в землю польську, ,це живе 
nольський народ, щоб своєю особою не додавати ще однщ'О 
дармоїда, щоб, нарешті, перед самим собою спекатись тяжкою 

4 Єфремов С. Перед судом wrac11oi cuuicтi Гром;щп.к n lrн r•rl•" '""' ІІ••Ін , ІІt 
В . Б. Антшюви•Іа. К., 1924. С . \6 . 
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докору, що й я теж колоніст, теж 1плалтатор, що і я посередньо 
чи безпосередньо (це, правда, однаково) з'їдаю tLyжy працю, 
3аступаю стежку до роз'йитку народові , до якого5в хату заліз я неnроханий .. . Певна річ, я зважився на nерше" . 

Цю ідею служіння українст,кому народові вчений проніс крізь 
усе сJює життя, назавЖди залишившись прихил.ьником народо
правС'rва і федералізму . В•штелями Антоновича були Костома
ров та професор Київспкоrо уиіверситету · fванишев- елов'я
лофіл і демократ, однн із засновників та активних діячів "Тим
часового комітету для розбору древніх актів" при київському 
rенерал-губернатоtЮnі, де розпочинав свою· наукову кар'єру 
майбутній учений. · 

У своїх історични .х дослідженнях тоrо часу Антонович 
засуджуnав з позицій демократії і народоправства "польську 
добу" української історії з їі пануванням шляхетського стану 
і -експлуатацією "недержавних" народностей, у тому числі 
й українців . Подібне ставлення до Польщі і застосування 
кирила-мефодіївських . ідей автономізму та федералізму при 
висвітленні історії України Єднало вченого з М. Костомаровим 
Проте, на від.мJну від свого учителя, який розробляв ідеІ\.. 
союзу суверенних держав, обгрунтовував необхідніСть прези
дентсf>І(ОЇ форми в.тщдн і республіканського народноrо прав
JІіння, ,Антонович взаГалі неприхильно оцінюндn державність 
як елемент життя суспільства. Невід'ємною прикметою ук
раїнського народу він вважав його вроджену нездатність і 
нелюбов до державного життя, протиставляв державі зП ре
гламентацішо та щrаратом, політикою державності для держав
Иості апофеоз вільної творчої сусnільност~ Учень Антоновича 
М. Грушевський пояснював цей радикалізм народницької ме
тодології свого вчителя і nовну обструкцію державного житrя, 
як негативного елемента в житті сусnільства, трьома 
історичними впливами, що позначилися на творчості вченого: 
1) традиційною українською оtюзиціє19 чужому державному 
життю, якою переііняnся Антонович, дос..'Ііджуючи історію ук
раїнського народу; 2) · вродженою традиційною польсько-шля
хетською підt1зрі.пивістю і ворожістю до всякого зміцнення 
державної влади; З> оnОзицією державній владі, в якій "ви
хоnувіfв" всі свободолюбні еJJементи російський царський ре-
жим . . 

Проте, як уже зазначалося вище, на відміну від свого вчителя 
М. Костомаро11а й давнІ,ого товариша і колеги по літературно
наукоnій та громадській дія.ш.ності М. Драгоманова, В. Антоно-

---s-:д,пш~о-;;ІІч в. Моя 11споmщь І І Основа. 1862. Кн. J . с. 94. 
6 Грушевський М. ВолUJ1шшр Антонович, основні ідеі його творчості І 

ді~r:тмrо(·~і . К ., J 909. ('.10, ! І .. 
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вич nрміляв суто політичним дослідженням nрощ·~ ІІІ І 'ромад
ського життя друrорядиу увагу, ставлячи на перше мі~ І\І ' ІІауко
ву працю історика-аналітика. 

· На гідміну від Костомарова, у якого переважає ошtсшшй 
метод висвітлення історичних подій і виразно простсжустІ..ся 
власна оцінка, Антонович у своїх наукових працях не дас на
nеред жодної готової вже думки, яка б пронизувала дослідження 
і змушувала б читача дивитися на факти очима автора. В ньоrо 
більше nереважає позитивістський підхід, критичність та аналіз: 
після необхідних історичних відомостей і поясиень наступає 
групування фактичноrо матеріалу і посилання на друковані 
джерела. Цодібиий підхід, зокрема народницьку концепцію як 
критерій для визначення історичної оцінки, повністю засвоїв і 
переніс на свою творчість найталановитіший учень Антоновича 
М. Грушевськцй. 

У цілому народницька концепція, основоположниками якої 
були Костомаров іАнтонович, викристалізувалася в тих істо
ричних умовах, в яких перебувала Україна в ХІХ- на початку 
ХХ ст. (Згідно з цією концепцією, основну увагу дослідники 
зосереджували на вивченні історії нарrіду - йоrо ідеалів, 
прагнень, його боротьби, здобутків і втрат, nроблем економіч
ноrо, культурного і духовноІ'О розщпку, відсуваю чи на задній 
план питання державиого творення і території.) М. Грушев
ський у своїй праці "Очерк истории украинекосо народа" писав 
з цього приводу: "Господарська, суспільна та культурна історія 
українського народу є для деяких періодів їі єдино можлива 
історія", оскільки "суспільний .та культурцо-госщщарський роз
виток творить ті головні підвалюш н_аціональноІ'О життя, що 
нас супроводжують через цілі стадії існування українсько
го нар9ду й зв'язують йorf> історію в одну органічну ціліс
ність" ; ТОбто, за Грушевським, державний устрій привертає 
увагу народників лише остільки, оскільки сам він впливає на 
становище народу, підпадає лід народний вплив та підпонідає 
його бажанням і прю·ненням. 

"Якраз тридцять літ· тому назад, -·· зазначав учений в 
статті "Українська партія ссщіалістів -рсволюціоверів та 11 
ЗавданнЯ", . - наnисав я невелику Іtаукову працю, осuб.r:шво 
пам'ятну для мене тому,що нею бу]ш зачаті "ЗtІШІСКІІ Товари
ства ім. Шевченка" - видавниuтво, котре мені ні:Ітім. довелоо, 

. вести nротягом цілих двадця·ш років . Се була одна з 11 ерших 1 

моїх науковІІХ робіт, в котрій мев і дове;юсь кннуt·и ('t.ІЇ1J1О н а 
розвій папюго нщхщн"оr·о жm rя. 1-Іазиваласt. вона не дуже 
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влучно: ''Громадський рух на Вкраїні в половині ХІІІ віку". 
Мова йщла про ~ дуже цікавий і симптоматичний 
рух, що проки~увся у нашім народі в зв'язку з татарським 
нападом 1240" . · · . 
. Далі Грушевсьf(ИЙ цаводить історичний факт, коли окремі 
мешканці української землі, а інколи й цілі громади та села 
ставалп на татарську сторону, проnонували їм данину і тим 
самим зводили нанівець зусилля галицько-волинського князя 

Данила Романовича щодо консолідації української князівської 
держави на відсіч загарбникам. Всі симnатії літописця на стороні 
Данила, який nіддає "татарських людей" лютому терору, віддає 
їх у неволю, знищує. · 

Грушевський Протиставляє літоnисцеві свою власну оцінку, 
яка найкраще ілюструє. його наукове кредо - народницьку 
концеnцію. "Я був вихований, - зауважує вчений, - в строгих 
традиціях радик~льного українського народництва, яке вело 
свою ідеолоrію вjд ' Кирила-Мефодіївських братчиків і твердо 
стояло на тім, що в конфліктах народу і власті вина завжди 
леЖить на стороні власті. Бо інтерес трудово1'U народу - ее 
найвищий закон всякої громадської організації, і коли в державі 
сьому трудовому народові не добре, ее його nраво обрахуватися 
з нею. Я виходив з тпх nринциnів в оцінці сього руху ХІІІ віку 
і в моїм представленню 1.:ього ко~ф.1ікту симnатіЇЛежали не на 
стороні У{Jюблеиця нашоJ' старої історіографії - мудрого короля 
Данила'' · . · 

Абсолютизація інтересів трудового народу, nрихильніСТІ• до 
будІ:.-якої оnозиції й активна .боротьба з засиллям держави -
характерна риса української історіографії ХІХ- початку ХХ ст. 
Окрім М. Костомарова, В. Антоновича, М. Грушевсм:ого, До 
заснованої ними народницької школи в' українській історич
ній науці належали й такі відомі вчені, як О. Лазаревський, 
В. 1конников, О. Єфименко, Д. Яворницький, М: Сумцов, 

· Д. Багалій, П. Голубовський, М. Довнар--Запольський та ін. 
Особливе місце у становленні й розвнтку української 

nолітології як науки посідав видатний вчений, політичний та 
громадський діяч Михайло Драгоманов (1841--1895), який 
був, · можливо, є;;щн:иr.t nротивником народтщько1 школи в 
українській політичній та і(торичній науці другої половшш 
ХІХ - початку ХХ .ст. 

Велике зн::~чення для розвнтку української політичної 
науки мали методологічні нариси й розробки Драгоманова, 



перш за все йоrо критика української народниі,І•кої шко;m, 
що домінувала в українській історичній науці до лсрню'• світової 
війни. В ряді своїх праць, таких як "Чудацькі думкtt про 
українську національну справу", "Шевченко, украї11офіли і 

w 9 ,, .,...., • 

соц1алtзм , учении різко виступив nроти культурню.r.тва та 
аnолітизму, закликав до громадської політичної nраці . У своїй 
магістерській дисер1·ації "Питання про історичне значення 
римської історії і Тацит" (1869) Драгоманов nисав, зокрема, 
що він nокладав "найбільшу вагу на nолітичну науку, котра 
муси~~ 

10 
виясняти людям наnрямок і грунт їх громадської" 

праЦІ . .; 
Українські вчені народницького напряму від Костомаро~щ до 

Грушевськоrо в своїх дослідженнях особливу увагу nриділяли 
народним масам, висвітленню тих історичних подій, в яких тру
дові маси активно виступали на захист своїх інтересів 
(конфлікти віча з князями в ХІ-ХІІ ст., рух "татарських людей" 
у ХІП ст., селянські повстання в XV ст. у Західній Україні, ко
заччина XVI і першої половини XVII ст., опозиція. запорожців 
rетьмано.кому урядові, гайдамаччина і т.ін.). При цьому вчені
народники відсували на другий план, а інколи й зовсім 
ігнорували ЩЮRВИ державної творчості українського народу в 

період незалежного та автономноrо життя України, концепції 
ук~•іінr.ької державності та їі історико-правові підСтави, боротьбу 
д1~якшс гетьманів за ствuреІ-:ня незалежно} української держави. · 

Єдиним критерієм для вчених-народників при or.t,iнцt 
ісrоричних явищ був ''інтерес трудового народу", народна воля 
та народний добробут. Основною політичною ідеєю народників 
стала ідея народоправпва, яка, па їхню думку, була органічно 
vрп.там:анна укр<йнсЬкому н:"родоні і яку необхідно йому повер
нути, щоб прстаяити їі у центр nолІтичного і соціального жи:м:я. 
Все, що не відnолідало цій ідеї в укрзінській історії, сприймалося . 
народниками як негатшше. Дt::ржавну діяльність українських 
д1ячіJ1, s:кі сбмежували народоправство, :всупереч інтересам тру
дових мас, таких як Данило Галиц1,кий <ХІП ст.), українські 
гетьмани (XVII-XVIII ст.) та інших, вони вважали шкідливою, 
а вистуnи трудових мас щюти державно'і влади, на захнст своїх 
інтересів розглядал:И як однозвачно -справедливі. М. Грушевсь
кий, ~к ми вже зrадуnали, nисав, щ~ "в. к~~!<Vріктах нароnу і 
влаетt вина завжди лежить на c:ropoнt влаетt . 

М. Дра~'Оманов · у багатьох СІюїх подітичних та історичних 
творах, листах і рецензіях піддав різкій: критиці методолсні чні 

10 Драгожшюв М. АІ'<"І;ІО- І'УСЬКІ сnомwни. ЛJ,вІв, 1889. С.221 . 
11 Груще6СЬІСІ.!J. м. Укр<І.ЇНС!-):8 паr·• ія соцімістІв-реnолюцІонерІв 13 іі 311-

81.\ВННЯ. с. І l. 
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прщщипи народницької школи в украІнській науці. Основна 
домінанта історичної оцінки, яку обстоювали народники , -
"ідея народоправства" та "інтерес трудового народу", на його 
думку, була надто обмеженою, суб'єктивною і навіть антинау
ковою. В пошуках іншого - більш реалr,ноrо і об'єктивного 
критерію Драгоманов звертається до здобутків тогочасної 
західноєвропейської науки і знаходить його в ідеї суспільно
культурного nрогресу і діалектики, що займала центральне 
місце в найбільш поширених тоді суспільно-політичних nрогра
мах і соціально-філософських теоріях К. Маркса і Ф. Енгельса, 
Ф. Лассаля, О. Конта, російських народників Чt::рнишсвськоrо, 
Лаврова, Михайловського, ідеї еволюції англійського мислителя 
Го Спенсера. 

Переносячи ідею прогресу в українську іс;торичну і полі
тичну науку, Драгоманов ототожюоє їі з ідеєю духовно-мо
ра.і'Іьноrо, економічного та політичного розвитку суспільства . 
На думку вченого, чим більше розвинена суспільна організація 
в усіх цих відношеннях, тим вищий щабель nрогресу може 
бути досягнутий. Хоча Драгоманов nодL1яв маркснстсІ.кі ідеї 
про соціалізм як більш прогресивний лад, що :може виникнути 
лише в nромислово розвиuених країнах, а також твердження 
Маркса про nолітику і державу як надбудову над ско'номічним 
базисом, подібне розуміння прогресу, обумовлсноrо розвитком 
суснільної організації, свідчитJ, про безпосередній зв'язок дра
ГОманівських ідей зі спенсерівською теорією еволюції як рівно
бічної диференціації й розnитку людською суспільства. Прин
цип еволюції лежить в основі політо;юr-ічніх rюглядів М. Дра-

. rоманова, про що він, зокрема, писав в автобіографії: "Будучи 
соціалістом по своїх ідеала к, я переконаний, що здійснення 
цього ідеалу можливе тількн .в nевній поступовості і при 
високом_r розnитку мас, .через що й досяжне б~ю!Іfе при помочі 
духовtюt nроnнrанди, шж крнвав11х повстань ' . 

Оцінюючи з точки зору riporpecy й еволюції минуле ук
раїнського народу, Драюманов поввістю розходипси з ученими
народниками в оцінці багатьох моментіп з історії У країни. Вва
жаючІt найбільшою "вартістю" всякого історичного процесу най
ширший духовно-моральний, економічний та політи•Іний 
розвиток краю, Драгоманов визнавав справедливими лише 1·1 
народні рухи в Україні, що сприя.юІ такому розвиткові. Ті ж із 
них, які затримували або псрешкоджалв розвиткові освіпt, еко
номіки, державності, Драгоманов вважав негативними і шкід
;;Ішими. 

12 Дprmмtmmв М. ЛnнJбіоr'j}fІфія // І! нбр~ ні пюрн Ilpara; ІІr.ю· Йщж , І (1) 7. 
С75. 
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Засновник Українського наукового інституту Гарвардського 
університету в США професор Омелян Пріцак зауважує, що 
творчість Драгоманова з точки зору методолоrії необхідно 
досліджувати в структурі "імперсько-російського конституціо..: 

наліз му, з якоГ? Драго~анов ви.~"\~в, і на дальший розвиток 
якого мав вирtшальнио вплив . Пого~жуючись з цим 
підходом, rnробуємо визначити ті ідейні впливи, які позначи
лися на формуванні світогляду Драгоманова. По-перше, це кла
сичний лібералізм з його політичною доктриною правової 
рівності, свободи 1•а гідності людини. Тут варто згадати, напряк
лад, роздуми російських теоретиків лібералізму К. Кавеліиа 
0818..:.1885) щодо зеr,t:ства і самоуправління, значения мораль
них ідеалів для політичної та громадської діяльності і Б. Чи
черіна (1828-1904) про державу як союз вільного народу і не
втручання держави в житrя особистості. Як зазначав. із цьоtо 
приводу історик-емігрант Б. Крупницький (1894-1956), "особ
ливо після царевбивства (1881) він (Драгоманов. - f · П.) 
звернув до ліберад:ьно-конституційної платформи" 1 

• По
друге - соціалізм, але не. Я:& світоглядна норма, а як метод 
досягнення соціальних здобутків для поліпшеннядолі трудящих 
мас. У цьому контексті відзначимо також дущи французького 
соціаліста Ж. Прудона щодо демократизації адміністративної 
машини шляхом запровадження цору'І із центральним парла
ментом складної системи органів місцевого самоуправління для 
охорони особІістсх:ті перед державою. По-третє - принцип 
національного самовизначення, обгрунтований 1іімецькнм уче
ним 1. Блюнчлі (1808-1885): ,"скі.Jіьки народів, стільки держав". 

Аналіз політичної доктрини: та ідейної "конституційноі"' спад
щини· М. Драгоманоnа сам по собі склав би велику монографію. 
ОскL'Іьки tntвчення політичної програми вченого не входить в ' 
коло завдаю, автора даного досліДження, спробуємо лише стисло 
визначити п'ять, на нашу думJ<у,\х:новних nідвалин, на яких 
ця програма nобудована . . Ц.е.,.. По-перше, визнання в рамках 
конституційної доктрини домінанти політичної сфери 
суспільноІ'О життя над економічною, тобто-визнання за держа
вою з їі політичною системою і конституцією можливості коор
динації соціально-економі•tноrо житrя. Створення консти
туційно-репрезентативної системи - основна ланка в концепції 
Драгоманова, що nізніше · лягла в основу політичних теорій 
вчених усіх трьох напрямів, які, на нашу дум:&у, можна ввюкати 
основними в українській політичній науці в еміграції. По··друге, 

13 ПрІІі!ІІС О. І. Лисяк-Рудtщцьішй ик вчений /І Сучасність. 1986. Ч.4 . C.7l. 
14 Круrшицький Б . . ІсторІоонавчІ проблеми історіі Украіни. МЮнхен, І 959. 

С.ІО7 . 
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на цій ?.КС осно~і грунтується також ідеяМ. Драrоцанова щодо 
еволюції існуючої політичної системи як засобу проведення 
широких політичних реформ. По-треТЕ;, · Драrоманов надавав 
виклЮчноrо значення ідеї культурництва, тобто обгрунrув·анню 
думки, що виз.вольна ~ротьба має вестися просвітнццькими 
засобами і культура має бути .грунтом для функціонування 
майбутньої республіканської держави. Четвертою засадою слід 
назвати європеїзм. ОбГрунтовуючи думку про зв'язок України 
із Західною Європою як джерело прогресу першої, Драrоманов 
вважав, що історичний процес в Росії має прейти такий самий 
політичний шлях, як і в країцах Західної ·європи (вчений на
зивав йоrо парламентсько-земським варіантом, що замінить 
абсолютистську монархію). П'ятою, останньою підвалиною, на 
якій грунтувалася програма Драrоманова, була ідеЯ федерації і 
"rромадівськоrо соціалізму" як вирішальnої умови перебудови 
царської імперії на автономічних засадах. 

У своїй nо.іlітичній діяльності Драrома~ов дотримувався дум
ки, що nолітична діЯJІьність і боротьба мусять бути засновані на 
моральпому грунті, оскільки "чисте діло вим~гає чистих засобів". 
Учений вважав, ЩО ніякі комnроміси З совіСТІО, терор, диктатура 
не можуть служити засобами nРбудови кращоrо суспільно
політичноrо ладу. Однак, дотримуЮЧись подібних прИнципів у 
політичній , діяльності, він у своЇ)( наукових дослідженнях, 
оцінюючи конкретні події в українській історії, нерідко приходив 
до· інших висновків і rотовий був теоретично виправдати деякі 
Факти nолітич1щrо й економічного гноблення, насильства, які 
мали місце в минулому, але, як на йоrодумку, в ціломуспрИяли 

nрогресу культури. Щоnравда, в останніх працях Драrоманова, 
наnисаних ним в еміграції, зокрема в "Чудацьких думках про 
українську національну справу" і незавершеній статті "Старі 
хартії вольностей", учений виразно заперечує .. ідеї прогресу і 
діалектики і схиляється до теорії "ісrоричноrо коловороту", яку 
обгрунтував ще італійський історик і філософ XVIII ст. Д. Віко, 
а nізніше розвинули в своїх дослідженнях О. Шпенглер, Р. Вin
nep П. Сорокін та інші вчені." 

італійський мИСJіиtел.ь Д. Віко (1668-1744) nерщим поклав 
в осноВ'у періодизації історії людства ідею суспіл~нш-о · колово
роту. Проводячи історИчні аналогії; . Ві){ о узагальнював часткові 
nовторення в загальному ході історнчноrо розвитку, стверджу· 
вав про відносне nОєднання різноманітних епох на тій чи іншій 
стадії розвитку, а також обстоював думку, що nр()тяrом одноrо 
часовоrо періоду історії ті чи інші народи nеребувають на різних 
стадіях розвитку. 

В своїй фу}{Даментальній праці "Основи нової науки про 
загальну природу націй" <1725) він зазначав, що філософи в 
минулому "намагалися вив•шти науку про Світ Природи, що 
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був створений богом і який лише він один може пі.шати, і 
ігнорували роздуми про світ націй, тобто про Світ Громадsшсь
кості, Що був творе~~й людІ•МИ і наука про який тому може 
бути осягнута ними" . Віко прашув розкрити загальну природу 
всіх народів на основі вивчення їхньої історії. Застосування його 
теорії в політології дозволяє зробити висновок, що істори·ншй 
nроцес у житті держав відбувається не по прямій лінії ~- до 
прогресу або регресу, а по сnіралі; веде людство не в одному 
якомусь наnрямі (до кращого або до гіршого, до tиранії або 
народоправства, до єдиної всесвітньої державної організації або 
Да численних дрібних громад і .т.д.), а приводить його через 
деякий час знову й знову до форм уже nережитих (чергуються 
лише періоди домінування монархій і JІародоправства, 
релігійності і атеїзму, великих держав і дрібних сусnільних об'- . 
сщнань, розквіту і занепаду науки і культури і т.д.). Теорія 
коловороту набуває ріЗних форм, але головна 'іі суть полягає 
завжди в нівеляції прогресу і визнанні можливості nовторення, 
nравда, не абсолютного, а неповного, історичних подій. 

У своїй останній праці "Старі хартії вольностей" Драгоманов 
спростовує ідею історичного nрогресу щодо nолітичного життя 
держав і народів. Основна ідея цієї праці- широко розnовсюд
жена в різні часи і в різних народів думка про"Те, що воля -
явище стародавнє, а насильство, гніт, тиранія -це явища, що 
виникли значно пізніше в історичному розвитку людства. Далі 
Драгоманов nоказує, я:к люди, втративши цю первинну свобо
ду, намагаються Jї повернути і часом повертають, потім знову 
втрачають і т.д.; цей постійний процес боротьби за свободу, на 
думку Драгоманова, особливо яскраво nроявляється в минулІ.)
му Англії. -Вчений також аналізує у своєму творі погляди 
старогрецьких істориків, філософів і політиків на історію й 
теорію nолітичною життя; nолітичні зміни, на думку останніх, 
відбуваються у певній nослідовності, як ноетійний коловорот 
трьох nолітичних форм - аристократичної, монархічної та 
демократичної: аристократія, звичайно, вироджувалася в олі·· 
rархію (беззаконне nравління обмеженої кількості людей), 
яка сnричиняла народне обурення і революцію, nісля чого вста
щ>влювалася демократія, але згодом й вона також вироджува
лася в ·охлократію <беззаконне правління юрби), остання теж 
викликала велике нез<щоволення, чим користався який-небудь 
"гемй" · - він захоплював владу і вст<іновлював монархію; з 
часttм і монархія нерстворювалась у тиранію, і тоді монарха 
схида.ла арИL-т<жратія і т.д. У такому nорядку відбулося чимало 
gміи у стародавній Греп.ії, Римі, інвшх країн;Jх. Хо•ш в тій же . . 

. 1! __ #111(0 Дж. ОсІІоваІІии ІІОІюі\ 11аукн об общс{І пр11роде mщий М. , І 1}4() 

С.ІО8. 

1:1 



Греції інколи спосtерігався й інший хід політичних трансфор
мацій. Можливість 'f·аких винятків визнавалася старогрецькими 
вченими, але головне значення їхніх теорій політичних змін у 
стародавні часи полягає в доведенні безсумнівного факту постій
ного коловороту політичних форм і повернення після більшого 
чи меншого інтервалу до попередніх форм. 

Політичні погляди Драгоманова знайшли найбL'Іьш повне 
в1·ілення в проекті "Вільної Спілки'', де обrрунтовувалась мож
ливість зміни державного устрою в Російській імперії, зокрема 
в Україні., Вихідними точками драгоманівської концепції, що 
базувалася на науковому аналізі європейських конституцій, 
були ідеї громадянських свобод, а також децентралізації, 
оскільки саме централізм Російської імперії Драгоманов вважав 
найбільшим злом на шляху до справжнього конституційного · 
.r.аду. На думку вченого, основою такої децентралізації моГло 
б стати запровадження місцевого самоуправління (самоуправа 
громад, волостей, повітів, земель). Земельна самоуправа є . 
найвищою у цій ієрархії і має найбільші компетенції. Кожна 
самоуправа має свою внутрішнЮ самостійність і незалежність 
no відношенню до інших самоуправ, незалежно - вищого чи 
нижчого типу. Центральна влада держави зосереджується у 
двопалатній системі на зразок американської палати представ
никі& та сенату й керує взаємовідносинами самоуправних 
едемеятів місцевих самоуправ. Драгоманов мало цікавиться 
орr<>нізацією центральної влади, оскільки вважає ії справою 
другорядною, натомість приділяє основну увагу вирішенню 
проблеми надання широким масам можливосrі безпосереднього 
впливу на законодавчу та виконавчу владу у державі. На 
відміну від інших конституцНtних систем Європи того часу, 
Драгоманов "будує" свою державу не від центру' який має . 
визначити права громад і стуnію. децентр<lлізації самоуnравних 
одиниць; а навnаки, хоче nоставити иентр у безпосередню 
залежність від місцевого самоуправлінн5і. Держава у Драго
манова виступає як "вільна спілка" локальних самоуправ, 
кожна з якйх зокрема і всі разом складають основу державного 
життя, а центральна влада - це тільки доповнення до само
управної влади. Тобто, за Драгомановим, не локальні само
уnр;:щи представляють дерЖаву, а навnаки. Основна ланка 
ftoro концепції - рівність прав усіх громадян держави, гаран
тована конституцією. Саме тому він не згадує . про приватну 
власність і не конкретизує. питання про форму держави, ак
центуючи увагу на домінуючій ролі місцевої самоуправи. 

У цілому, оцінюючи роль Драгоманова у розвитку ук
раїнської політології як науки, можна дійти висновку, що він 
(р~зом із Костомаровим) є одним з ії основоположників, з тією 
лише різницею, що Костомаров був все ж таки більше істориком, 
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ніж політологом. Драгоманов же, цавпаки, історії України при
святив лише невеличку поnулярну книжечку "Про українських 
козаків, татар та турків" (К.,1876), підготував загальний огляд 
нової української історії "Пропащий час. Українці під москов
ськимцарством (1654-1876)"(Львів, 1909) та декілька рецеnзій. 
Всі ж інші його численні nраці бу ли nрисвячені теоретичцій 
політології та політичній історЦ або конкретній політиці ("Рай 
і поступ", "Старі хартії вольностей", "Чудацькі дум.ки про ук
раїнську справу", "Восточная политика Германии и обруsение" 
та ін.). . . 

Будучи одним із прогресивних діячів свого часу Драгоманов 
у сво"іх наукових тяорах, громадській та політичиНі діяльності 
синтезував чимало передових ідей, якими захоплювалась пере
важна більшість 1'огочасних політиків, фjлософів, письменників. 
Вчщrnй нерідко суnеречив сам собі, часом кардинально міняв · 
деякі свої погляди та й взагалі не мав гармонійного, сталого 
наукового світогляду, але постійними шуканнями істини він 
вказував шляхи іншим nолітикам, мислителям, ученим, будив 
від сву українську інтелігенцію. Зокрема, на нашу думку, саме 
Драгоманов своїми критичними зауваженнями і рецензіями 
сnрияв еволюції україиськоrо народництва, визволенню його від 
надмірного романтизму та однобічності. 

На жаль, політична спадщина М. Драгоманова не вnлинула 
істотно на світогляд сучасних йому вчених. Причиною цьому 
були відсутність об'єктивних реальних умов у тогочасному 
житті України для апробування і практичного використання 
ідей ученого, його триваЛе перебування в еміграції. Однак 
творчість Драгоманова справила велиЧезний вrілив на пові по
коління вчених, які здійснили злам в українському державо
знавстві, заснували новий, протилеЖний народницькому, 
державницький напрЯм в українській історико-політ~чній щl
уці, · предстаішики якого основну увагу приділяли ~·rворенню 
ІСр!!цепції державності України. 

В зарубіжній українській історико-nолітичній науці кон
цеnції української державності обгрунтували академіки 
М.Груще~ський, С. ДністрянськиІ?, С. Рудницький, професори 
В. Липинський, С. Томашівсь.кий, В. Кучабський; В. Ста
росол~ький, С. Шелухін, Р.Лащещ::о, доцент О, Бочковський. 
Найбільш nлідний р:еріод у творчості цих у•~ених припадає :на 
рокИ. еміграції, оскіл.ьки в ГалюtІші державот11орчі наукові 
дос.лідження були взагалі немоЖливі внаслідок полонізаційноІ' 
nолітики польського уряду, а в. Надцніпрянськ:ій Україні аль
тернативні дослідження, боротьба думок і іІtкіл в науці в 20-ті, 
рокИ наштовхувалися на значні труднощі. 

В цілому за своєю мстодолоІією наукових досліджень, 
nолітичними переJ(онаІшямІІ ІІ'Іені державнпцького на11ряму 
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не складали Єдиної наукової школи. На нашу думку, наукову 
спадщИну ЗІ'аданих учених можна розділити на три осноnні 
категорії. Деякі з них (В. Лиnинський, · С. Томашівський, 
В. Кучабський) повністю поривають з методами й ідеями 
вчених-народцикін і намагаються перебудувати методологію 
історико-політичних досліджень на основі ідей національного 
консерватизму. Інші залишаються на позиціях народництва, 

.однак їхня ідеологія відрізняється від народиицтва ХІХ ст. н~ 
тільки прагненням обгрунтувати конкретні концеnціі 
державного будівництва, але й більшою ~тичністю, помірко
ваністю і державністю <М. Грушевський, Р. Лащенко, С. Ше
лухін). Треті (С. ДніС'rрянський, В. Старосольський, О. Бо•І
ковський, С. Рудницький, О. Ейхельман) ·відмежоІJуються як 
від "ново-народників"~ так і "консерваторів", вважаючи основ
ним критерієм оцінки історичних процесів інтереси нації та 
держави. 

Державницька ідеологія, яка зародиласЯ в часи першої світо
вої війни . і революційних nодій в Україні в 1917-1920 рр., 
знайшла відображення і в політичній науці. Вчені--дер:Жавниюf 
nочинають досліджувати саме ті історичні явища, котрі майже 
ігнорувалися народниками, інакше розуміють сутність іпорич
ного процесу і застосовують зовсім інші критерії для йош оr~інки. 
Оскільки державницький напрям зародився і сформува11ся саме 
в еміграції, то перш ніж перейти до характеристики його основ
них течій, світогляду його найбільш відомих представників та 
різноманітних концеnцій української державності, які вони об
ГРУ1ІТували, вважаємо за необхідне більш докладно розкрити 
історі10 виникнення і діялишсті основних українських наукон11х 
зарубіжних осередків того часу. 



РОЗДІЛ 2 

ДЕРЖАВОЗНАВСТВО В УКРАЇНСЬКИХ 

ЕМігРАНТСЬКИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРАХ 
МІЖВОЄННОЇ ДОБИ · 

Українська наукова еміграція міжвоєнного періоду була 
складовою частиною української nолітичної еміграцн -
ві_йськових і цивільних осіб, тією чи іншою мірою nричетних 
до nодій 1917-1920 рр~ в Україні, зокрема колишніх членів 
Центральної Ради, гетьманського уряду та Директорії. Початок 
української масової цивільної та військової політичної еміграції 
можна датувати серединою 1919 р. ЧастИна вчених-емігрантів 
(наnриклад, В. Лиnинський, С. Томашівський, С. Шелухін) 
були учасниками дипломатичних і спеціальних мkій УНР та 
ЗУНР до країн Західної Європи й фактично склали одну з 
перших груn української політичної еміграції. Інша, значно 
більша груnа українських науковців залишила батьківщину в 
складі урядів УНР і ЗУНР (у листопаді 1920 р. рештки армії 
та уряд · УНР на чолі з С. Петлюрою осілИ в Польщі, 
зокрема в містах Тарнові і Ченстохові, а уряд ЗУНР на чолі 
з Є. Петрушевичем у листопаді 1919 р. виїхав із І<ам'яuця
Подільського через Румунію до Відня). Цим подіям передувала 
також смітрація прихИльників гетьмана Скороnадського, ук
раїнських монархістів (наприкінці 1918 р;), які покинули Ук
раїну разом з німецькими військами. · · · З 1921 р. центром 
української наукової еміграції стає. Чехословаччина, ЩО обу
мовлюnаЛОСІ> заснуванням та переміщенням сюдп з Відня ук
раїнеьких наукових установ, матеріащ,ною підтримкою ук

раїнської наук11 з боку президента ЧСР Т. Масарика. З пе
реїздом С. Петлюри в 1923 р. до Варшави, а наступного року 
до Парижа значна частияа вчених з його оточення також 
персїзщпь до Чехословаччини. 

Отже, в першій їJоловині 20-х років остаточно визнач.нюі.о, 
основні центри зосередження украі·нської наукової еміграції як 
складової частини еміграціJ" політичної. Саме в цей час у Відні, 
Празі та Берліні були засновані наукові центри, де розвива.'Іа(Я 
українська історично-політична наука. 
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УКРА(НСЬКИЙ СОЦІОЛОf'1ЧНИЙ ІНСТИТУТ У ВtдЩ 

До початку масової цивільної та військової еміграції з У~
раїни найзначнішим осередком зосередження еміграції став 
Відень. Ще в 1915 р. т~т була заснована Загальна Ук
раїнська Культурна Рада 1

' яка проголосила своєю ГОJІОВІЮЮ 
метою організацію українського культурного життя в умовах 

першої світової війни, згуртування української інтелігенції Га
личини і Наддніпрянської України для науково-видавничої та 

· громадсько.:.політичної діяльності. В тому ж році у Відt~ ство
. рІОЄться Загальпа Українська Національна Рада , що 
здійснювала функції політичного представщщтва та :коорди
наційного центру українських політичних партій в період війни. 
В австрійському пар~а'1енті діsща також Українська парла
ментарна репрезентащя . 

Таким чином, в Австрії створились досить сприятливі умови 
для розгортання наукової та видавничої діяльності української 
наукової еміграції. Саме у . Відні нш'Ірикінці 1919 р. був заспо~ 
ваний М. Грушевським перший український науковий заклад в 
емігріщії - Україпський соціологічний інститут (далі: УСІ>. 
Інститут був основним місцем наукової діяльності вченого про
тягом усього періоду його перебування за рубежем. Тут він 
видав чимало своїх наукових праць, у тому числі 
політологічного характеру, вів активну лекційну, проnаганди
СТСІ.ку та наукову роботу. 

Перший період перебування М. Грушевського за кордоном 
був пов'язанuй з чималими труднощами. Фактично вченийопи
нився на чужині, без будь-щшх матеріальних засобів для 
існування, маючи при собі лише 20 тис. сторінок рукописів 
наукових праць. Прибувщи до Відня, він 3 толовою поринув у 
практичні справи - підготував проект орт·ані3ації інституту, 
розnочав переювори 3 Дніnросоюзом 4 npo виданяя наукових 
праць українських учених, Які перебували в еміграції. Згідно з 
уюдою, досягнутою з керівництвом Дніпросоюзу (останній на 

1 Цен.fР, держ. lc-r. арх. (Далі: ІІД\А} УкраіІш ум. ЛьооuІ. Ф.399, оп. І, 
cnp.J-10. 

2 Там же. Ф.440, <Jпl , сщІ . l-35. 
' з Там же. Ф.746, оп. l, спр.І-14. 
4 ДІІ\ІІJЮСОІОЗ (Дн\ІІJЮDСІ>КНЙ СО/03 СІЮ~НВЧНХ СПІЛОК) -найбілЬШ НІІЛИВОВИЙ 

кООІlС{ІІІ'fНІІІІІІЙ союз в Укрніні ·за Ч<Н;ів ~ ісІІуваннq Центральної Радн, rетьман

щшш І ДиректорІ!. Об'сднувао наnрикінці 1918 р. понад 8 пtс. коопеJJІІrивІв, 
ІЮ ІЮІІіrшщх. та ОКJІужннх коонсра1'ІІВІІНх союзів, ма11 своє предстІJІІШІЦТІІО у 
1\іцн\, sоке 3Діі\сІІЮЩІJ10 ІЮСЦІtЩІІІЩt.Кі фушщіі у ЙОІ'О зn'язках ІЗ заруб\ЖІІІІМИ 
TOpliHІCJJI,JIHMH фірМіt'іИ і Об'ЄJ(ІІІ\1\ІІЯМІІ. ДніІІрОСОІ03 ІІІІД8В88 ІВК<ІЖ. l!CJIНK)' 
Кі ТіІоКіС П, украіІІ<'l.і<ІІх КІНІ!', nсренаЖІІО ІІіJІр}''ІІІІІКіВ ІІІ ІЮСібІІІІКіІІ . 

27 



nочатку І 920 р. переніс свою видавничу діяльність до Відня), 
Грушевський надавав кооперативові юридичні nрава на видання 
своїх книг: "ілюстрована історія України" (20 тис. nр.), "Про 
старі часи на Україні" (30 тис.пр.), "Історія України для вищих 
ПОЧа'ГКОВИХ шкіл" (25 ТИС. nр.), "Всесві·І'нЯ історія" (35 тrc.np.), 
"Культурно-національний рух на Україні" (15 тис.пр.) . 

Отримавши аванс від Дніrtросоюзу, вчений вдається до по
шуку коле~ які б ~голосилися взяти участь у роботі майбутнього 
інституту . Програма його діяльності мала здійснюватися за 
трьома основними напрямами: 1) аналіз соціально-поіІітичних 
рухів у різних країнах світу та популяризація їхніх результатів 
шляхом видавничої і лекторської діяльності серед української 
еміграції, а по можливості й в Радянській Україні та Галичині; 
2) налагодження різноманітних політичних та наукових зв'язків 
з інтернаціональними і національними оргаНізаціями, партіями, 
nредставниками наукових та громадських кіл (незалежно від 
Іхньої політичної орієнтації) з метою іІіформування їх Про 
соціально-політичний рух в Україні та в еміграції, українську 
політичну й загальну історію, літературу; 3) налагодження кон
тактів з радянським урядом в Україні з метою фінансування 
останнім ді ял ьності і'1сrитуту, · а в майбутньому і переведення 
його на батьківшину , . . 

Судячи з проекту, Грушевський уявляв інститут як авто
номний, незалежний заклад, орієнтований на розвиток 
nолітичної науки і який водночас не був би ані оnоЗиційним 
центром, сnрямованим проти Радянської України, ані апологе
тичним осередком більшовиці.кого уряду за рубежем. Правда, 
мож.ли.ІJість фінансування урядом Радянської України діяЛьності 
інС!J'итуту, а також вирішення згодом питання про його переве
дення в Україну вчений пов'язув·ав з відіювлскням багато
партійності й можливістю легалізації на території УРСР 
діяльності партії українських соціалістів-революціонерів, чле
ном якої він був. Про це, зокрема, свідчить його ли'1 до голови 
Ради Народних Комісарів України Х. Раковського , а також 
направлення в Україну членів партії українських соціаЛістів
революціонерів М. Че'{fля і В. Мазуренка для ведення переrо
ворів з цього питання . 

Піюект створення інстИ:ту1'У Грушевський розіслав відомим 
ученим, які перебували на той час & еміграцП. Той факт, що 

5 цдіАУкраіни ум. КиєвІ. Ф.J235, оп. !, спр. 92, арк. І.2. 
6 Там же. Спр.66, арк.3-6. 
7 Там же. 

/ 

8 Там же. Спр.94, арк.2. 
9 Там же. Спр.66, арк . 43. 
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він надсилав запротепня членам різноманітних опозиційних 
nартій української еміграції, переконливо свідчить nJ>6 бажання 
організатора створити щідnартійний науково-видавничий та пе- · 
даrогічний заклад. На nроnозицію Грушевського відгукнулись 
вЩомі вчені, політичні діячі: історик і політолог, ідеолог ук
раtнськоrо монархізму В. Липинський; юрист і політолог, доІ'т""г 
філософії, член Соціал-демократичної паDТії R. Ста~ольський; 
історик і мистецтвознавет~... ОJа\.:tІОвник Революційної ук
раїнської партії Д. Антонович - син видатного українськоrо 
історика В. Антоновича; приват-доцент · Київськоrо 
політехнічного інституту, член Української парті'і соціалістів
ф~дералістів 1. Фещенко..:Чопівський; юрист і публіцист М. Ло
зинський; а також члени партії есерів, _ціячі Центральної Ради 
М. Чечель, П. Христюк, М. Шаповал, М. Шраг. 

Вчені дали згоду виступити nеред українськоІ{j громадськістю 
з курсами лекцій, присвячених різноманітним nроблемам 
nол!тич~ої історії України, ~идавати. nід м.арtfою Українськоrе 
соцюлоnчного 1нст.итуту сво1 науковІ nрацІ . 

У 1921-1922 рр. діяльність інституту зосереджувалася в основ~ 
ному на видавничій і лекторській роботі. За цей nеріод вийшли 
друком монографії Грушевського "І)очатки громадянства (гене
тична соціологія)", у якій він обгрунтував свої nогляди на держа
ву і націю, а також "З починівукраїнського соціалістичногО руху. 
Михайло Драгоманов і Женевський соціалістичний гурток" -
збірник матеріалів про перших nіонерів української політІfчної 
думки Зібера, Драгоманова, Подолинськоrо. Крім зазначених 
праць, були вІщані монографії сnівробітни1<ів .інституту, серед 
яких особливої уваги, 3 точки зору політичної науки, заслуrову
ють дОсліДження В. Старосольського "Теорія націі"' і В. Липинсь
кого "Україна на переломі". В цілому, завдяки зусІІЛЛям Грушев
ського, nід егідою УСІбуло виnущено 13 книг, що стали ваrомим 
внеском у розвиток української науки. В•щання інституту надси
лались до бібліотек Наукового товариства ім. Шевченка та Став
ропігійськоrо інституту у Львові, українського клубу-в Женеві, 
американських- та канадських видавництв, звідки, в свою чергу, 
надходили книги українознавчої тематики. 

1 лютого 1921 р. у приміщенні · Українського робітничого 
товариства ''Єдність" у -Відні відкрилися річні безплатні загальні 
курси з сусnі.Jtьно-Ііолітичних наук для українських емігрантів. 
Тематика лекцій була досить широкою і охоплювала 
різноманітні nитання nолітології, соціолоrії, політекономії, 
політичної і загальної історії. Тему "Початки громадського та 
державного життя, або генетична соціологія" вів М. Грушев-

10 ЦЦfА УІ<роінн ум. Киє11І. Ф . І235, on.l, спр.бб, арІ< . 19. 
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ський; "Соціаль~tі засади. розвитку мистецтва" - Д. Анто
нович; "lсторія української революціі"' - П. Христюк; "Теорія 
націі1' - В. Староеольський; "Держава і деРХ)'Jвне право" -
М. Шраг; "Криза каnіталізму" - М. Чечель та ін. 

З 1921 р. розповсюдження видань УСІ серед українськОІ-о 
rоомадянства особливо інтенсивно здійснювалося . у Галичині 
і Сшл. n рР.адізаЦії книг у Львові Грушевському активно 
допомагали професор к. С+улинський, бібліотекар квнгарні 
НТШ К. Панькевич, управитель )Снигарпі Ставропігійськоrо 
інституту А. Хойнацький, які вивчали поnит українського 
населення Галичини на наукову продукцію вчених УСІ, скла
дали необхідні замовлення. У США та Канаді nодібну роботу 
виконували колишні студенти Львівського університету - учні 
М. Грушевського -єпископ Української євангелістеької церкви 
в США В. Кузів та редактор вінніпезького журналу "Ка
надійський ранок" З. Бичинський. 

·наприкінці 1922 р. видання КНИ!:. довелося nрипинити за 
браком коштів. У цей же період фактично згортаЕ;ться й 
діяльність Українського соціологічного інституту. 

В листопаді 1923 р. Грушевський даЕ; згоду обиратися членом 
Української Академії наук по кафедрі української історії. Зви
чайно, ісиували й інші варіанти: наукова робота в США або 
Чехословаччині, проте саме в Україні вчений РQЗраховував за
вершити написання свого багатотомного твору "kгорія України
Руси". Водночас Грушевський добре розумів, що процес ук
раїнізації, який роЗпочався в Україці в ті часи, може досить 
швидко закінчитися. 1 все ж він погоджується на переїзд. Втра;.. 
!ивши організатора й керівника, . Українськ~ соціологічний 
ІНСТИТУТ ОСТа'fОЧНО ПрІШИНИВ СВОЄ ІСJІуВаННЯ , 

У цілому, 'Оцінюючи діяльність інституту, можна стверджу
вати, що в нелегких умовах зарубіжного існування, не маючи 
необхідних коштів, він зміг розгорнути велику наукову та ви
давничу діяльність, згромадив навколо себе багатьох відомих 
nредставників української творчої інтел.rенції, видав протягом 
.цвох років 13 книжок різноманітної суспЦп>но-політичної тема
тики, наукова та лізнавальна цінність :яких і на сьогодні є 
незаперечною. Особливої уваги, з точки зору політології як 
науки, заслуrоsуют~ неnеріодич••і збірники УСІ, що виходили 
в 1920-1922 рр . ...,. "Борітеся- по6орете". 

--. ~--

зо 

11 1ЩlА УІ<раІни ум. Києві. Ф.\235, он. І, свр. 66, арк. \4,15. 
12 Там же. Спр.266, арк. 267,285. 



УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

f УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА 

АКАДЕМІЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 

У міжвоєнний період сприятливі умови для розвитку 
суспільно-політичних наук склалися у Чехословаччині. Це було 
пов'язано перш за все з прихильним ставленням до української 
еміграції тодішнього президента ЧСР Т. Масарика (18SG-1937), 
який обіймав цю посаду з 1918 по 1935 р; 

Т. Масарик вперше зіткнувся з проблемами України, зокре
ма Галичини, на грунті роботи у Віденському парламенті. Тут 
він близько познайомився з українським національним рухом 
у західному регіоні, зав'язав товариські стосунки з t. Франком, 
С. Дністрянським, О. Колессою, К. Трильовським. Спільна ро
бота у Віденському парламенті, спільні прагнення чехів і ук
раїнців звільнитися з-під гніту Австро-Угорської монархії т= 

. здобути автономію спричинилися до взаємних симпатій, почут- '- · 
тя · солідарнQСТі, глибокого розуміння майбутнім президентоw. 
суті українських проблем. Чимало українців слухали також 
лекції МасарИка у Празькому університеті й стали пропаганди
стамн чеського реалізму на рідному грунті. 

У своїй трактовці укр;1їнського питання президент Чехосло
вацької республіки керувався, як він сам зауважував, його ре
альним змістом, враховуючи не лише сили, але й слабкості 
українського руху, оскільки вважав, що тільки життєздатність 
й реальні сили кожної нації визначають їі сутність. Виходячи з · 
цього Масарик не міг уявити собі Україну як державу цілком 
самостійну. Політичне вирішення українського питання, на його 
думку, мало відбуватися в рамках того чи· іншого державного 
зв'язку (автономія, федерація') З Росією. У цій федерації він 
вбаЧав запоруку захисту від пангерманізму, оскільки побою
вався, що в умовах державної самостійності Україна перетво
риться у колонію . Великонімеччини. В своїй праці "Нова 
Європа", зазначаючи, що Україна має бути автономною держа• 
вою у складі Російської федерації, Т. Масарик водночас за
стерігав: "Передумовою справжньої федерації є свобода народів, 
що федеру ються, і вільу~ народи самі вирішать, чи вони бажають 
федеруватнся і з ким" . Тобто передумовою федерації є попе
редня самостійність, але сама федерація - обов'язкова переду
мова пропщії небезпеці пангерманізму. Щоб нейтралізувати цю 
небезпеку, необхідно, перtіІ за все, визволити й об'єднати менші 
Слов'янські народи: поляків, чехів, югославів, українців. Вод-

13 Musaryk Т. Nova Епора (Stanovisko slovanske) . Рп\gа, 1920. S<.88 .. 
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ночас, на дущу Масари!<а, союзпики зобов'язані сnрямувати 
свої зусилл~~: на відродження Росії, звільпення їі від 
більшовизму, оскільки остання має стати основною запорукою 
від німецької небезпеки. Вистуnаючи на святі в Подебрадах з 
приводу річного ювілею Української госnодарської академії в 
1923 р., Масарик заявив: "Ми телер зможемо nрактично 
здійсюовати наші слов'янські програми, які були nеред війною. 
Слов'янська nрограма ще не загинула і не загине. Ми хочемо, 
щоб ми були сьогодні більш nрактичними, ніж раніше, аби ті 
ідеали, більш-менш абстрактні nід Австрією - сьогодні 
засвідчити НЗJ?-ежним чином. Н~скільки це зал~~аr.rме від мене, 
51. радо буду пщтримувати вас 1 ваших слухачlВ . 

Одним із важливих nунктів своєї слов' янофільськоІ програми 
Масарик вважав доnомогу українській і російській еміграції. На 
відміну від nepmoro прем'єр-міністра Чехословаччини К. Кра
маржа - n<!JIKOГO прихИ)Іьника проросійської орієнтації для 
Чехословаччини, який вбачав майбутнє Росії в монархічно-кон
ституційцому ладі і всіляко nідтримував консервативні кола 
еміграції, Масарик ухилявся від сnілкування з цими колами, 
вважаючи, що їхня діяльність nриречена на пораз}(у. 

Інакше склалися відносини Масарика з лівими колами 
еміграції, як української, так і російської. Він з самого поч{ітку 
прихильно ставився ДО Центральної Ради, а згодом і Дирек·rорії, 
водночас різко засуджував гетьманщину. Будучи непримирен
ним J:Іротивииком Жовтневої революції, nідтримував діяльність 
антирадянських сил, зокрема nокладав nевні надії на ліві кола 
еміграції. Як згадував ро<,:ійський емігрант Д. Мейснер, Масарик 
зовсім не був уnевнений в тому, що Жовтневу революцію і ство
рений нею лад можна якось зломити, nроте не виключав мож
ливості, що ліві кола nрийдуть на зміну більшовизму або шай
-А)'ть "модус вівеuді" з радянською владоІ<Jj з об'єкта дономаги 
стануть суб'єктом nолітичного значення . Такими буm1 nри·
чинІі, що змушували Масарика nідтримувати еміграцію, деякі 
емігІЩнтські видання, · українські та російсьжі вищі учбові 
заклади. · 

У 1935 р. през1щентом Чехословаччини став учень j nри
хИльник Масарика Е. Бенеш 0884-1948). Новий президент 
поділяв слов'янські програми свого попередника і також сnрияв, 
хоча й меншою міроЮ, розвиткові української науки. Саме 
завдяки підтримці: цих вида·rних nолітичних діячів стали мож
ливими функціонувания й активна наукова діяльність ук·-

t<~ Ukrajlnska Hospodarska A':ademie v CSR. f..asne PodeiJІacty, 1926. S .S. 
15 Мейснер Д. Миражи н дейпшпс:льtюс1ь ::Іанш:кн ЗМІІІ'J1111118 . М . , 1966. 

С.132-134. 
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раї.нських вищих учбових закладів, де однією з ділянок науко
вих досліджень і викладання була історико-політична наука. 

Особливо плідною у · цьому плані була діяльність Ук
раїнського вільного університету 16

, де функціонував факультет 
nрава та .політичних наук. З:гідно статуту УВУ, основними за
вданнями університету вважалися розвиток української науки 
та підготовка для УкР.~їни висококваліфікованих спеціалістів -
науковців і практиків 1 

• На обох факультетах лекції та сеі.tінари 
велися українською мовою. З приводу діяльності учбового за
кладу декан філософського факультету Д. Дорошенко, який 
читав в УВУ українську історію, у своему листі до М. Грінченка 
nід 1 листопада 1925 р. писав: "До речі, тут, у Празі, існує не 
українська філія чеського університету, а цілком самостійний 
чеський універсцтет. 

Він організований на основі статуту чеського уряду і кори
стується його аудиторіями і бібліотекою. Вілмла частина сту
дентів одночасно записана до чеських високих шкіл. Наш 
університет має . право gщвати ступені доктора на 
західіюєвроnейський зразок" 1 

• 
Основними предметаt-tи, які викладалися для студентів фа

культету права і Політичних наук і в контексті яких велися 
наукові дослідження студентів та викладачів, були "Сутність 
і форма держави", "Семінар політичного nрава" (читав В. 
Старосольсt,кий); "fсторія укр:іЇнського nрава", "lсторія ук
раїнського карного nрава", "Пам'ятники права І'етьманської 
доби" (Р. Лащенко); "Загальна наука права і політики", "Теорії 
держави і --11pana", "Історія філософії nрава", "Право антич
ності", "k-торія середньовічного права" <С. Дністрянський); 
"Адміністратпвне право", "Міжнародне право", "Історія кон
ституцій" (0. Ейхсльман); "Цивільне nраво", "Торгово-морсt.ке 

16 Український ніль;ІІІЙ уніисрсю·е• (УВУ) - науково-недаІ~JІічшtй та 
видавничий украінськніі з;іклад в емkраціі . ЗіІСІЮБUІНІЙ 17 сІчни 192\ р. у ВІднІ 
за ініІ~Іатшюю емігр!ІІПСІ.кнх товІІриств, союзу українських журна.ІІkrІв тп nись

мснннк.іu, тоnариства щшхнльннкіu осніти у Бідні. З жовпнІ 1921 no 1945 р. 
функціонував у Нрас~і, з 1945 р. --у Мюнхені. Згідно з декреtами Міністерства 
закордошшх сnрав (І 6 перес. 1921) та Міністерств;! освІти (5 жовт. 1921) 
tJt~Х{){:JЮІІаччишt уніnерсите І у надано нрІІuо нерсбування на тернторії цієї краіни 
та матеріальне забезнечення. Н у•ІбовоNу закладі діяло дна факультети: 
філщ~офський і нраuа та нолінt<шнх наук . lІрофесорська колеІ'ія УВУ налІчуuала 
20 r1рофесорів, 10 доцентів і 3 лек1ори . За ІІСріод з 1921 по 1945 р. тут бу;ю 
ЗІІХІtщ;;щ\ І32дисерпщіі, зокрt~ма 95 -- зноліти•ншх 111 юрищt<ших наук, шщано 
? збірвнкіtІ'І 27 окре,шл тиміІІ ІІ<\уковнх Щ>іЩІ.. '- · 

17 Цсшр. держ. арх, ШІЩІІх органів держ. в;шдн І держ. управління (Далі : 
Цсщр. держ. ЩJх .) Украіни, Ф .З882, он . І, спр, 7 , арк.І7,18. · 

18 Цстр. нn ук . б - І<Іі О~:~лі : І l\111) ім В. ІkJіІІадсьІ<оm: іІіІщіл руІ<оІшсІо . 
Ф ї '70_ N~ 309. 
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та вексельве право" (А. Яков,лів); "Карне право на території 
України", "історія філософії права і nолітики", "lст~рія 
nублічноп." і приватвого nрава в Європі" (С. Шелухін) 1 • 

Зусиллями УВУ в Празі була видана переnажна більшість 
m:ІуковІіХ праць з політичних наук, написаних згадаяими .вище 
вчени~ш, зокре~tа дослідження С. Дністрянського "Загальна 
наука права і nолітики", "Погляд на теорії права та держави", 
"Провідні думки.~ історії та теорії міждержавного приватного 
права", "Нова держава"; В. Старосольськоrо - "Методологічна 
проблема в науці про державу", 'Tlap·riя в консти'tуції Чехо
словацької республіки"; О. Бочковеького - "Народ собі"; Р. 
J1ащенка - "Ідея права власності на землю на Україні", 
"Лекції по історії українського права"; С. Шелухіна - "Ук
раїна -- назва нашої землі з найдавніших часів", "Звідкіля 
походип, Русь", "Історично-nравні підстави української 
державності" та ін. 

Дослідження в галузі політичної науки, викладання nолі
тологічних ta юриди!Jних дисциnmн ведися також в Ук
раїнській господарській .академіІ' в Подебрадах. На еко
но.мі•шо-коопераппнюму факультеті УГА читалися лекційні та 
семінарсьхі курси з соціаль11оі' nодітики (В. Старосольський), 
соціодогії (0. Бочкоію,кий), теорії держани та міжнародного 
права, місцещну самоврядування . (0. Ейхе.пьман). Крім того, на 
всіх факультетах викладалися загальна теорія права й політичне · 
право (В. Старосольський), адміністративне право, kropiя кон-:
ституцій, міжнародне nраво (0. Ейхельман), щtвільне nраво та 
цивільний nроцес 2~Р. Лащенко) , велися семівари з соціологН: · 
(0. Бочковський) . 

Вченими академії за весь період їі існування було видано 
_чимало цінних nраць, присвячених актуальним nроблемам 

19 . . 
Центр. держ. арх. Украіни. Ф.3882, on.l, cnp.7, арк.4-7; Ф.3859,on.l, 

спр. 139, арк.69,70. · 
20 Украівс.ька юсподарська академІя (УГА) -перша українська технічно

господарська nища школа n емІrраЩі. Заснована в лmому 1922 р. у містечку 
Подебрадах rіоблнзу Праги. Осноnні'11апрями роботи: під['()товка Інженеj)tв та 
наукові дослідженнЯ. Діяло три факуЛьтети: економічно-кооперативний, arpo-· 
номІчно"лісовий та Інженерний. До академічного комІJЛексу входюш бібліотека 
(30 тис.томІв), 33 кабінети, 14 дабораторій, ферми, ліс, розr.адник, метеоро
лоrічна станція, два навчальних кооперативи. В учбовому закла.ді ·праr~ювало 35 
npoфecopln, 19 доцеюІв. За час Існування академІі ним•і опубліковано 698 
наукових праць, у тому числі 229 монографій, посібників ДJІЯ студентів. У 
1927-1931 рр. ви.ходили "НауковІ записки УГА", існувало окреме видавниче 
тооориство мn виnуску підручників. Після скорочення урядом ЧСР іІсиmувань 
на потреби УГА (1934-1. 935 рр.) вона перетворюється на Украінськнй технічно
господарський інститут заочного наачаннЯ, який лроІснуnа!І до 1945 р. 

21 U~нтр держ. арх. }rкраіrш. Ф . 38112. оп.!, cnp.8, арк.63. 64.73. 
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політи•rних 'наук, зокрема двотомник "Держа~а і nолітичне 
nраво" (В. Старосольський), "Вступ до націолоrії. Курс лекцій " , 
"Надіанальне пробудження, відр.gдження, самоввзна •rення" , 

. "Т. Масарик, національна проблема та українське питання", 
"Боротьба народів за національне визволення", "Н;щіологічні 
нариси" (0. Бочковсмшй), ряд досліджень Лащенка, Ейхель
мана та іuших учених. 

У досліджуваний період щt терит(}рн Чехословаччини 
функціонував також Укр~кькнй вш::окиа педю'Огічний 
інститут ім. М . Драгоманова . Хоча завданням ц1.оrо закладу 
була підготовка вчителів для українських середніх шкіл і вив
чення політичних наук не входило безпосередш.о. в йош про
граму, однак у курсах декп.ій з історії конституцій. (Ейхельм:1 -
~а), іст<;>рії політичних та сопl~льних теорій (Старосолr,сt.коrо) 
tм придІЛялася значна увага . 

В цілому ж саме у Чехослона•Ічшtі 11 міжвоєнний період 
склалися сприятливі умови для розвитку української поді нІчної 
науки. В Празі 3-7 жовтня 1926 р. та 2Q-24 березня 1932 р. 
11ідбулися міжнародні конгреси української науки, під час яких 
діяли також секції з проблем політнчної науки. В кр<йні 
функціонувади різноманітні українські наукові тонариства, про·· 
водилися наукові конференції та з'їзд11 . 

УКІ'АУНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У fіЕРЛІНІ 

В Н(;..tеч~шні дослідження вчених-с.мігрантів у І'<ІЛузі 
політичних наук розnиналися під егідою Укр<tїнсІ.кою науко
вого інституту в Берліні <УНІ -- Б>, що функціонував як філіал 
Берлінськош університету Фрідріха-Вільгельма з Листопада 
1926 р . УІ-Іt~Б був засноваішй берлінсІ,ким "Українсt,ким 
товариством допомоги біженцю .. 1:", яке очолювала на тоі! час 
дружина колишньою гетьмана П. Скоропадськоr'О - о~ Ско
ропадськц. 

22 Украіш:ький вщ<жиіі педаt'ОІ·і•ншй іrкпнут ім. М . Дршомьнона 
(У ВПІ) -наукоnо-нец;н'Огічшtй заклад для ІІідютоІІкн в•Ію·е;а!в. ЗасновІІІІІІЙ в 
1923 р. у Празі . Існував як нворічна шко;оа [Іі)\ІХJТовки вчІпеJІіо для tшжчнх 
шкіл .і нозаш.:і.J.!ьноі ocui111 ( 1923-1925), а з 1925 по 1933 р. як •юшрврі•ша 
школа ніJ\готовкІІ. в•нпелів ЦJІІІ середніх шкіл. СІНІ•tатку діяло два ф11культетн: 
пітературно- іоорїІЧШІЙ та ма тема Пі<ІІЮ ·ПfН!рОДШtчнй, у 1924 р. був створенІІіі 
МJ'ЗИЧНО- ПСjЩГО!' і <ІІНІЇ: фrtKYJІi•TCT . П іІІСНІІУІі ПріЩЮКаЛО 78 ІІСДаtщіІІ, 
ні),І 'ОІОfІJЮно 178 ti'JНH'rtiн . Вш:;,;ща•щмІІ УІІІІі захtш\СШІ З І дtко;:рІ·;щія, шщаво 
1рн ·1оми наукl!внх "ІІраt\І:· (1929-· 1 YJ:O, 11 ні;ц•учmІкІв і моІЮІ 'ріН.jJій :1 історії 
ІіІ ПfШ[>(ЩІІ!ІЧІІХ H:J )' K. 

23 !kнір . ) Іt р ж . нрУ. . У чнІ. ш. Ф . З :);)2 , оп . !, оІр . 9 , <Jjж . ІЗ . 



Думка про відкриття УНІ-Б на зразок українських наукових 
і навчальних заКладів Чехословаччини вnникла в берлінських 
гетьманських колах, nисав майбутніііz4 директор інституту 
Д. Дорошенко, ще на початку 1924 р. Протягом двох років 
робилися відповідні запитn до німецького уряду, які, проте, 
не давали бажаних результатів. Лише з приходом на пост 
nрезидента Ніt1ецької республіки фельдмаршала Гінденбурга 
вдалося здійснити цей задум. · 

В історії цього закладу можна виділити два етапи. На пер
шому з них 0926-193 1) інститут, окрім uауково-дослідницької, 
розгорнув також науково-інформативну та · педагогічну 
діяльність, зокрема в галузі політичної науки. Для українських 
студентів, які навчалися в німецьких університетах, виділялися 
стипендії, було видано три том112 "Записок УНІ-Б" і два томи 
"Повідомлень" німецькою мовою 5. З 1931 р. інститут перейшов 
на утримання німецького Міністерства освіти і, як справедливо 
Зазначав . український зарубіжний вчений Б. Винар, став 
німецьк91? державною установою і в такому стані перебував до _ 
1945 р. . . 

Для керівництва діяльністю інституту в жов~ні 1926 р. була 
створена спільна німецько-українська кураторія УНІ-Б, куди 
lІвійшли з німецької сторони генерал-лейтенант Гренер - ко
лишній міністр німецького уряду, командуючий окуnаційними 
німецькими військами в Україні часів і'етьманщини, близький 

-товариш П. Скоропадського; професор Басмер ~ - директор 
Слов'янсІ,кого інсти~уту в Берліні, професор Зерінг; з ук
р_аїнськ~ї - Д~ Дорошенк~ :- директори інституту, О. Скоропіfс:
Иолтухшськии- колишн1и Холмськии староста, голова Союзу 
визволення України, а також професор 1. Мірчук: Першими 
дійснІfМи члена~9 інституту стми В. Лиnинський, 1. Мірчук, 
В. Залозецький . 

На урочистому засіданні, nрисвяченому відкриттю 
інституту, яке відбулося наприкінці жовтня 1926 р., у присут=
ності всієї. української кол01іії в Берліні, ректора університету 
Фрідріха-Вільгельма та . представників Міністерства освіти було 
проголош~но, що інстиrут здійснюватиме свою наукову й вик-

24 Дортиенко д- Лист до М . Грінченка, 1.11.1924 р. І І ЦНБ ім. В. Вернад
ського: ВіДділ рукопиrІв. Ф.І70. N~309. 

25 Abhandlungen des Ukrainlschen Wissensch·artlichen instituts .. Berlln, 1927, 
1929, 1931. Mitteilungen d.Ukralnischen Wiss. lnst. 

26 ВиІШр В. Матеріали до Історіі економічних дослідів на емІграції 0919-
1964). Мюнхен; Нью-Йорк, 1965. С.45. · 

27 УкраТиський науковий Інститут у Берліні// Тризуб. 1927. Ч.7. С. 12. 

36 



ладацьку діяльність на грунті "інтернаціональн~r культурно
наукового поразуміння' зближення і співпраці" . 

Згідно ухваленого статуту, він мав сприяти, перш за все, 
розвиткові та поглибленню досліджень життя українськОІ'О 
народу в його минулому і сучасному, а також допомагати 

культурній співпраці, · налагодженню стосунf~В між ук
раїнськими та західноєвропейськими вченимИ . . УНІ-Б nо
ставив завданням знайомити nредставників наукових кіл 
західних країн з розвитком та досягненнями українських на
укових досліджень, що здійснювалисЯ як на українських зем
лях, так і за рубежем. Наукова корпорація інституту, згідно 
статуту, складалася з членів звичайних, які посідалИ одну із 

.дослідницьких · кафедр при інституті, вели в ньому постійну 
наукову роботу, і з членів надзвичайних, котрими могли бути 
не лише українські вчені, але й дослідники з інших країн, 
які займалисJЬ проблемами українознавства або слов'янознав
ства взагалі . Серед звичайних або дійсних членів інститутv 
обирався постійний професор, який очолював певну кафедр~ 
і організовував nаукаву nрацю зв:Ичайnих і надзвичайни ~ 
співробітників цієї кафедри, добирав кандидатів на стипендіі 
серед молодих украї»ських дослідників. На поЧатку в інституті 
було створено чотири кафедри: української історії (завідуючий 
Д. Дорошенко), української державності (В. ЛипинсЬкий), 
релігійних відносну, <f. Мірчук), історії матеріальної культур}· 
(В. Залозеuький) . 

Діяльність УНІ-Б включала, окрім науково-досліДницькоі 
праці йоrо звичайних та надзвичайних членів, читання наукових 
рефератів і доповідей на засіданнях наукової колегії інституту, 
систематичних курсів та окремих лекцій про Україну для за
рубіжної, передусім німецької, громадськості, спеціальнихкурсів 
для українських студентів, які навчалися у вузах Німеччини- в 

. місЦях зосередження найбільших студентських колоній (Берлін, 
Мюнхен, Данціг), і, нарешті, видавництво наукових "Записок", 
три томи яких вийшли відповідно у 1927, 1929 і 1931 рр. 

Дослідження в галузі політології і політИчної історії України 
проводилися на кафедрі української державності УНІ-Б, яку 
nротягом ДІЮК років очол~вав В. Липинський. У 1927 р. в ре-

28 lloкepm В. Форпост украінськоі науки в Західній Європі //Студ. вісн. 
1926. Ч.2. С.І8. 

29 цдtл Украіни ум. Львові. Ф.360, оп. І, спр. 10, арк. 2,3. 
30 Там же. Арк. 3, 4. 
31 Украінський науковий інститут у Берліні // Тризуб. 1926. Ч.SО. С.23; 

Too:epm В. Форпост українськоі цауки в Західній Європі. C.l7. 
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зультаті 'І'риваЛої хвороби він змушеннй буu залишити кафедру. 
Toro ж року їі об'єднують з кафедрою укра'іно.коі k'Торії, а 
завідуючим призначають Д. Дорошенка . Крім звичайних членів 
кафедри ,.- В. Лиnинського, Д. Дорошенка, В. Кучабського, 
Д. Олянчина, їі надзвичайними членами були обрані професори 
С. ~омашівський, який щюжющв у ~~вові, і В. Старосольсмшй, 
який на той час перебував у Празі . . 

В. Липинський nротягОм неповних двох років роботи в 
інституті видав окремою книжкою свої . "Листи до братів 
хліборобів", підготував лекційний курс "Основи теорії форм 

.держави та уряду", керував робо-гою семінару з пита~ історії 
боротьби України за державну самостійність . Під 
керівництвом Липинського працювали студенти-стиnендіати 
першої катеrорії (з закінченою вищою освітою) Д. Олянчин, 
який досліджував у державному архіві матеріали з історії 
відносин між Пруссією та Україною, і В. Кучабський, який 
розробляв питання української політичної науки. Членами ка
федри читалися лекції, присвячені різнqманfтним темам з галузі 
політичних наук, зокрема "Теорії форм держави та уряду", 
"Монархічні традиції на Україні" (В. Липинський); "До питання 
про форми держави", "Б. Кистя.ківський і його становище щодо 
російської соціологічної думки" (В. Старосольський>; "З ма
теріалів про німецько-українські Політичні стосунки" (Д. Олян
чин); "Епохи української історіі•' (В. Кучабський) та ін. 

Члени кафедри української державності, окрім своїх нау-ко
ВИJ{ праць, Які вони друкували .в різиоманітних часописах, що 
виходили в Галичині та в еміграції, помістили декілька свсіїх 
статей і в "Заnисках" УНІ-Б. Серед них слід відзfшчипІ 
дослідження , Д. Олянчина "lз матеріалів до укра1'нсь~о
німецьких політичних стосунків другої половини XVH віку" 4, 
В. Старосольськоrо - "Богдан Кистяківс:N'ий і йоrо становище 
щодо російської соціологічної думки" · , В . Кучабськоrо -
"Польська диПJІ'оматія і "східно:-галиц!Jіське питання" на 
мирній конференції в Л&J'rжі в J 919 році" , Д. Дорощенка -
"Вячеслав Липинський" · · · 

33 УкраінсІ.кий науковий інсти·rут у Берліні // Трне~уб . 1927 . Ч . 7. С 13; 
Ч.ЗІ. С.44. 

33 Там же. Ч.7. С.І4. 
34 AЬhandlungen des Ukr!ІinisctІeп Wissensclшftlicl1e ІІ·Iн~ ti 111 ш ів R e1 Ііп . 1927. 

В.І. S.Jl:J-138. . 
35 !bid. В. 2. S.ІІ7-І26. 

' 36 (b\d. 8 .3: S.l27-156. 
37 Idld. s. 157-166. 



З 1928 rю 1931 р. при УІІІ-Б функціонувало Українське 
е:~кадемічне товариство - науковий гурток молодих українських 
учених і студентів, які займалися переважно вивченням питань 
політології,. і зокрема політичної історії України. Його очолю
вали доктори наук В. Кучабський та Д. Олянчии. Основні за
вдання товариства були викладені у його статуті, де зазначало
ся, що воно намагатиметься допомагати своїм членам в ор

гаіІ:ізацП наукових досліджень, наукових конференцій, 
кінцевою метою яких була б nідготовка їхніх учасникіІJ до участі 
у вирішенні завдань державного будівництва в . Україні, 
зміцнення співробітництва між студентами і випускниками 
уніперситетів Га.ІШ'lИНИ і тими, яr~ перебували в еміграції, з 
одного боку, і УН1-Б- з другого · . Членами товариства були 
молоді українські вчені та студенти, які навчалися в інституті 
або nродавжуйали тут спої наукові дослідження. Перед тими, 
хто бажав бути членами товариства, ставились високі вимоm, 
що стосувалися, в першу чергу, рівня політичної та професійної 
nідготов~и як необхідної r~o:N' активн_ої участі в сnраві держав
ного будІвництва в Укршнt . На засщаннях товариства чита
лися науконі дшювіді та реферати такої тематики: "До іСТорії 
української політичної думки на Правобережжі в ХІХ ст." 
(І. Лоський); "Українство в сьітJіі демократично-соціалістичної 
та Іетhманської ідеології" <д. Олянчин); "Дер~авний устрій 
США" (А. Марrолін); "Західна Україна в боротьбі з Польщею і 
більшовизмом" (В. :Кучабський); "Становлення націі"' (М. Де
мкович-Добрянський); "Завдання українськоІ політики" 

. (0. ~ать); "Українс~ка полі~.ика'~ (З. Пеленський); "Ідеологія 
украtнського пласту (П. lсаш) 4 • Членами товариства влаш
товувались "святкові академіі"' на 4'fесть Т. Шевченка, t. Франка, митрополита А. Шептіщького · . Академічне товариство, як 
колективний член львівської "Просвіти", організовувало екс
куреії для українЦів по НімеччJtні. йоrо учасники платили 
щомісячні добровільні внески, які використовувались для •и
дання часоnисів, зокрема журналу "Рідна школа", матеріальної 
підтримки "Просвіти", а також розширення наукової діяльності 
самого інституту. 

У 1931 р. УНl-Б трансформується в німецьку наукову уста
нову, а з 1933 р. стає безпосереднім руnором політики Гітлера 
в "східноЄвропейському питанні". Вчені інституту nрактично 
вже не могли займатися nовноцінними . nолітолоrічними 

38 Uентр. держ. арх. Украіни. Ф.4158, on.3, спр.l, арк.!. 
39 . 

Там же. Арк.2. 
40 . . . . 

1ам же. Cnp.2, арк.l-3, 6, 14, 53. 
41 Там же. Арк.З, 49. 

39 



дослідженнями. Про це свідчить,, зокрема, зміна тематики на
укової роботи цього закладу, доповідей і семіцарів, які з 
1931 р. набувають пронімецького характеру. Цього ж року са
морозпустилося Українське академічне товариство, а в 1932 р. 
з інституту вийщли ті з його членів,які вважали, що наука має . 
бути незалежною і не підляrати чужонаціональиим та 
політичним впливам, зокрема Д. ДорошеіІко, В. Кучабський, 
В. Старосольський та ін. Першцй директор інституту Д. Доро
шенко в своєму листі до С. Шелухіна від 19 січня 1931 р. писав 
з цього приводу: "Ось уже більше 10 років я на еміграції і весь 
час розмежовував дуже строго і суворо у своїй діяльності те, що 
називається політикощ, і те, що зветься справою академічною. 
У справах академічних я співnрацюю і зближаюся з людьми, 
які, на ~о~ думку, .приносять користь !,~qа1нській науці неза
лежно вщ tхюх полІтичних nереконань · . 

Звичайно, в умовах фашистського режиму неможливо було 
займатися nолітичною наукою, а тим більше українською, за
лишаючись на незалежних nозиціях. Однак у рамках УНІ-Б 
навіть після 1933 і по 1945 р. проводилися серйозні дослідження, 
що стосувалися як середньовічної, так і нової доби історіі Ук
раїни. Так, Д. Дорошенко досліджував історіографічні пробле
ми, Б.Крупницький переважно вивчав матеріали, nов' язані з 
діяльністю І. Мазеnи і П. Орлика, Д. Олянчин рЯд своїх ПР,аць 
присвятив добі Хмельничч~уи,. М. Антонович досліджував часи 
козаччини (XVI-XVII ст.) . Водночас більшість видань YHl-fi 
тоГо часу з проблем сучасної політ.пки здійснювали nряму про·· 
паганду ідей націонал-соціалізму 4• 

Таким чином, плідний розвиток української поЛітичної на
уки на те~ні НімеЧчини відбувався лише nротягом пeprnoi'O 
періоду функціонування УНl-Б- з 1926 no 1931 р.-, ко;щ він 
утримувався не тільки коштамu німецької влади, але й nожер-. 
твами емігрантів і відтворював у своїй діяльності дійсно ук
раїнську державницьку гетьманську та інші ідеології. 
· Слід зауважити, що українські вчені-політологи, які працю
вали в згаданих вище інститутак Австрії, Чехословаччини і 
Німеччини, мали змогу застосовувати немарксистпкі наукові 
методи аналізу в nолітології, що практично було неможлввим 
у Радянській Україні. 

За своєю nартійно-п~літичною орієнтацією ці люди належа-· 
ли здебільшого до лівих nартій, значна частина їх врпмнкала 

"'2 Центр. дер~ ; арх. Украіни. Ф.3695, оп . І,. снр. З28, арк. ІОО. 
. ~3 КрупtІUЦЬІШй Б. krоріознаn•Іі .вроблсмн іс1оріі Укр~інн. Мюнх~н. І 959. 
С.ІІб. 

44 ВІстІ . УІІІ·-Б . берлін, 1933 .. 38. 



до визначених нами в історико-політи•шій науці народницького 
та націонал-державницькоГо напрямів (народники - М. Гру
щевt:ький, Р. Лащенко, С. llleлyxiн; націонал-державники -
С. Дністрянський, В. Старосольський, О. Бочковський, 'С. Руд
ницький, О. Ейхельман). УНІ-Б в НіЬtеччині був, юловним 
чином, науковим осередком українського монархізму. Тут пра
цювали вчені, яких, на нашу думку, можна віднести до консер
вативного напряму в україн,:ькій емігрантській історико
політиЧній науці (В. ЛипинСІ>КИЙ, С . Томашівський, В . Кучаб 
ськqй). 

В 30-ті роки єдиним центром української історнко-nоді·шчної 
науки за кордоном залишилась Чехословаччина. Саморозпуск 
УСІ в зв'язку з поверненням М. Грушевського в 1924 р. в 
Україну, політична переорієнтація УНІ.,Б на початку 30--х років 
поставили Прагу в становище єд.иної репрезентаційної устаtю1н1 
української історико-політюшої науки в еміграції. 



РОЗДІЛ З 

НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ 

В УКРАЇНСЬкlй 3АРУБ1Жнtй 

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧнІй НАУЦІ 

Як уже зазначалося вище, в українському державознаветні 
в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. доміну:sав народ
ницький напрям, який з часом пройшов певну еволюцію, 
звільнився від надмірного ідеолоrізму і романтизму і все бідьmе 
с.хилявся до реалізму та об'єктивно-емпіричних методів 
досдідження. В пореволюційний період народництво значно ос-
лабло, але не зникло зовсім. ' · 

Одним із найбільш відомих предстанюіків народиицтва в 
еміграції був Грушевський ·- послідовник клдсичного пози
тивіаму Огюста Конта, ідеї якого він розвинув у своїх 
політичних і соціологічних nрацях. Будучи nозитивіетом і "ти- . 
повим" народником ,. Грушевський і серед західноєвропейської 
подітичної та СОtІ,іолоrічної науконої сnадщини обрав методо
лшічною основою своїх nолітичних дос.<1іджень найбJшжчі до · 
своrо світогляду теорії, Які чітко простежуються при аналізі його 
подітол:шічних nраць. Це, насамперед, творчість французького 
соціодога Е.Дюр~гсйма 085~-:-'1917_>, який ко.нцентруваn свою 
увагу н..-: ьз.ає~опщносннах МІЖ соцшльно-rюлпичною структу

рою сусnільного жип:я і моральною; .· або колективною, 
свідомістю членів су(nільства, а також підкреслював думку, що 
соціальні факти потребують соціального пояснення nрироди ре
чей. Не менщ виразно у політичній спадщині Грушевськоrо 
nростежуют~ся ІІrшшш німецькоrо .етнопсихолога В. Вундта 
(1832-1920), зокрема йоrо теорії взаємовпливу науки про дер
жаву ! псщюлоrію народів. Погляди Вуд.'U'а і Дюркrейм:а були 
близькі вченому ще й тому, що обидва вони виходили з не-
обхідності обмеження ролі держави; . 

Серед українських ученях··еміtl)антів, які досліджувмї:і ПJЮ
блеми !lолітичних наук, при:хкr;:ь:н:иками народницької школи 
були також nрофесори Р. Лащеи~;о і С . Нlмухін, хоч& їхня 
ідеологія ежебідьш державшщм{а, більш е·rп-чна і поміркована. 
У ТВОрЧОСТі ЦИХ у•JеНИХ, ОКрім нарОДНИЦ.ЬКОЇ МеТОДОЛОгіЇ, вираз
НО простежуються впливи російської філософі!' n:риродного nрава 
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і ;3ахідносьропейських федералістичtmх теорій правової дt: 
ржави. 

Переходячи тепер до никладу сусnlІІьно-nолітичних nогляді11 
учених-народників, їхніх наукових концеnцій щодо минулою і 
сучасного їм становища України, взаємовідносин українського 
народу з Росією та іншими народами, що входиди до складу 
російської держави, врешті, аналізу становища українськщ'О на
роду в складі майбутньої російської федерації, відз~ачимо, що nо
гляди народників, зокрема Грушевського, незважаючи на те, що 
вони мають певне наукове і nоліт~tчне значення, ще не 
nідцаватшся системному аналізу. Зважаючи на історіографічний 
характерданої праці, а також необхідність приділити увагу, окрім 
народників, ученим, які дотримувалцсь інших світоглядних по
зицій, ми розглянемо 'І'ут лише деякі основні оцінки Грушевсько
rо, Лащенка і Шелухіна щодо політичногоминулого і сучасноrо (з 
проекцією на майбутнє) українського народу, зуnиняючисьлише 
.на найважливіших етапах ідеологічної еволюції цих учених. 

УКРАУНСЬКИЙ НАРОД ЯК ОКРЕМА 

ЕТНОКУЛЬТУРНА ОДИНИЦЯ 

ТА lдЕЯ НАРОДОПРАВСТВА 

В особі М. Грушевського 1 Україна знайшла видатноrо полі
толога-науковця і політичного діяча в сучасному розумінні цьо
rо слова. В своїх творах, присвячених громадсько-політичній 
тематиці, Грушевський торкався nитань, що охоплювали майже 
всі е:торони української політики, суспільного житrя і культур-
ноrо розвитку. Цінність політичних ідей, теоретичн~х висновків 
Грушевського полягає nерш за все в тому, що вони були ре
зультатом п'ятдесят11річної наполегливої праці вІЩатноrо вче
ноrо в галузі української науки, а також політика-практика, 
який сnравив величезнИй вrиtив на громадсько-nолітичне :жи1тя 

· України. Правда, на відміну від інших учених-емігрантів, багато 
з яких внаслідок різноманітних обставин - вікових, пар1'ійно
політичних і т.д.'- почали займатися науковою діяльністю 
лИше в еміграції, Грушевський посідав особливе місце в ук
раїнській науці і політиці вже наприкінці ХІХ ст. Це викликає. 
необхіднісtь пр~щілити увагу дослідженню nоглядів ученого в 
процесі їхнього становлення і еволюції. 

Джерела своїх nолітичних ногдядів сам М. Грушевський виз
на<шв у праці "Українська nартія соціалістів-революціонерів та 

1 LЩІА УкраіІІи у м. К11єuі. Ф . І235, он.!; Jlьuio. обл . J.Іерж . арх. Ф.26, orr .S; 
Грушевсм<ий ЛІ. ЛІпобіографія. Льuін, 1906. 
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їі завдання", написаній ним . в еміграції. В ній розкриваєтЬСя 
сутність народницького світогляду вченого - ідея пріоритету 
інтересів народу, суспільства над інтересами дерЖави, що про
низувала його наукову та грОмадську діяльність. Проте в тій же 
праці вчений згадує про те, ".з якою антипатією трактовано в 
цих і<ругах (українська народницька історіографія. - В. Л.) 
зусилля української буржуазії щодо збудування класов~І 
національної держа.ви, всупереч соціалістичним мрtям мас" . 
Безперечно, це визнання відображає nовною мірою складвий 
шлях еволюції політИчних поглядів учевого, що не могли не 
змінюватися в процесі його цолітичної д~яльності. 

Саме ідея народності, Що привернула увагу Грушевського 
до істурії українського народу як окремої етнокультурної оди
ниці , привела його до обгрунтування ідеї історико-правмх 
підстав цього народу на свою самостійність і власну дер
жавність. Ця ідея керувала ним і як політиком-nракntком, 
привівши його в майбутньоМу в табір українських соціалістів
революціонерів та до ідеї української соціалістичної ресnублікИ 
як форми вародної держави. 

Проблему прав українського народу на власну історію, куль
туру й самоуправління вчеuий досліджує у Двох асnектах: 1) 
зображення історії України в рамках історі~ Східної Євроnи; 2) 
розкриття сутності українського народу як · е11н:ічної та 
історичної єдності. 

Власну схему історії України n коuтексті заrально.,
європейської історії Грушевський виклав у своїй nраці "Звичай
на схема "руської'' історії і справа раціональн:оrо ук;щду історіі 
східного слов'янства" <Ctlб. , 1904). Слід зазн:аЧи'і'Іf, Що n епоху, 
ко..'Іи формувались історичні й політичні погляди М. Грушевсь
кого, с·rановцще украІщ:ької історіографії було доС,ить складним. 
З одн:ого бок~, {Юеійська історіографія встйг.Ла не ті;1ьк'и опра
цювати , але й значною мірою канонізуваrи . net~нy схему. 
історичного прС>цесу Східної Європи, яку Грущевськиіі називає 
"звичайною схемою руської історіі"'. Вона базуsа.Іtаси н:а ідеї,· 

· нібито гегемоном історії є єдиний російський народ (трбто, по · 
суті, народ· великоруський>', Який спільними зусилл~ми стщ'ірив 
на великій східноє~ропейській рівнині могутню російську дер"7 .. 
жаву, що об'єднала всі східнослов'янські і навіть неслов''янські 
племена , захопила величезн~ території, які займали іuші народи 
й держави в Європі та Азії. У цій схемі історії ХкраЬщ відво
дилось досить скРQмне місце, більш того, заnеР.ечуВалось саме 
існування окремого українського народу, самосrійЩСТЬі його 

:і Грушевський. М. Украtuська nартія ·соцІалістІв-революцІОJtерів та 11: за
вдання // Борітеси - поборете. ВІдень, \920. N~l . С.lб. 

3 його ж. Історія Украіни-РусИ. К, 19.13. Т..l. C.S. 
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. історичного буття, право на вільний національний і державний 
розвІJТОК. Аналогічну істориЧну схему, орієнтовану · на геге
монію 'польського народу і полІ.ської державності, створила 
подІ:іСЬка історіографія. 

З інlіІоІ'О боку, українська історіографія внаслідок 
об'єктивних і суб'єктивних причин не могла створитИ принци
nово нової схеми українськоГо історичного пр<>цесу. Українська 
історіоrрафія протяrом.ХІХ- початку ХХ ст. керувалася старою 
історіографічною схемо~q, створеною ще на початку ХІХ ст. Уї 
голоnні nодоЖ:еішя були ;tикладені у знаменитій "Історії Русів" 
і розвинуті пізніше в загальних працях з історії України Д.Бан
тиm-Каменського і М. Маркевича. Навіть такі видатні ук
раїнські вче:ні, як Максимович, Костомаров, Куліш1 Лазаревсь
кий, Антонович, у своїх дослідженнях rоловну увагуприділяли 
монографічно-археографічному вивченню окремИх nеріодів ук
раїнської історії. 

У статті "Звичайна: схема "руськоі" історії ... " Грушевськv.:'
рішуче поставив питання про необхідність критичного переос"' 
мислення пануючої с хеми історії Східної Європи. Зокрема, віІ. 
вказав на . неправомірнісtь поєднання старої історії південних 
nлемеН, Київської держави, з ії власним соціально-політичним 
ладш.t , nравом і культурою З історією Володимиро-Московського 
князівства ХІІІ-XIV ст. таким чином, нібито останнє було її про~ 
довженням. На думку вченого, київсь{S:а культура була породжен
ням однієї народності --: україно-руської · (україн~кої. - В. Л.), 
ВолодИмиро-Московська- іншої, великоруської . 

У висунутій Грушевським схемі історії власне українсько"t 
державності стверджується, що спадкоємицею Київської Русі у 
ХНІ ст. була Галицько-Волинська, а в XIV-XVI ст. Литовсько
ПОЛІ:іСьк<t держави. Натомість Московська · держава виросла на 
своєму власному корені, і хоча " київс:ьt<ий уряд пересадив на 
веЛІtкоруські землі форми державно-політичної будови, право, 
культуру1 вироблені історичним життям Києва, проте на цій 
основі щ: не можна ~r.уститн Киї~ську державу в історію вели-
коруськоt народностІ . . 

В результаті, за Грушевським, залишаються без початку 
обидві народності: і ве.ликоруська, і українська, окрема історія 
якої, таким чином, починаєтІ:іСя лише з XIV-XV ст. 

Замість nанівної схеми руської історії Грушевський проnонує 
власну схему, в котрій кожній із трьох східнослов'янських на;. 
родностей відводИться належне міСце в загальній історії східного 

4 Груtиевсь~еий М. Звичайна схема "русь~оГ' ІсторІІ .. ./ І Статьи по сnавІІНо
ведению. СПб., 1904. Вьш.l. С.2. 

5 Там же. С.2-,3. 
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слов'янствn. На його думку, треба nобудувати не "історіІ{) Р<'..<:ії , 
тобто джерела всьоrо тоrо, що коли-небудь відбувалось на її 
території, і всіх народностей та nлемен, що ії заселяють", а 
"історію народностей руських або східно-слов'янських" 6

• Вже 
тут Грушевський виходить з окреміm)юсті і t~евід'Ємних прав 
:tеожноrо нараду на свою історію, протиставляючи загал:ьній 
схемі ідею необхідності більш глибо~<,ого дослідженця історії 
кожно1з народностей як окремої етнічної сnільності. Як і nере
дбачав Грушевський, йоrо І<ритикс~ "загальної схеми руської 
історіі1' зустріла вороже ставлення з боку nредставників 
Офіційної російської історичної науки. В автобіографії вчений 
зазначав з цьоrо nриводу, що n йоrо nраці "Очерк истории 
украинскоrо народа", впданій у 1904 р.~ "вoporn українства 
справедливо nобачили історичне виnравданJЩ націонал,цих ук- -
раївських намагань і програму українсьt<ої автономії" . Слово 
"сnраведливо" вживається тут не випадково. Тим самим учений 
nідкреслював, що здійснення програми у~<;раїнської автономії 
вже тоді розrляда..тІося ним ,як головне завдання йоrо наукової 
та громадської діяльності. 

Народницька ідеологія Грушевського визначила його особ
ливий інтерес до nроблем · народності і, перш за все, · 
національно!'() питання. Недаремно в 1918 р. Грушевський 
nисав про себе, що він "як демОJ<рат і соціа.лk:т все своє життя 

· стояв на стороfі прав національностеn - не лише своєї 
національності" . Проте u центрі уваги Грушевськщ'О знахо
дитьс.ІІ українсь!<Ий народ, ций 11ін розглядає як спільнk;'l'Ь 
перш за все в історико-nолітичному плані, nриділяючи значно 
менше уваги nитанням етнологічним і народRо-nсихолш'ічним. 
Ідея нар<?ду як критерію історії об'єднує всю наукову й rро
мадську ~ діяльцість Грушевського. · вона · була викладена в 
nершій науковій доповіді молодоrо вченоrо, що знаменувала 
початок йоrо самостійної наукової праці <Груtuевський М. 
Встуnний виклад з давньої • історії Руси, виrолошений у 
Львівському універсИтеті за ІХ. 1894 року. C.lO), і в пісдямові 
До дев'ятого тому "lсторії У~раїнн-Руси", присвяченого, за 

' йоrо словами, не Богдану Хмельницькому, "воfдю", а "твор-. 
чим стражданням українськІfХ народних мас" . 

Саме пон~тrя "народність" цікавить Груruевськоrо як певна 
· національна фQрма і тому сама українська народність у ньоrо 
неріцко асоціюється з nоняттям національності. "Я не имею 

6 Грушевський М. Звичанна схема "руськоГ іпоріі ... C.S. 

? Його ж. АвтобІОІ-рафія. С.6. 
8 ЙоlО ж. 1111. порозі новоІ Украіни . Гадки І мріі. К., 1918. С.Іl4 . 
9 йогож. ІсторІІІ Украіни-Руr11 . К . І9З1 . 1'.9. 2 ~а половнщ; .С. І $\Jіі 



намерения,."- зазначає Грушевський в одній із своїх російсько
мовнІіх Праць, - ПИсаТЬ аПОЛОfИЮ ИЗЦИОИЗЛЬНОСТИ, КаК необ
ХОДИМОЙ, то есть неизбежной, неустраиимой формьz, в кот·орой 
nроявляется развитие челов~чества; наnоминать, что вслед(;'Гвие 

зтой нсизбежности всякого рода ограничения одной националь
ности имеют своІfм результатом развитие за ее счет другой 
нациснальности, а не каких-либо вненациональНЬІх форм; что, 
являясь nрежде всего формой, она вовсе не nредрешает содер
жания, заключаемого зтой формой, и, не сочувствуя нациоиа
дистическим крайностям, можно и должно стремиться к тому, 
чтобн зта форма имела более достойное содержание, и не от
рицать саму форму, и т.д. Я хочу только напомнить, что даже 
nринн:мая нациоиальщх:ть за низшую форму, цужно иметь в 
виду и обеспечение для всех народностей, входящих в состав 
rосуда~Ва, свободЬІ самоопределения с национальной тоЧки 
зрения" . Таким чином, національність, на думку Грушевсь
коrо, має бути основою і грунтом для nолітичноrо, екоиомічноn:> 
і ку ль турного розвитку. 

Особливу увагу приділяє Грушевський дослідженню nитан
ня npo український етнічний тип та його історичну еволюцію. 
УкраІ:нський народ, на- йоrо думку, відрізняється від своїх 
най:бт.нжчих сусідів не лише а:uтроnолоrічнимИ ознаками Р 
будові тіла, а й nси.хофізичними - складом індивідуальноrо 
характеру, f{мейним.и ·і . сусnільними відносинами, nобутом і 
культурою . Ще більшого значення він надає . мові, одна;:, 
не будучи . сnеціалістом: у цій галузі, побіжно торкається тео
ретіІчm:tх nитань мовознавства. Українська :мова цікавила вч:е
ноrо лише як культурно-історичний фактор, частина загалмІОЇ 
націопальвої проблеми, як одна з найважливіших культурно-' 
nолітичних вимог українства в царській Росії. "Язьік; - пише 
вчений, - зто первЬІй и важнейший nоказатель щщиональной 
жизНи" 12 і далі - "доки живе народ, дО'tи живе і його 
мова'' 13• В короткій довідці про історію української і російсЬкоІ 
::мов Грушевський зазнача1, що українська мова така ж ста
родюшя; як і веЛикоруська 4

• Припинення будь-яких обмежен:;, 

10 Г~уmевский М. Осообождеиие России и украинский воrфос: Статьи й 
;~амеrхи. СПб. , 1907. С.71,72. 

11 Грущевсь~~:ий М. tстоj>Ія Украіни-Руси. T.l. С.6. 
12 J'рущевский М. УкрашщьІ·. формЬІІІациональноrо дnижении в оовремен

ньІх rосударстnах. Австро-11ею'\)ия .. Россия. Германия І Под ред. А. И. Касrе4 
.ош;юшІ-о. спб .• І91О. С.ЗІІ. ч 

1J Грущевський м. Про украінську мову і українську cnpllB};: с.татті І зам!тJСИ, 
К., !<10'1 . С.1. 

1"' Йd?О Ж. Про украlнську мову І :fкраfпську шкоду . . К., 1.912. C.l4. 



і переслідувань української мшщ Грущевєький вважає . не
обхідною умовою розвитку української нації; і в його nолі
тичній програмі цей пункт займає чільне місце. 

Визнаючи, що українська мова в межу10чих nрикордонн:fІ" 
Діалектах дійсно близька до сусідніх слов'янських мов - ве
ликоруської, білоруської, словацької, nольської, вчений вод
ночас підкреслює, що в тих діалек·rах, к'отрі складають ії 
головну, характері• у основу, вона дуже помітно відрізняється 
від сусідніх слов'янських мов цілим рядом фонетичних, мор
фологічних та синтак~ичних ознак, що всі психофі:.шчні й 
культурні ознаки · утворюють національну цілі.сність, 
об'Єднують окремі групи української народності в єдиний народ 
~ дав,нwю i~pi1f розвитку, вироб,ляють живу fІаціональну 
ІНДИВtдуальЮС'J;Ь , • . . 

Таким чином, український народ, на думку Грушевсь
кого, є . окремою етнічно-кулщурншо одиницею. з точки 

· зору лінrвістики вчений вважає . його східнослов'янським 
ВідГЗЛуЖСНЮJМ ЇН:ДОЄВропеЙСЬКОЇ мовноr СіМ'Ї, ІЩГОЛОШУЮЧИ, 
крім rоловної, мовцої; спільщх:ті, ца етцічній спільності сучас
ного українського народу, я•шй, щоправда; сформувався 
внаслідок довІWJітнього змішування різноманітних рас, довгого 

· процесу метисизації. Він називає українс~кий народ коuгломе
ратом, який утворюsався протягрм тисячоліть під різними вnли
вами, в переважній більшості ще не відомими науці. Грушев
ський стверджує, що ·вже в період рОзселення українська · на
родпість була продуктом "довгозмішування" різних народностей 
і рас, ~рмувавшись як етнічний тип ще на ін:доєвроnейському, 
або праслав'ян:ському, Грунті. Подальший nроцес історично['() 
розвитку, з одноrо бок~' · спільність території, політичці й куЛЬ
турні вплчви - з іцшоrо, "Постійцо пере.r.tішували Уf6раі'нr:м<у 
народність, зводячи ії до більщ одцомацітних форм:" . 

На відміну від інших народів, цей процес перемішулання 
відбувався в веЛичезних розмірах, nозначцвся ца мові, антро
пологічних ознаках, матеріальній культурі і духовцих здобутках 
народу, що не могло вирОбити повної одноманітності, а лише 
етнічну схожість. Саме · цеЦ фактор · різн:ить український 
етнічний тип й досі ца більшій t~астині заселеної ним територіІ. 
До тоrо ж ці масщJі кодонізаційні рухи були причиною "збере
ження серед україцської народності почуття . своєї. цародної 
близ~кості, є.цності •. взагалі націона~ьного почуття, незl'flжаючи 
на всІ несприятлИвІ обставин.и для Іхнього розвитку" · 

·15 Грущвський М. Історія Украіни-Руj:и . Т.І . С . .5-6. 
16 Там же. CJ 4. 
17 Т~м же .. 



Отже, вчений в·иділяє . дві тенденцП, які суnроводжували 
український народ в процесі його розвитку: з одного боку -
nоглиблення відносної національної єдності; з іншого - nевні 
відмінності у nсихіці, культурі, скапомічцому та nолітичному 
способах життя. Грушевський зазначає, що "при такой огромной 
численности, залимая большую и весьма разпородкую террито
рию, живя в различнЬІх физических и культурнЬІХ условиях, 
соприкасаясь с раздичнЬІми народностями и культурами, укра

внекое паселение неизбежно должно обнаруживать известньtе 
различИя, как в своем nсихо-физическом и зтнографическом 
облике, так и в культУ,~ном, зкономическом и политическом 
укладе своей жизни'' 1 

• Так, він звертає . увагу на значні 
відмінності в житті, мові, в усіх стосунках "між Правобережною 
і Лівобережною Україн:ою, між хліборобською Херсонщиною 
і фабqvчною Катеринославшиною або козацькою Кубанщи
ною" . Ще більші відмінt~ості, на думку Грушевського, існують 
між українським населенням Великої України і Галичини. На 
жаль, це справедливе твердження вченого було використане 
його політичними противниками та науковими опонентами в 
Галичині в 1913 р., зокрема його колишнім учнем професором 
Томашівським, для звинувачення Грушевського в навмисному 
роз'ятрюванні національних протиріч замість пропаганди 
єдності українського народу. Томашівський тоді фактично ви
конував обо~'язки голови Наукового товариства ім.Іllевченка, 
оскільки Грушевський, офіційно залишаючись його керівником, 
вже відійшов безпосередньо від справ НТШ, обійнявши посаду 
голови Наукового товариства в Києві. О•1евидно, ця роздвоснkть 
й стала причиною конфлікту. 

!Це в 1906 р. Грушерський стверджував; що Галичина нале
жить і буде належати до іншої держави, до іншої церкви, аніж 
Україна, живе й буде жити під іншими культурними впливами, 
і якбИ кожна з них не піклувалась про зближення, а nішла своїм 
шляхом, то за 2Q-30 років вони б утворилн дві різні 
національності - на єдюіій етнічній основі, як серби і хорвати
дві частини (:ербського племені, що внаслідок політичних, куль
ЧРНИх та релігі~JШХ <?бставин сщюм?глисЯ розійтися~~ rювного 
ІJfJ.І:ОКQемлення . З шшого боку, 2уtн зазначає, що Угорська 
Русь" стала чужою для Галичини . 

18 І'руtиевский М. Украшщм. ФормЬІнацІІОІІаJІьншо щшже1шя в современ ·· 
ІІьІХ rосу;ІарсІвах~ С.ЗО9. 

19 Грущевсьюtй М. З бІжучоі хвю1І: СrапІ І аuмІпш на 1еми дня. 
1905-1906 Pr'· К., 1907. С . \22 . 

20 Tttм же . С.\23 . 
21 Там же . 
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Водночас Грушевський nідкреслював, що народна основа в 
Наддніnрянській Україні і Галичині дуже блИзька, і це особливо 
яскраво nроявляється nри nорівнянні їх з nоляками,.білорусами 
або великоросами. Тоді те сnільне, що їх єднає,. набуває особ
ливо виразних форм, nевною мірою нівелюючи відмінності . 
Взагалі ж, на думку вченого, "значительнЬІе отличия в на
родном облике встречаются только в наиболее глухи.х;,.окраинах 
украинской территории - - в карпатском горном nоясе и в 
nолесекой полосе ... Вся же центральная и юго-Ііосточная частІ, 
украинской территории ... отличаетсЯ большою одноwдностью 
в типе своего населения, оонаруживая лишь второстепеннЬІе 
отличия в своем диалекте, в зтнографическом складе и куль
туре. И зтот rосподtтвующий тиn, к которому относится не 
менее 5/6 всей украинской народности, представляет вnолне 
оnределенную национальную разновидность, отличную от сво
их соседей - поляков, белорусов, великороссов, обладающую 
определеннЬІми лингвистическими, зтнографическими, куJіь
турнЬІми особенностя.м:и, общими чертамн и сазнаннем зтой 
общности, и .. n~олне ясно проtивопоставляющую себя друmм 
народнqстям . . 

Грушевський неодноразово звертав увагу на різницю, що 
існує . між етні•шими та культурними типами українця, 
_f)()Сіянина й білоруса, вважав, що ве.тшкоруська народність у 
давні часи формувалася переважно на фінському грунті, 
білоруська - в близьких стосунках з литовською груnою, ук
раїнська - у сусідетні з тюрками. Ці впливи, а також 
різноманітні фізичні, економічні та культурні умови сформува
ли, на думку вченого, лінгвістичну і психефізичну окремішність 
даних ІІарФдностей. "Культурнне влияния, -зазначає .він, -
бЬІЛи совершенно инЬІе в Поднеnровье и Поднестровье, чем в 
Поволжье и т.д. История вела зти народности большею частью 
совершенно различнЬІми дорогами, представляющими больше 
отличий, чем схожестей. В результате образовалось народное 
самочувствие, . которое отличает теn.~~· даже совершенно инс-

тинктивно, украинца и великоросса . 
Водночас ГруШевський, досліджуючи взаємовідносини ук

раїнського народу з сусідніми·народност,ями, доводить наявність · 
nевної духовної єцності, що завжди, на його думку, ісцуващ\ 
між україн:ським етнічним елементом і західноєвропейським 
житrям. Він вважає, що за складом характеру, своїми історич- · 
ними зв'язками український народ належить до західноєвро
nейського, або nросто європейського, кола, хоча й вИзнає; що 

. . 
22 Грушевекий М. УкраинцЬІ. Формь1 национальноrо движения в СОІ!ремеи

НЬІХ rосударс·rвах. С.309, 310. 
23 Його .ж. Очерк истории украинского народа. СПб. , 1906. C. IS. 
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надзвичайно сильні впливи мали на історію та культуру ук
раїнського народу ті народи, які nроживали::на схід від України, 
зокрема р~ійський. 

Вчений дає психологічну характеристику українському на
родові й виділя~ серед nритаманних йому рис почутrя власної 
гідності та повагИ до гідності чужої, любов до певних зовнішніх 
форм, що традиційно встановилися, так званих "законних ре
чей", етикет,:добрі манери, любов до чистоти, nорядку, красоти 
життя і т.д. Ці риси, на думку Грушевського, наближають 
українця до західноєвропейської культури - в дечому до гер
мщщів, з їх солідністю, діловитістю, любов'ю до комфорту, 
порядку, чистоти; в дечому до романської - тягою до форми, 
елегантності, бажанням внести у все красу, висвітлити нею 

. кожну сф~ житГя, взагалі світлим і ясним, радісним nоглядом 
на життя • · 

Для того, щоб його твердження не виглядали простим наду
маним припущенням, вчений, як завжди, аргументує _свої вис
новки. досить суттєвим емпіричним матеріалом, конкретними 
фактами з історії українського народу та його культури. Він 
згадує, перш за все, про традиційні зв'язки України з німецькою 
і кельтською культурами Подунав'я ще в доісторичні · часи, 
масовий приплив скандінавського елемента в період формуван
ня Київської держави та в часи їі Р'JЗквіту - в епоху Ярослава, 
надзвичайно широкі династи<ші зв'язки з німецькими 
князівствами та іншими князівствами й державами, що nере
бували в сфері :~;~імецької культури. В ХІІ-ХІІІ ст., підкреслює 
вчений,"зн~ин11 з німецькими землями набули ще більшоІ'О 
значення" .. 

Особливо помітно, на думку ГрушевськоІ'О, західні впливи 
спостерігал~сь у Галццько-Волннській держав), яка, на відміну 
від НаддніпрЯ'нської України, "повністю ввійІJІЛа в коло 
за~ідноєвропейськоrо життя". Цікаві історюші розвідки Гру~ 
шевського з цієї проблематики пізніше продовжив у своїх пра
цях ЙОІ'О учень, майбутній академік І .Крип'якевич. Торкаючись 
nитання про великі західносвропейські, зокрема німецькі, ко
лонії на західноукраїнських землях, Груіпевськнй зазначає, щр 
центр Галичини Львів з кінця XIV ст. стає типово німецьким 
містом і залишається ·rаким протЯІ"ОМ XV і 1іавіть частини ху~ 
ст., будучи водночас культурним центром України . 
Аналізуючи nодальШі культурні зв'язки України із Заходом; 

24 Грушевський М. ІІа ІЮрозі IIORoi УкраіИІІ. С . 20. 
25 Тuм же. 
26 Там же. С.ІЗ. 
27 Там же. С.І4 . 
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вчений зауважує, що вона підтримувала безпосередні стосунки 
із Західною Європою, у перщу черrу з Німеччиною, а також 
Італією, nройшла епоху Ренесансу, італійсько-німецького 
відродження, німецької реформації, жила одним жит:rям із За
ходом, позичзла в нього зразки ДJІЯ своЄї культури. Це знахо
дило свій вияв в архітектурі, мистецтві, куЛьтурі Галичини. 
Водночас Грушевський цілком справеДJІиво зазначає, що західні 
впливи в Україні "не запозичувалнея р~бським чином", а 
творчо перероблfіПІСЯ відnовідно з особливостями українського 
народного духу . · . 

Вчений взагалі вважає, що всю українську культуру XVII
XVIII c·r. до кінця Гетьманщини слід nов'язати із західними 
впливами, rолоnним ч~ном німецькими,частково італійськими 
і французькими, що проходили безпосередньо і через посеред·· 
иицтво Польщі. Сприяли цьому процесові зв'язки економічні 
(жвава торгівля України з великими Ніf>!сдькими центрами 
Бреслау і ДанціІ'ом, ярмарки, де зустрічалися німецькі й ук
раїнські купці) і культурні (велика роль німецьких 
університетів у справі . утворення української інтелігенції). 
"Тільки з кінця 18 століт:rй, -зазначає вчений, - ці зв'язки 
слабшають і nриходять до занеnаду nід тиском nримусової ру
сифікації українського жит:rst, і українське жит~ і кульtура 
вступають у nеріод російський, великоруський" . У 1918 р. 
ГруШевський (на той · час вже голова Центральної Рад~) писав, · 
що У країна може з новою силою і енергією nоновити: свої зв' язки 
і:; західним світом, користуватися його ·запасами знань, куль
тури, сусnільного інстинкту й дисцИnліни. Водночас він за
стерігав, що "нам не tреба підганяти наше житrя під якнй-'§S
будь за}'ідноєвроnейсJ,кий зразок, хоч би й німецький" , 
оскLТJькй вважав, що звільнення від примусової російської за
лежності не . nовинно замінитися іншою залежністю,. навіть і 
добровільною. Ось чому Грушевсь~ий рекомендує украі~нцям, 
окрім Німеччини, вчитися також у США. Ці дві країни, на його 
думку, будуть двома добрими школами ДJІЯ українсьJрrо народу: 
одна більш теоретична, друга- більш практична . 

Вказуючи на спорідненість українського народного харак.;. 
теру із західноєвроnейським, Грушевський. як уже зазначалося 
вище, не заперечував і значноrо східного впливу на історію 
України, вважав, що українці є. одним із найбільш 
орієиталізованих · західних народів, nодібно до болі"ар, сербів. 
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іспанців. Звідси можна зробити висновок, що вчений розумів 
термін "орієнтальний" у широкому розумінні цьоrо слова. · Він 
наrодошував на необхідності розвитку і використання того 
корисного й цінноrо, що дає ор.ієнтаційна стихія Україні. Аналі
зуючи впливи орієнту в українській народній nсихології, Гру
шевський nисав, що вони збагатили українську етнографію, 
творчість, r.~~стецтво, влили цінні й необхідні якості в характер 
та nснхіку . ВзагаЛі, на думку Грушевськоrо, західна основа 
та східні впливи, що взаємно переnлавлялисй, у своїй основі 
скла.nають сутність українськоrо народу .. Більш тоrо, він нео
дноразоnа nідкреслює,. Що схЩн:а сnадщина є . надзвичайно 
цінною складовою частипою української культури, якої не 
можна цура·rися, послабляти або іrнорувати в nланах майбут
нього України. Вчени'й nідtфёслює, що східне nідгрунтя ук
раїнськоrо· народу, яке існує поруч із західним, "nолегшує на~· 
зв'язки з нашими сусідами, котрі nройUІЛи через аналогічн~ 
орієнтальні вnливи, створює ГPjfT для сnільної уrоди, дл.1 
сnільної моральної близькості" . · Тут Грушевський має . на 
увазі так звану "ч:ор~~морську" орієнтацію України, nрихиль
ІІИУ.ом якої він був . Слід також зазначити, що в одній із 
своїх .. ост~.нніх ~раць Груш:вський наnолягав на при~аg!жноет1 
Укршви до схщноєвропеиськоrо культурноrо свtту . 

Особливе місце в nолітичних оцінках Грушевськоrо займає 
аналіз тих соціально-політйчних особливостей, котрі 
відрізняють українську народність від їі сусідів. Умовне 
nоділяючи народності Російської імперії на дві катеrорії - ари
стократичну і демократичну, вчений беззаперечно відносить до 
останньої украі'н:ську народність, національнИй склад якої через 
історичні умови звівся виклЮчно до демосу, до тоrо ж селянсь- 
коrо, землеробськоrо. Формування саме такоrо складу наро
ду спричинилося раннім nрипиненням державиотО життя у 
XIV ст., яке було відновлене лише частково й на короткий час 
у другій половині XVII ст. Існування чужої влади та управління 
мало своїм наслідком втрату для українськоrо народу вищих 
класів, які частково прИJіучилисsr до чужої привілейованої 
державної народності, частково були витіснені чужинцями. В 
результаті селянство стало основою понятгя "українська націо
нальність", jJ~oro потреби та завдання - це потреби й завдання 
~країнства . Так nисав Грушевський ще в 1907 р. Цю ж думку 

31 Грушевський М. На nopoai нової Україн~. С.23. 
33 Там же. 
34 Там же. С.lб--19. 
35 ГруШRвський М. Історія Украіни-Руси. Т.9. 2-а половина. С.1507. 

\ 

36 Грушевекий М. Освобождение России и украинский вопрос. C.l42, 150: 
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він повторює в еміrрацн 1 nісля повернtння на Батьківщину, · 
• стверджуючи, ЩО ~елянсrво Є ОСНОВОЮ українськоЇ ЩЩіJ і самим 
історичиям процесом воно навчено дивитись на себе як на єди
ного справжнього представника нацїі, охороtщя ії традицій та 
ідеології, що воно є сильним, ак1·ивним і національно відмінним 
від селянства Московщини, що Україна взаrа:Л~f країна земле
робська, мужицька, 3 мужицькою культурою . '-

у свої)( працях, наnисаних в еміграції, зокрема в статтях, 
іІадрукованuх у журналі "Борітеся - поборете" - друкованому 
органі napriї українських соціалістів-революціонерів (виходив 

,у Відні nід редакцією Грушевського), вчений писав про 
своєрідність українськоГо селянства, яке визначається твердим 
моральним світоглядом, естетичними ознаками, оригінальною 
J<ультурою, з "якою справедливо відчуває себе не нижчим 
жласом ~fоїсь нації, але народом-нацією, їі єдиним представ
ником" . Це nредставництво українським сеЛянством всього 
народу автор nояснює не тільки вже згаданою нами втратою 
вищих станів, але й тнм, що українське селsтство розвинуло, 
хоча й у вузьких межах і з деякими дефектами (в тому числі 
і в національній свідомості), велике багатство національного 
життя. Тому-то винsІ.ткове значення в історії українського 
народу завжди мали віковічні прагнення до землі і волі, ба
жання розпорЯджатися nродуктами своєї праці, що завжди 
були основою активності українських мас, причиною їхніх 
повстань проти чужого панування, причиною nереселень та 

еміграції, трансформації різних місцевих груп у процесі шу
кання "вільної землі", в більш одноріДну етнічну масу, Єаме 
ця поДвійна мета - земля і воля -: гОтуваЛа, на думку 
Грушевського, матеріал для української нації, - заповнювала 
життя українськогО народу вічною метою, формувала його 
правс;>, 3~оралf,, весь світогляд; давала йому свого роду релі.гііо 
працt . . . 

Водночас учений, намагаючись бути об'єктивним у своєму 
аналізі nритаманних українському народові рис, не оминає й 
негативних сторін- його характеру. Відносячи до позитивнИх 
якостей українськогО народу цілісність, стихійну гармонію, ви
соку красу побуту і rлнбоку, вроджену логічність думки, високі 
культурні й соціальні інстинкти, J'уманний характер і тонке 

3~ Грушевський М. Укр~іцська nартія соцІалістІв-революціонерін та іі за 
вданнІІ // БорІтеся - побоj>ете. 1920. N21. С. 21, 22, 24; його ж. Ва село! І І 
Там же. N!4. С.І; Ювілей академіка М .С. Грушевського . . 1866- 1926. К., 1927 . 

. С.26. 
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38 Грушевський М. На село! С.\7. 

· зо·Його ж. Украінська партІя соцІалістіІІ ·реuшноніонеріu тu її заnдав ня. С . 29 .. 
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етичне почуття, прагнення до справедліІвості, він характеризує 

И темні сторони українського народного життя, такі як брак 
свідомості, низький рівень освіти, культурного та політичноГо 
вихов;шня, слабкість національного інстинкту, особливо у 
східвих українців, національної енергії, національного почуття. 
Всі ці ващі він пояснює тим, що панування чужих сил на 
українській землі, розвиваючи силу протесту' анwхічні 
інстинкти, натомість ослаблювало інстинкт організації . 

Особливого значення .вчений надавав тому факту, що ук
раїнський. народ nротягом кількох століть перебував під чужо
земною владою,- не маюtJи власної національної держави. 
Внаслідок несnриятливих геополітичних та історичних умов на 
початку ХІХ ст. вііІ зазнав русифікації (Велика Україна), nо
лоні зації (Галичина) . та мадяризації (Закарnатська Україна) . 

. Проте, на думку Грушевського, це досягалось не лише приму 
совими зщ:обами, але значною мірою носило також . до 
бровільний характер, що свідчило про глибокий занепад наці~ 
В першому томі "1сторП України-Руси" він зазначав, що неспри
ятливі історичні умови призвели до руйнування політичного 
життя, економічного, культурного та національного занепаду 
українського народу, затьмарили світлі моменти його життя, 

nрояви його активності, творчої енергії й кинули на розДоріжж;:; 
політичного життя як . етнічну м~су без національноrо обличчя, 

. без традицій і навіть без імені 4 • 
Водночас учений висловлює думку, що в цих тяжких 

історичних умовах "добровільно nрийнSІтого духовного чи мо
рального закріnачення, .....: соб~чої вірносТі до Московщини, хо
лоnствf1 служіння не за страх, а за совість державним інтереса}А 
Росіі~' , ·~національними", в широкому значенні цього СЛОІ'!а, 
залишалися тільки народні маси, завдяки своїй темноті і Повній 
відсутності вЛади, бо все, що nіднімалося над ними, звичайно 
пропадзло для народу. Збереження нації було зв'язане з "не
культурністю", такий висновок робить Грушевський, хоча й 
зазначає далі, що національне rіочутrя остаточно не зникало- й 
серt:д тих елементів, які nідІJімали:сь над рівнем народної маси. 
Цю "напівзбереженість" національного почуття у вищих станів 
і серед народних мас він називає незрозумілим Р~§овим інстин
ктом, що сам по собі не обіцяє нічого рятівною . . · 

· 40 Грушевський М. Володимир Антонович. Основні ідеі його творчості І 
діяльності // Зап. наук. Укр. т-ва в Києві. К .. 1909. Кн.3. С .8, 9; його ж. 
Століпи ФінлЯндії // Село. К., 1909. N~2. С.3; Його ж. Про українську мову І 
українську справу . C.lS, 16. 

41 його ж. Історія Украіни-Руси. T.l. С.З. 
42 Його ж. На пор<}зі нової Украіни. С.10. 
43 йо.:а ж. На порозі століття. С.2. 
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З іншого боку, Грушевський з оnтимізмом оцінює майбутнє 
української нації, вважаючи занепад украі~нського життя вже 
пройденим етапом. Слід підкреслити, що цієї думки вчений 
дотримувався протяrом усього nеріоду своєї наукової дія;Іьності. 
Так, у 1901 р. він nисав з цього приводу таке: "Українсько
руська (українська. - В. П.~ нація від на~і~_rа;•ьної с.мерті 
забезпечена - смерть проманпула над нещ . 

1 навіть у 1920 р., вже перебуваючи в еміграції, він ВИ{;JІов
лював вnевненість, що український народ збереже своє націо
нальне та політичне існування і, спираючись на своє селянство, 
на міцні <;>енови с~ого rоспода~·ва, пос~~е чільне місце в nолі
тичному 1 економtчному життt Євроnи . 

Політичні ідеї Грушевського не обмежувалися питаннями, 
що торкалися лише українського народу. Виходячи зі своєї 
загальної політичної концепції, він підкреслював, що ''nрогре
сивне українетна не виділяє вирішення свого національного 
питання з загальної проблеми пер~орення старої бюроfА'а
тичної централізованої Росії у вільну правову державу" , і 
навіть "забезпечення успішного національного розвитку ук
раїнського народу, автономіЮ України, вони (українці.- В. П.) 
узглЯднюють як складову частину більш загальної nроблеми: 
nеребудови Росії на основі рівноnравності народност~й... де
централізації і національно-територіальної автонрміі"' 4 • В ряді 
своїх загальних і спеціальних праць вчений неощюразово тор
кається nитань, nов'язаних з іншими народностями, що на
селЯють Україну, або є .їі сусідами. Правда, ці питання він 
розглядає майже виключно з історико"'політичної, а не етно
nсихологічної точки зору, і до тоrо ж у загальному контекt:ті 

стосунків цих народностей з українською народністю або ук-
раїнськощ державою. . 

Зрозуміло, що в nершу чергу вчений досліджує ті народності, 
з;ержавність котрих у процесі історичного розвитку nретенду
вала на Україну, а такоЖ ті, які, nоруч з українцями, зазнавали 
національно-nолітичного гніту і визиску з qоку своїх більш 
могутніх сусідів. До першої групи Грушевський відносить росіян 
і nоляків; до другої - біЛорусів та інші народності, ув'язнені, 
за йоrо словами, в мурах російсьІ{оЇ "тюрми народів" . 

44 Грущевський М. На порозі t'ТОJІіття . С.ІО; його ж. Історія··Українн--Ру·с~t . 
T.l . С.3. 

45 Його ж. Українська партій с<щіалістіп -реноJщщіоІЩJЇІІта їі завдання. С.29 . 
. 46 його ж. УкраИІІUЬІ. Формьt ІІаІщональноІ·о донженн11 n цщре~tеннмк 

І'ОСударствах. С.З21. 
47 Там же. С .З21 -322. 
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До теми росшськоrо народу Грушевський звертається нео
дноразово, але майже завжди в аспекті nолітики та історії 
(ttбo Російо.кої держави як "імперії царів", або радянської 
ресnубліки). Слід зазначити , що майже в усіх своїх 
дослідженнях учений намагається досить об'єктивно характе
ризувати російський народ, або, як він нерідко його називає, 
"великоруську народність" . · Він визнає етнографічну й 
історичну блИзькість українсько-руської та великоруської на
родностей, віддає належну шану історії цієї найбільшої з 
слов'янських народностей, згадує про 'їі nершість і важливу 
історичну роль 4 

• Однак, nоряд з цим, Грушевський не забуває 
того факту, що український народ протягом сторіч, вільно чи 
невільно, віддавав свої сили, здібності, матеріаJІьні засоби на 
службу вел.икоруському народові. Він ·зазначає, що всі ті ОСІІОВИ 
матеріальнqї і духовної культури, права, суспільного та 
по.rсітичного укладу, котрі лягли в основу ве;щкоруського жит
тя, сама nодальша лінія тої "заrалмюрусько'С' культури, 
суспільного життя, державності були вироблені українським 
народом і запозичені від нього великоруськи~І, що сучасні 
великоруські культура, література і навіть літ~fатурна мова 
були створені J:{C без зщі•шої участі українців . 

Особливу увагу Грушевський приділяє тим відмішюстям, 
котрі різко відрізняють російськиіt народ від українського. В 
1918 р. він нагадує своїм читачам про велику історичну, куль-

. турну та nсихологічну грань, котра завжди вілділяла Україну 
від Москоцщини, український народ від російського, про глибоку 
антитезу цих двох близьких по крові, але різних духом народів; 
вчеj.шй зауважує, що російський народ хоча й європеїзований, 
nроте цілком перебуває під вnливом східного духу і стихій, а 
тому й · характеj() російського народу "глибоко відмінний від 
євроnейського" . Аргументуючи свою думку, він звертається 
до аналізу nогл.sтдів російсІ.кІІх слов'янофілів, які nротиставля
ли західноєвроnейським nринципам права, доГовору, консти
туції великоруську патріархальність, nроявляли байдужість до 
nитань прак1·ичІюго будівництва життя і, навпаки, підвищений 
інтерес "народу-богоносця" до проблем моралі. 

ГрушеІЗський визнає, що в поглядах слов'янофLrrів є баr~tто 
раціоналІ.ного і правдиво/'0, хоча й висміЮ€ ідеалізацію "на
роду-богоносця". Віддаючи належне позІІТІІВЮІМ рисам російсь
кого н:1роду, тщшм як вміння згуртуватися у доленосні моменти 

' історії, дух патріотизму, постійне відтворення в його середо-

48 ГрушІ!ОСt•КШЇ J\f. Зон•шйІш схе~ш "ру<'ькоі" ісюрії ... С.2, 6. 
49 І1ого ж. 3 біжу•юі ХІІІІJІі. К., 1907. С.З9 .. 40. 
50 ііот ж. ІІа нор,·>Jі ІIOnrJi УкрніmІ. С.ІЗ. 
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вищі геніїв і закономірна гордість великим рядом сві·tоrшх 
імен у nоезії, літературі, музиці (Достоєвський, · Тургенєв, 
Толстой, Чайковський і т.д.), учений разом з тим рщжривас 
іі негативні риси, nритаманні російському народові. Це, на 
його думку, ті риси, що поступово визначилися у процесі 
Державного життя російського народу і 'особливо яскраво про
я-вля.;Jися в моменти бунтів, революцій, різноманітних колізій, 
а саме: 1) відсутність власної людської гідності й непопа га до 
гідності іншої людини; 2) відсутність смаку до зручного, добре 
врегульованого життя для себе та неповага до чужих інтересів 
і потреб у такому житті; 3) відсутність волі до орrанізованон> 
суспільного й політичного життя, _схильність до анархізму і 
навіть до соці<L'І'ьного та культурного руйнування, легковажне 
ставлення до культурних та суспільних цінностей; 4) вічне 
хитання між суспільним та моральним максималізмом і полним 
нігілізмом, .~oJpc призводить нерід~о до nов~ої втрат-и мораль
них крптер11в . Перед цими недоЛІкамн соцtальноІ\1 характеру 
відстуnають, на думку вченого, на задній план nозитивnі 
ознаки іrщивідуал:ьного характеру російського народу. Харак
теризуючи національні концеnції свогu вЧителя В. Антоно
вича, Грушевсишй Здзначає, що "великоруська народна стихія 
дЯJ:JЛ"а його (Антоновича. _;_ В. П.> сооєю грубою жорсток~~ 
силою, культом необмеженого авторитету і насильства" . 
Жовтиева ревощ~ція 1917 р. в Росії уяв-ляється Грушевському · 
''хаотичною і страшноЮ", російський більшовизм він вважає · 
спадкоємцем московського централізму, що руйнує історичні, · 
економічні ;·а ~ші зв' язки українського народу з народом 
великоруським V. . 

Дещо інакше ставитьсЯ: Грушевський до nольської народ- . 
Іності. С,лід Зазначити, що сnеціально цим питанням учений 
не займався. Звертаючись до теми українсько-nольських сто
сунків, nін обмежувався їх дослідженням, головним чином, у 
контексті таких питань, як nроблема "історичної Польщі", 
становище України у сКJІаді польсько-литовської дерЖави, 
польсько-шляхетське nригнічення українського народу і його 
залишки в Пр<Іtюбережній Україні в ХІХ ст., nитання про 
Холмщипу і, врешті, дуже складне і гостре nитання про nоль
сько-українські відносини в Галичині. 1 в цьому випадку дослід
ника цікавлять питання швидше історщ<а-nолітичноrо, аніж 
етнопсихологічного характеру. Поза сумнівом, негативне етаn-

51 Груш.евськuй М. На nорозі нової Украіни. С.!З. 
52 його ж. З соціально-національпах концепuій АнтоновиіІа І І Україна. 

1928. Кн.S. С.7. 
53 Його ж. На noJIOзl нової Украіни. С.79, 86. 
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лення Груше:вськоrо до поляків було результатом, з ощюrо 
боку, його глибоких науково-історичних досліджень, котрі на
давали йому безліч фактів для безумовного засудження старої 
"історичної ПоJІьщі", заперечення будь-яких претензій Польщі 
щодо включення України до їі складу; з іншого боку, воно 
було зумовлене добрим розумінням ученим, який 20 років 
жив і nрацював у Галичині, nольСІ,кої політики щодо ук
раїнського населення Галичини і Холмщини. В 1906 р., підво
дячи підсумки своїм 12.:.річним епос-гереженням за галицьким 
національно-nоліТИЧНИМ ЖИТТЯМ, він зауважував, ЩО ПОЛЯКИ 
не бажають нічим Жертвувати зі свого nанівного становища і 
не уявля~ть с~і;,rшого ставлення до українців, аніж етаnлення 
пануючо1 нацн . -

Грушевський вкрай негативно оцінював роль історюІНоЇ 
Лольщі В історіЇ украЇНСЬКОГО народу, підкреслював, ЩО "істо
рИЧНІ відносини Польщі і У країни зводяться до того, що ук
раїнська народність була обкрадена польською: вона (JІоль
іца. - В. П.) заволоділа багатствами України - ії землями, 
вона втягнула в себе на протязі сторіч все, що з'являлось най
більш видатне в українському середонищі, і перетворила ук
раїнську народність на масу робітників, nра_wсночих на пред
ставників nольської народності і культури" . Особливо руй
нівні наслідки мало полІ,ське па!Jуяання в Галичині, яка на той 
ча1: уже nротягом чотирьох століп, перебувала під пою,ським 
rнітом і зверхністю. "Надзвичайно складне становище, у 
котрому опинилася українська народність <у Галичині. -
-В. Л.), - nише Грушевський, -є, перш за все, результатом 
їі економічної і кули-урноІ відсталості - цього сшщку істо
ричної Польщі, яка ретельно знімала з fІСЇ за час свого чо
тирьохстолітнього nанунання все, що тільки могло вважатися 

?ершt<ами нац:~ї, яка залишила їі в стан~-~абитості і бс.:зrюрад~~~і 
1 потомки якш ретельно консервують н в цьому становищі" . 

Це домінування польської народності на західноукраїнських 
землях насправді виходило далеко за межі ГалиtІини. Вчений 
nідкреслював, що на початку ХХ ст. у Західній Україні (до їі 
складу Грушевський включав Гал11чину, Поділля, Волинь, По
бужжя - Холмщnну та І Іідлісся) nолм:ька народнkть займала 
фактично привілейоване становище, порів-нЯно· з українською, 
:~авдяки майновій перевазі, більш сприятливим культурним та 

· 
54 f'руtщ•вrикщї Лf_ Аuтобіо•1щфі ,,_ С.5. 
ss 1'1"ого ж. к 1 юль1жо-укрдІшскнм опюшеmtя~tІІІ 'илнцнн. К. , 1905. С-104 
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національним умовам, що склалися в резут.татІ tсторичноrо 
розвитку. Не дивно, що Грушевський негативно ставиться до 
тієї частини польського населення, яка проживала в Правобе
режній Україні; зокрема nредставf{иків місцевого польського 
землеволодіння. Він називає їх "панами", гнобИтелями і ексn·· 
лузтаторами місцевого селянського українського населення . 
Водночас учений зазначає, шо величезна більшіс1·ь української 
інтелігенції в Росії ставиться до поляків без будь-якої уперед
женос-ті та ворожості, і "встановлення modus vivendi в розкрі
ш1ч~них від~осинах .:r..~'Wяється їй у вигляді дуже привабливої 
нацюнальн01 гарманн . -

Цікаві думки висловлює вtrений у трактуванні питань авто
номії України в контексті українсько-nольських відносин. Зок
рема, він досить стримано коментує nитання щодо автономії 

. Пот.щі (в межах Царства Польського), яке займало одне з nер
ших місць у щюграмі nрогресивних кіл російської громадськості 
на початку ХХ ст. Грушевський негатІmно ставився до їхніх 
планів створення окремих сеймів Польщі, Фінляндії та ~а вказу 1 

без з~~езпечення національної автоном'ії всіх інших нщхщно
стей . Він цілком сnравеДливо вважав; що такий nідхід дав би 
nеревагу декільком народностям, залишивши інші nід 
російською гегемонією, призвів би до nоділу народностей Росії 
на nривілейовані і непривілейовані, як це мало місце в Австрії, 
і, ·rаким чином, створив би загрозу подвійного гніту для · 
націопальних меншостей. ІЦе більш різко виступав Грушевсь
кий nроти тих поляків, котрі вимагали не етнографічного, а об
ласного принципу автономії. "Найбільш характерним nоказни
ком польсько-українських національних відносин СЛужило і 
служить до цього часу питання npo кордони польської автоном
ної тeplfl'opiї України, - зазначав учений. - ПрихильнИки ав
тономії національно-тери,-оріальної визнають' законність вимог 
автономії ПоЛ» щі в ії етнографічних кордонах. З .польської ж сто
рони принцип етнографічної території nідмінюється принципом 
історичщrn" 60

6 
Зокрема, він рішуче відкидав польські nретензії 

на Холмщипу 1
, 
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Груlіtевськнй добре розумів, які вели<Jезні труднрщі лежали 
на шляху до вреrулювання· українсько-лольських відносин. Не
обхідною умовпю такоru вреrулЮJІЮІНЯ вчений вважав відмову 
поляків nід ідеї ''історичної Польщі" з їі nануванням на ук
раїно.ких землях, а також вирішення аrрарного питання в 

Україні, якому він взагалі надаnав винятковою значення. Гру
шевський вважав, що дляполяків втрата України- це не тільки 
економічний удар nевному сусnільному класові, але й знищення 

. однієї з основ, на яку онирається їхня сила як нації, бо "значення 
і сила і nривілейоване становище народності польської створю
вались за Pj}j,'<YHOK населення українського, білоруського і ли
товського" . Незважаючи на таку різкість оцінок стосунків 
двох народів, Грушевський, вже будучи гОловою Центральної 
Ради, в 1917 р. в статті "Народностям України" nисав, що новий · 
уряд України не чинитйме за nрикладом поляків. Навnаки, 
серед народностей України, які матимуть забезnечені права 
національних меншостей, він згадує такq~ "nоляків, що хоті
тимуть збереrти свою польську культуру" . Водночас Грушев
ськИй добре розумів, що перешкодою на шляху налагодження 
польсько-українських відносин завжди будуть різноманітні істо
ричні nідрахунки і прете~зії, "від яких ніяк не може звільнитися 
польська громадськість" 4

• · 
Різко негативно оцінив Грушевський nідписання Варшавсь

кого договору 1920 р., який уклали Петлюра та ПілсудQІ.кий. 
Цей Договір він називає ''варшавською авантюрою", "фактом: 
ворожим, навіть злочинним", "жахливою провокацією, що може 
знищити ідею української державності, )'країнської 
національності". На підтвердження своїх висновків він наводить 
ряд історичних nри.к.ладів, nочинаючи з Б. Хмедьницькоrо, який 
"ішов на різні nостуnки Москві; з якою, ·на його думку, можна 
було і так і сяк, .щоб тільки не мати с-?.реу з поляками, з котрими 
не могло бути tнакше, як вже було . 

Вчений зазначав, що український народ завжди відкидав 
будь-який комnроміс у стосунках з поляками. В 1928 р. він 
знову засудив "історИчну Польщу", що реанімувалась no 
відношен~~ до У~р~їни, зoкpergg Галичини, у новій, ще біЛьш 
заrостреюи формt пшсудщини . · . 
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Зовсім інакше, з великим інтересом і співчуттям ставиться 
Грушевський до білорусів. Це nояснюється не лише тим, що 
білоруси- найближчі родичі й сусіди українців, зв'язані з ними 
спільною історичною долею. Справа в тім, що вчений відводить 
їм особливу роль у своїй концепції майбутньої політичної будови 
Східної Європи. Вже в своїй критиці звичайної схеми "руськоі~' 
історії Грушевський, торкаючись іштщщя про історичну долю 
білоруського народу, зауважує, що в цій схемі доля білоруського 
народу виглядає ще більш неnривабливою, аніж українського, 
оскільки зовсім розчиняється в історії Київської, Володимиро
Московської держав і навітЬ Великого князівства Литовського. 
Між тим, на думку дослідника, роль білоруського народу є 
важливою хоча б з двох причин: 1) його значення у формуванні 
ве.11И:коруської народності; 2) його місця і wлі в історії Великоt'О 
князівства Литовського, в формування і розвиток якого він вніс 
значний культурний вклад. Учений взагалі переконаний, що 
історія Великого князівства Лито~ськоrо більЦ:юю мірою 
пов'язана з іСторією білоруської народності, аніж української. 
Остання хоча й підпала nід вnлив Литви, сама дуже мал:о 
вnлинула на неї, хіба що оnосередковано, через білорусів, які 
передали менш розвинутим литовським цлеменам9обутки пра
ва і культури, запозичені в Київської Держави . У всякому 
випадку вч.ений вважає доцільним побудову особливої схеми 
білоруського історичного процесу. . · 

Після революції 1917 р. Грушевський знову повертаєп,сs: до 
питання про білоруську народність, аналізує їі становище, як 
однієї з національних менШостей на території України. В своїх 
статтях цього періоду вчений підкреслював, що білоруси, які 
nроживают,ь на укра1нській території, - найближчі брати j 

тоіІар~~і українськоrо6rароду по віковічній недолі й боротьбі 
за нацюнальне життя . . 

Слід визнати, що заrальві історичні праці М. Грушевського 
дали надзвичайно багатий і цінний матеріал для дослідження 
історії бі.ІJоруського народу, справили значний вnлив на розви
ток щщіональної білоруської історіографії. Подібний висновок 
nовпою мірою стосується й історії іщтовського народу. 

Така в tх:новних рисах суть народницької концепціІ Грушев
ського, громадсько-політичних поглядів ученого на роль і м.ісцс 
в історії українськоІ'() народу його наііблІtж•шх сусідіи, ро
зуміння ним проблем народності й націонмьності, історичнt!Х 
nрав українського народу Н<\ своє незалежне існувшшя . 

· 61 ГрушевСІ•КІtй М, Зви•шйна схема "руе~,коГ' ісrорії ... С.З.4. 
68 Його ж. Вільна УJ(раіна: С1аттІ з осtанніх двін. С . І2 . 



lпея народоправства як історичної традиції українського на
роду розкриваєтJ.ся 69акож у наукових працях ученого-правознавця Р. ЛащсІfка . Учею. професорів М. Володимирського
Буданова і В. Антоновича, Лащенко закінчив юридичний фа
культет Київського університету і за рекомендацією своїх 
наставників міг залишитися при університеті як професор
ський ~~пшендіат, однак через сімейні обставини змушений 
був nідмовитись від мрій про наукову кар'єру. Віддавши 
прнад . десЯть рокіВ' юридюшій nрактиці, він повернувся до 
·серйозної наукової робот·и вже в еміграції, спочатку вийшов-
ши з · партії соціалістів-федералістів, оскільки вважав, що 
наука має бути понадпартійною і незалежною від 
бущ.··яких партійно-груnових впливів. Виїхавши наприкінці 
1921 р. зі Львова до Праги, Лашенко читає nробну лекцію з 
tалузі українського права і:ш вченій Раді факультету права і 
сусnільних наук юридичного факультету УВУ, до складу якої 
входили професори С. Дністрянський, В. Старосольський. 
О. Ейхельман та ін. 

Оцінюючи наукову діяльність nрофесора Лащенка, можщ 
зробити висновок, що мна полягала переважJJо в систематизації 
досліджень, які бущt зроблені раніше. Водночас як у загальних 
лавчальних курсах, так і в окремих статтях він ставить нові 
питання і шукає нових шляхів, я'кі відрізняЮть його концеnцію 
від традиційно народницьких. Так само як і Грушевський т~ 
інші народники, він глибоко досліджує іс1·орію народного життя, 
rосnодарства та nобуту, однак віддає перевагу вивченню nитань 
державного будівництва української нації, форм політико-прав
ного державного будівництва, які створювались українським 
народом, хоча й nідходить до них з загальнонародницьким кри
терієм. · Ана.Jтізуючи причини відсутності української держави, 
він шукає їх в основному у зовнішніх ЧІШJJиках (монголо-та
тарське iro, політика Росії чи Польщі} . На відміну від істориків-

69 Л ащенко Ростислав Митрофанович O.lX.I878, Єлисаветrрад Херсонської · 
губерніі- ЗО.Х.\929, Прага)- український вчений, Юрист, Історик, політичt~ий 
діяч. Закінчив Єлисаветrрадську гімназію (1896), юридичний факультет 
Киіщ:ькоrо універсnтету (1905). Працював юристом у судовІtХ установах КиєРІ\! 
(1905- 1916), киівським мировим суддею 09іб-1917). Голоuа 1-го деЛартамен·rу 
Киівського апеляційного суду (1918) , член верховноі слідчої комісії Директорі\ 
(19!9), викJшдач історіі украінського nрава Киівського народного університеІу 
(1918- 1919) . З 1920 р. в еміграції. Голова НаддніnрянськоІ доnомоговсі секцІf 
при Українському громадському комітеті у Львові (192(}-1921), доцент (1921-
1923), надзвичайний nрофесор (1923-1925), звичайний професор факультету 
nрава і сусnільних наук УВУ в Празі 0923-1929) . Спів;mсновник і rолова 
Правни•юrо топариства в Празі (1923-1929), член ІстQрико-фІлолоrічного това
риСІІІG 0924-1929). Першим з українських вчених розробив лекційний та 
семінарський курси Історіі украінського права. · 
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народників, які нважали сnравсд.Ішним бущ,-икнй протест тру
дового народу проти дtржавної влади, Лащенко вивчає кожне 
явище ~ точки зору його відноше'ння до державних інтересів 
Укра'іни, концентрує свою увагу переважно на історіі ук
раїнської державності. 

Значний вПJІив на формування світогющу майбутньою вче
ного Ще в студентські роки мав Драгоманов. Як зrадував 
рідний брат Р. Лащенка Вячеслав, їхня сjм'я буЛа знайома з 
Косачами і ч<tсто бувала в них дома. Під час розмов з Ольгою 
Петрівною Юленою Пчілкою) і Лар\ІСою Петрівною <Лесею 
Українкою) nереймались молоДі студенти "драr'Оманівським 
духом", засвоювали гасло "космополітизм в iдe'lf і цілях, 
націоналізм у формах і способах культурної праці" . Лащенко 
досліджує народоправство в Україні крізь призму аналітичної 
оцінки всіх трьох періодів української державності, як їх виз-
начив Грушевський: київського, литовсько-руськоrо й козаць
кого. 

У 1923-1924 рр. у Празі вийшла друком двотомна праця 
Лащенка "Лекції по історії українськОІ-о права". Подібно до 
М. Грушевськоrо, який систематизував існуючі матеріали з 
історії України у своїй :шаменитій "Історії України-Руси", Ла
щепка робИть спробу систематизувати всі nопередні дослід
ження з історії українськоrо права. Основну увагу вчений 
приділив висвітленню історії джерел українсІ,коrо права, зок
рема історії суспільно-державноrо ладу України. В деяких 
полемічних nитаннях, що стосувалися, напрИклад, правного 
становища та компетенції віча, князя, боярської думи, зарод
женнЯ та 19Ридичної сутності української держави, земелью1х 
відносин княжої доби та інших, наукові nозиції Люцешса 
збігаються з поглядами М. Костомарова, О. Єфименко, 
М. Грушевського та інших - народників . Різнорідні теорії, по
гляди та концеnції, про . які йдеться у цьому дослідженні , 
цементуються своєрідним "сиі1тезом" щtродницької й держав
ницької ідеології, який складає основу політичної концепції 
Лащенка. Незважаючи на певні розходження з конце/щією 
Грушевськоrо~ їх об'єднує народницький по своїй суті підхід 
до проблем державного життя Украї.-ш . 

Українська державність, на думку вченоrо, зщюдила(ь ще 
до прибуття варягів і поступово розвивалась на украївсьКІtх 
землях на основі дійсного народоправства, демократизму, 
відсутності ·замкнутих станів, n11борності та · свободи. 
Підкреслюючи значення державності і держшнюrо будівництм 

'70 Лащетсо В. Украївська С1)'ІІеню.~;а І· ромада у flapшaui в 1901 -
1903 рр.// З мшtулОJ'О: Зб. укр. наук. іІну у Внршаnі. ВаршJна, 1937. С.\30-
131. 
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в історії України, Лащенко нридіJtяє нершо•tерщву увагу 
дослідженню державного ладу та дер:жаююї тнорчості ук
раїнського -,народу, а не йощ анархі•ших рухів, якими 
найбільше пJкавилися і займалися українсІ,кі народники від 
Костомарова до Грушевського. В цьому відношенні rюглядн 
Лащенка співпадають з поrлядами вчею1х державнпцького 
напряму, зокрема В. ЛипюІсько1'0. Водночас на формуt~ання_ 
світогляду Лащенка сnравили великий вплив історики-народ
ники, особливо Костомаров і Грушевеt.кий . ПодіJrяючІf їхню 
точку зору з цього питання, вчений підкреслював, щtі "ідея 
права на Україні завше зливал;.К$1 в nоглядах наrодшrл з ідеєю 
рівності, братерства", а "ідеї про так З\\аноrо спадково\ о м,)
нарха на Україні успіху не мали ... українсr,Ішй народ зберіг і 
заховав у непорушності і 'іІІстоті старовинно·-слов'янську уяву 
Про nр:шо як про правду" 7 • Однак, стверджуючи про особливу 
демщ:ратичність українського народу, вчений ВІІ1ШlС, що в 
князівський період саме на. українськнх землях, особлюю в 

,Галичині·, найбільш повно розвннувся аристократичнІІіі лад. 
Разом з тим він зауважує, що в Україні, так само як і в 
усіх інших країнах, політичні ідеї, настрої та оріснтації 
міняш!СЯ, еволюціонували. В деякі псріодн н Україні пере
важали демократичні ідеї (наприклад, за часів Б. Хмель
ницького, Брюховецького, в 1917 р.); іноді вони зонсім зtш
кали fГалицьке князівство у ХПІ ст.) або · змагалися з арн
стократичними ідеями. Ці орієнтації, як правило, 
диференціювались залежно від особлішостей nопередньою 
історичного розвитку Україин і тих ідеіі, що в·иступзли носінr-.ш 
нестіІбіJІьності в минулому. Аристократичні або демокра
тичні орієнтації визначали зміст і характер маіtбутньоrо ладу, 
який, у свою чергу, ущ;облювався в моtі~tрхічній або ре
сnубліканській формі nравління. Реальне народоnравt:тво, кот
ре, на думку Лащенка, переважало в Україні в старі часи і 
наіібілии повно нрояuнлося у відоМ11х •·ромадах "татарських 
людей", нерідко уособлювалось народннми масзмл з демокра
тизмом вІщатиого й енергійного князя. Тобто в даному випадку 
вчен11й не ототожнює внутрішній дсмократнзм і народоnрав-
ство українського народу обов'язково з рсспублікавськ()Ю фор
мою правління. 

Завершую•ш аналіз основшtк ліднаюш КІйвси:о- русм<ої дер
жашюс-Іі, Лаtденко дохоюпь вІІсновку, що народопраnниІt, де
мокj)апJ•ІІІий характер дс,:іжанного ЖІІТТЯ ки·шо.кої Русі грун
тупаnси на семи ОСІІОВІНІХ :шс:;щах: J) ідея нарtЩОІІJХІвства, 
ЩО ІІjЮЯВJІІІJІ<іСЯ у СІІЇНВЇДІІОШСІІІІі JIHOX О рІ i\fІЇlJ НJІаJЩ: ІІЇІJа ЯК 



явища народної самобутності і князя як символа і "визначного 
орІ·ану" влади аристократії; 2) ідея децентралізації влади і 
автономія громад, місцева самоуправа і т.д.; 3) демократичний 
за своїм характером виборчий принцип: народ управляється і 
керується своєю виборною владою (старці, сотські, десятські, 
земельний суд і т. д.), яка існуЄ паралельно з князівськими 
органами влади, причому представники центру на мі~ця.х як 
посадники не порушують загальнодемократичної концепції 
цілісної державності; 4) домінування приватно-юридичних 
принципів у сфері державного управління: система кормління, 
органи князівського управління виконують не тільки обов' язки 
державного характеру, але й керують князівським господар
ством; сам двір князя практично не відокремлений від при
ватного князівського господарства; 5) договірний характер юри
дичних прав, норм і принципів між органами влади: ' віче J 
князь, договори князів між собою (дума князів), договори 
князів з землями. Звідси - конфедеративні тенденції в процесі 
народження держави; 6) держава існує для потреб народу, а 
не навпаки; населення бере безпосередню участь у державному 
жнrrі, народ сам творить своЄ лраво, якому підлягають і князі: 
невдалому князю народ вказує "путь чист"; 7) демократичністJ, 
державного устрою визначаєп,ся повною відсутністю станів, 
замкнених у собі коr~порацій, каст. І смерд, і боярин політично 
рівноправні, разом з князем беруть участь у вічі як органі, 
п~о уособлює верховну волю в~~оду, ~о~Іа еконоt·92'на нерівність 
мІЖ окремими верствами в дшсносп ІСнувала . . 

Зазначені підвалини державного життя КиївсJ,кої Русі вче
ний характеризує як такі, що історично склалися для племен 
і народів, я~і входили до староруської державної організації і 
відповідали природі українського народу, визначали його 
сутність. В основі йоrо концепції лежить ідея народоnравства, 
яка в дуумвіраті "держава - народ" посідає . визначальне 
місце. 1 хоча, на відміну від Грущевського, Лащенко досліджуЄ, 
головним чщюм, державну творчість українського народу, він 
дотримується думки, що "дише при вільному виявленню всіх 
своїх творЧИх сил народ може високо піднести і своє культурне 
життя; а свобідне виявлення · всіх творчих сил народу нашого 
може забезnечити лише така форма державного ладу, яка 
відпо~ідає правниr.~ думкам, nравн~r.·н·радиціям і uвзагалі прав
ним щеалам украшського народу , тобто нанвищим кри
терієм історичної оціпки вчений ·вважає народне добро і на
родоnравство. 
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Таким чином, основні підходи Лащенка до трактування 
історії Давньої Русі; які він · памагається екстраполювати у 
майбутнє, грунтуються на спробі довести, що українському 
народові З огляду на його історичні традиції органічно прита
манні ідеї народоправства, демократизму, рівноправності та 
відсутності становості, що в Україні-Русі з їі демократичним 
устроєм, вічами, високим рівнем розвитку громадського життя 

не було скільки-небудь надійного грунту для поширення ідеї 
про спадкового монарха . 

. У 1923 р. Лащенко разом з іншими українськими вчени
ми-емігрантами заснував у Празі Правниче товариство, чле
нами якого стали також професори С. Дністрянський, В. Ста
росольський, С. Шелухін, О. Ейхельман; А. Яковлів та ін. 
Характеризуючи цілі і найближчі завдання товаІ?иства, вчений 
писав, що намагався побудувати його на основі "старих київ
ських традицій - незалежніст,ь товариства від різних або 
певного одного партійних впливів, незампканнЯ виключно в 
своїх фаховцх юридичних інтересах, розгляд різноманітmtх 
nроблем права, історїі і політики, суворість до вимог моралі 
та наукового рівня членів, ШUІьнування... інтересів 
націонад.ур.их, при едночасній відсутності інтересів шовініс
тичних" . Цього ж року Люценко обирається членом історико
філологічного товііриства, зокрема за своі· праці в галу зі історії 
українського права. 

Глибиною аналізу політ~ко-юридичних пілватш, на яких 
будувалися економічні відні!Ісюш населення Кuївської Русі в 
епоху "Руської Правди", МоскОІІСЬКОІ'О і Великш-о Литовського 
князівств, виділяється його праця "Ідея права власності на 
землю на У країні", видана в ] 925 ,.р. у ю11ілейному ·збірнику 
УВУ в Празі. Тут учений висловлював думку, що nраво nри
ватної власності на землю зародилося у слов'янських народів 
у дуже далекі ••аси, саме тоді , коли земля: набула значення 
економічної вартості. В епоху "Руо,кої Правди" це nраво було 
не тільки відоме тогочасному населенню, апе й досяr'JЮ певного 
рівня розвитку, що проявлялось у заключенні доrо~орів щодо 
купівлі-nродажу землі, поширенні боярськоrо воrчинного зем
леволодіння й боярс~кою nотчишюrо права, яке не заперечу
вало, а, иавнаки, сприяло володінню селянами-смердамІt зем-
лею на nравак власності. · 

Л ащенко nорівнює . прщ~сс еволюції ідеї права nрцва-rної 
власності на землю у Московському · князів'--тві і на тих ук
раїнських землях, що лотрапили під nольсько-литовське па
нуоання . Він доходить висІювку, що сам дворищний політJtко-. . 

74 IUtiA Ук раїшt у ~t.Лмюuі . Ф.370, оп. І ·, <:пр . 23 , ІІРІ< , l ·l - 12. 
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Іlр<:~вовий устрій литовсІ,кої держави не міг не сприяти по
ширенню серед стьськоrо ухраїнськрrо населення, з одного 
боку, ідеї громадської солідарності, а з іншого - nqчуття своїх 
вдасних маєткових інтересів, розуміння значення власної 
ініціативи в сфері маєткових відносин. Московська ж держава 
з nочатком татаро,коrо nанування розвиває, а потім приносить 
в Україну абсолютистську ідею самодержавства, необмеженого 
панування царя НаJІ ·п\дц;щими і всією землею, що знаходяться 
в межах його nолодіннІ'І і розглядаЮться як' його власність. 
Учений вважас, що ідея приватtюї власності на зеМлю в Ук
раїні, зокрема власності селянської, має свою надзвичайно 
дов~ історичн~: традицію і є орг~~ічно ~<ІЛежною, невід'ємною 
сутюстю укранкького народу . Цеи висновок суnеречить 
ідеям Грушевськшu, який у своїх ранніх nрацях хоча й виз
навав існування nрІmатної ~ласності селян-смердів на землю 

. в епоху "Руської Правди" 7 , nізніше висловлював думку, що 
самі історичні умови змінили nоnередній nогляд селян на 
зсмщо як на свою nриватну власиість. У дослід~ениях, наnи
с<tних в nеріод еміграції, Грушевський стверджував, що сама 
ідея приватної власності на землю майже ворожа юридичному 
світогляду українського народу, і земля в уяві селянина не 
nовинна бути об'єктом цивільного обороту, а лише об'єктом 
користування й загального вжитку _ всіх трудящих. Він 
nідкреслював, що народ украХнський вже давно дивиТІ~ся на 
землю як на божу, і що українські селяни вже в XVI ст. 
заявляли, що вони в .. ЗffИЇ своїй нічого не маЮть - "одно 
Боже та господарське . ~ 

· Лащенко натомість вважає, що існуюча в народі уява про 
землю як про божу- невід'ємний елемент релігійної свідомості 
ІІароду, не перешкоджала українському селянинові купувати, 
продавати і міняти землю. Ця ідея nриватної власності, інди
відуалізму проявлялась не тіЛJ,ки в боротьбі селянства з ве
ликими землевласниками, але й всередині самоrо селянства. 
На ії користь зайвий раз свідчить те, що негайне втілення · в 
життя соціалістичних ідей в земельних реформах Центральної 
Ради, Директорії УНР і більШовиків закінчилось в Україні 
цілковитим крахом, оскільки зустріло одностайну і могутню 
оnозицію багатомілІ>йонної селянської маси. · 

-~7ГJia~v~;; Р. -Jде~·;;~~~ ~ас;ІосrІ н~ ;е~:ш~ на -У~р~rні І І Наук _- ювr:~ . зб. 
УВУ в Празі. 1925. Ч.J . С.383, 384, 391-394. 
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На відм.і11у від Грушевського, який стверджував, що ук~ 
раївський інДивідуалізм не має . під собою жодних реальних 
підстав і що натурі україІщя, як і натурі росіянина, однаковою 
мірою відповідає землеволодіння на колективних, громадських 
засадах, Лащенко вважає, що думки про неприродність влас
ницьких змагань українських селян по відношенню до землі 
не знаходять обгрунтування ані в джерелах українськоrо права, 
ані в минулому українського народу. Правда, вчений не за
nеречує факту mирокщо розповсюдження в Україні ідей ко
операції та громадської солідарності. І{ а його думку, общинна 
форма землеволодіння, що виникла в Росії як протидія насад
женню нових монгольських порядків, з переділами землі на 

однакові ділянки, обмежумла ідею особи та індивідуальні 
права селянина. "Ця общинна форма землеволодіння; - з~ 
значає Лащенко, - цілком не відповідаЛа ні національномv 
характеру українця з йшо історично розвиненим почуттям 
індивідуальної волі, ні йоrо уяві про право кожного на вільне 
самовия.влення в громадсьJСому житті, ні цілому укладу життя 
народноrо - організації сім'ї; становищу жінки в родині, 
дробленню і переходу спадщини, сімейним розділам та іншим 
інститутам, що розвинулися у нас на Україні і набрали певноrо 
зміст;у і. форм внаслідоfgдовгоrо св~рідноrо істори~ноrо процесу 
в жиrt1 народному" . Розробщ цих nитань ВІН nрисвятив 
ряд nраць суто юридичного характеру, більшість з яких ба
зується на першоджерелах, у яких розкривається ідея наро
допр~вства та nриватної вfЬ'lсності як органічно притаманних 
укрюнському народу рис . 

Учений вважає, що земельне nитаm1я завжди -буде для Ук
раїни основним і від йоrо правильноrо вирішення залежатиме не 
тільки добробут українськоrо населення та економічне 
відродження краю, але й існування сам(jЇ української держави ЯJt 
держави хліборобської. Ці ідеї лягли в основу nолітичної феде
ралістської концепції державного устрою України, розробленої . 
Лащенком. 

Обгрунтуванню сутності українською t~ароду .ик окремої 
етнічно-культ.урної одиниці та ідеї народоправства на Ук
раїні присвятив свою наукову діяльність професор Серrій 

18 Лаш,енко Р. 1дея права в.ласності на землю на Украіні. С.405. 
'79 Його ж. Литовський статут яко пам'ятнИк украінського права // Наук. 

зб. УВУ в Празі. Пpar1t, 1923. Т. І. С.66-96; його ж: Український "копний" 
щюцес (no карній справі) на одному приклад\ // Зап. Укр. rocn. акад. (ДалІ: 
Зап. УГА) в ЧСР. Подебради, 1927. Ч.l. С. /75-178; його ж. Вінець дівочий 
(c:rinile) як Інститут литовсько-украінського права І І Там же. 1929. Ч. 2. C.86-:
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Шелухін 80• Будучи учнем В. Антоншщча, С. Шелухін, як Гру
шевський та Лащенко, досліджував історичні й політичні про
блеми розвитку України з народницьких позицій. Питаннями· 
політичного ·розвитку почав грунтовно займатися, як і багато 
інших українських учених,вже в еміграції, аналізуючи і свій 
власний практичний досвід учасника подій 1917-1920 рр. на 
Україні. 

Політичні ідеї Шелухіна базуютьс$1 на йощ концепції кель
тського походження Русі, в обгрунтуванні якої він відштов-' 
хується від думки М. Грушевського, висловленої · останнім у 
праці "На порозі нової України". Грушевський, зокрема, писав. 
у цьому дослідженні, що українська культура перебуває . у · 
тісному зв'язку з "кельтською культурою Подунав'я", культу
рою держави Мітрідатів та побережжя ПоtІту. "Ще наприкінці 
16 столі:rтя, - зазначає вчений, - папськqму нунцієві Кому
ловичові оповіДали про велику і сильну лАУдність "руську" 
"Ruthenorum" в околицях Нижнього Дунаю" . 

Виходячи з тези Грушевського щодо впливу кельтської куль
тури на українську націю, Шелухін стверджує, що цей вплив 
йшов безпосередньо від кельтів, а не через германців, як вваж<Jя 
Грушевський. Кельти .з Рутенії - півдня нинішньої Фрющії, на 
думку Шелухіна, в часи Аттілівськоі' навали "мусили великою 
масою вимандруватfІ з рідної землі в Римську провінцію Норік" 
(райоІ:І теперішнього Зальцбургу в Австрії). "Осівшись там, ·
пише вчений, - в Придунайщині, в Панонії, в Приадр.іатиці, 
вони на нових місцях зустрілися зі слов'янами: хорватами, 

80 ШелухІн Серrій -Памович (7.Х:1864, с.Деиьrа ПолтавСІ.коі губернії - · 
2S.XII. 1938, містеІJко Ржевнице поблизу Праги) - український вІІешtй; юрисr, 
Історик, nолітич~ий ·дія 'І. Закінчив Лубе•іську класичну гімназію ( 1881), фізнко
математичний (1885), юридичний (1889) факультети Київського універешету . 
Працював юристом у судових відомс1вах Єлисавепрада, Кuм'яJіІ~я 
ПодІльського, Кишинева (1890-1899), прокурором І суддею в Одесі (1891}-1917) . 
В укрвінському русі з 1905 р. , авт6р 60 статей з історіі Украіни. Голова рево-
люційного комітету в Одес\ (1917), діяч украінської nартії соціалk rів-феде
ралістІв, член Центральної Ради, генеральний суддя УНР, міністр судових справ 
в урядІ Голубовича (лютий-квіте·нь 1918) . Годова українськоі делеІ'аLІіі на · ~ошj}
них переговорах з РРФСР (червень1918), член державною севату (лшtевь 
1918), член Генерального суду, викоІtуючий обов'язки міністра юспщіі н уряді 
ЧехІвськш'() (1919). Член уkр;іїнськоі делеІ'аціі на мнрtшх перегонорах у ІІарижі 
(1919). Професор, декан факультету nрава І суспільних- наук УІІУ в Празі , 
внклада'І карного права І політичної історІі Украіtш УВУ і УВПІ ім. Драгоманова 
(1921-1938), член київського Правничого тонарисrяа нри уні11ерсшеті св. BOJIO·· 
димира, tсторико~фІлодоrі'ІНОІ'О товариства при Ноноросіїю,кому уніnеране·rі, 
Одеського товар••ства Історіі та старожинюстей, Одеського юрнднчfюrv та 
біблІографічного товариств, в емІrр:щії -- член УкраіІІС/>ІЮГО історнко
фІлолоrІчноrо І nравниІІОІ'О товnристJІ . 

ВІ · rрушеtісьІ(uй М. На порозІнопоі Украіни. С. ІЗ, 17, 18. 
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сербами, словенцями, чехами, словаками. Підспливти себе че
рез шлюби з слов'янськими племенами адріатичної слов' янеької 
раси, до якої належали й анти, ці кельти-русини примушені 
бvли протягом часу мандрувати внИз по Дунаю, поки в кінці 
VП-го або на початку VПІ-го віку дійшли до :\~овського моря, 
перейшли Дін і отаборилися на острові Тамані" . Посилаючись 
на свідчення араоських письмеюшків, Шелухін доводить, що 
на Тамані кельти ще більше ослов'янились, оскільки робили 
постійні морсr,кі наїзди і захоплювали жінок антського племені, 
доки, нарешті, використавши свої мирні стосунки з сусідніми 
хозарами, повністю переселилися на територію сучасної Ук
раїни і наві1·ь оселилися в Києві. Таким чином, він обгрунтовує 
право українського народу на . свою самостійність і, всупереЧ 
1·еорії триєдиної Русі, доводить, що українці сформувалися шля
хом асиміляції антів і кельтів, які мігрували з Рутенії чере? 
адріатичні, придунайські області на територію, заселену тепер 
українським народо~>.І. 

Аналізуючи історичні факти, різні доtvументальні джерела, 
а також праці істориків, антропологів, етнографів, археологів, 
географів, філологів, мовознавців, вчений намагаєtься довести, 
що український народ.:.__ це народ слов'янський, до якого вли
лась певна кількість грецьких і кельтських переселенців. Він 
вважає, шо норманська теорія не має твердої наукової бази, 
оскількИ в ній "змазане життя слов'янських nлемен до приходу 
варягів, на руку російській імперській історіографії, бо в ті часи 
на ії (Росії. -'- В.П.) прост~fах блукали дикі угро-фінські пле
мена з домішкою слов'ян" . Натомість кельти, заснувавши на 
Таманському півострові державу Т~утаракань, вже звідти ру
шили до Києва цілим народом, а не окремою хвилею, як ствер
джуІQть nрихильники норманської теорії, і nринесли до племені 
nолян, що жили під впливом візантійської культури - ук
раїнського народу, ще й свою, римську, культуру. Сполучення 
цих двох культур, на думку Шелухіна, й лягло в основу Київ
ської держави. 

"історія кожного народу, - зазна8~є вчений, - лише тодІ 
є цікавою, коли вона є самостійною" . Виходячи з цього, він 
nриділяє особливу увагу вивченню психології українців, росіян 
і nоляків. Спираючись ·на дослідження своїх попередників ~ . 

82 ШелухіІІ С.Додаткові лекції до курсу "Історіі украінського нарОду". Прага, 
1932. С.29. 

~.3 його ж. Рецензія на працю "Звід~Іля походить Рус~' І/ Центр. держ. 
арх. Украіни. Ф.З695, оп. І, спр:ЗО, арк.45. 

84 його ж. Критика нового наукового підручника історіі УкраІни. Львів, 
1935. С.20. 
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В. Антоновича та М. Володимирськоf'О-Буданова, ІПелухіц 
аналізує відмінності між цпми народами у сфері правової та 
nолітичної культури, доводить, що "Руська Правда" має багато 
сnільного з nравом слов'я~ адріатичної, або дінарійської, раси, 
"до якої належать українці, словенці, серби, хорвати, чехи, 
словаки", вважає, що навіть "іпервація -- фупкціонувашш нер~
вової системи,~ російської, української, nольської народностей 
цілком різні" 5• Найхарактернішою рисою українців вчеюtіі 
вважає . волелюбність, якою "вони . дорожать більше за Пtе, 
здатні до наук, до ремесла, а жпти без свободи не моГли" . 

З цих nоющій він характеризує сутність самосвідомості ук
раїнців та nоляків у контексті nольсько-українських взаємин 
XV-XVII ст. "Дві народності, - nише вчений, - два різні 
світогляди, дві історії (аристократична й демократична), дві 
культури... суперечність інтересів на грунті політичнім, 
національні~' соціальнім, релігійнім, nравиім, моральнім, 
історичнім" . 

Звертаючись до nитання про походження цих народностей, 
Шелухін відносить поляків, так само як і росіян, до В!1СЛянської 
(вістульської) слов'янської груnи народностей, натомість уd1!
раїнців - до адріатичної (дінарійської) слов'янської групи . 
При цьому він посилається на аналогічні твердження сучасних 
йому французьких антропологів Денікера, Алі, геоІ'J)афа Реклю, 
звертається до літоnисних свідЧень; "В літоnису Нестора роз
повідається, -пише Шелухін, -як брати Вятко і Радим "од 
ляхов" nішли з своїми родами по р. Оці і утворили Радимичів 
та Вятичів. Окрім цієї польської рідні, північні слов'яни nе
ремішалися з фіннами, уральськими монголами ... Українс.ький 
народ не має в собі вказаних домішок чужої крові і вже це 
творить з росіян і українців qjqнi народності, які наука через те 
й відносить до різних груп" . Цю думку Шелухін розвиває в 
полеміці з академіком С. Рудницьким, який вІдносить росіян 
не до в~слянськ~~ ~·rрополоrічної раси, .куди поміщає nоляків , 
а до орtєнтальноІ . 

69. 
BS ШелухіІІ с. 'додаткові деІщіі до курсу "kІОріі,украіtкькоrо народу" . С . 68, 

86 Йога ж. Кршш<а новоrо науковою відручника історіі Украіни. С.Зl, .З2 . 
87 Там же. 
88 Його ж. Лис1 до редаt<цІі (3 11ршюду "<{ому 1\\~ І ак '!:. rШІНІ С. Рудшщu· 

когО)// Во.nя. 1920. Т.З, ч.І . C.IS. 
89 Там же. 

' ·gp Рудтщький С. ВідІlUІІіць н~ лвп С IJkJІpiнa //Там же {:: 18; Ukгa ina , 
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Відносячн. українсt,кий ttapoд до аJ\ріаТІ1•шо·t ОюІІ' sнн:ької ра -· 
си, Пlслухін 1юв'язує його найдавнішу ісrорїю з історією іншнх 
слов 'ян адріатичної раси- словенців, хорва·t· ін, сербів, словаків, 
чехів, на території -яких "постійно з найдавніших чнсів щ:рехо
дили, жили і мішалися народ11 кельтські . Слов'яни адріатичної 
раси займали безпереривною масІJю землі Адріатичного моря 
по Дунаю на пі•шічннй схід, кінчаючи ПодніпряІJЩІшою обох 
б . . в· ... 91 
окtв .1 ширивтись до 1слн . 

Водночас учений визнає, що "московсь_!<а, у:країнська, чсо,
· ка, польська, сербськ~ та інші народності- ІJсі ощюго слоо'ян
ськоrо лоходжсння" 2

, що є дуже багато сnі11ьноrо між ук-
раінцями та росіянами. Окремішність між нпми nпробилась 
внаслідок нсиміляції з іншими впливами: ве;щкорус~>кої ющії з 
фінно--монго.ішми; української- з кельтами . Утворенни окре
мих народностей слов'янськоr'О . походження в•Іений пояснюс 
тим, що при розселенні на нових місцях слов'яни пе
ремішувалися з fубі}lьцями і народами, які потім прІІХодшш на 
ті ж землі, зустрічалися і вступали в з11'язки з чужоплеміюшми 
сусідами. Саме так, на думку Шелухіна, утворювал11ся нові 
народності слов'янського nоходження. "Кожен народ в ту 
міш:ншну, -пише вчений , -вступав з своєю мовою і своєю 
націоішльною психологією, яка разом з його мшюю, культурою 

і націона!тМЮJ<?, фізіономі~І{~ .. вкодила ~ .. чужу і одб1rвала.~~3на 
утвореІОН IIOROl НарОДНОСТІ, 11 ПСІІХОЛОГІІ, .МОВІІ, культури . 

Тому ашміJtяція різних народностей і нruшви рі.:ІІШХ п1л не 
могли дати однаковнх результатів навіп, в аналогічшrх ситу
аціях. Саме це й сnричинилося до утворення з єдиного слов'ян·· 
ськоrо кореня дnох різннх народностей - велнкоруської й ук 
раїІкької, які "розійшлнся нnрі:то ще в доісторич1іі часи і шля
хом довгого історичного процесу утворили з сrбе кожна окрему 
народ~,ісt]'J>• як націонащ,ну · іщщвідуальнісп, з сnосю окремою 
мовою . 

Інщою характер1іою рисою українськоп) народу Шелухі11 
вважає . йоІ."О постійну nрІІХІ1ЛJ,. нісІь ідеї . народоправства, або 
демtжратичної республіки . На відміну від монархістів, нкі ствер-

\ .. . . . . 
джуваЛІІ, ЩО украІНСЬКLl Н:ТОрІІЧ\13 традІІЦІН Зі.ІЛІІШІІЛ:.t ІДСЮ ук~ 

раїво,коrо "діди•ІІЮІ"О СІщдкоuш·о монарха" і що українську 
J(сржану роб11л іс бе:кнлою <Інархі•ІНа рt.'('публіканп.ка демок 
ратія, оt'кіm,кІІ nшщ ннщила арнстсІкратію укр:-~ЇІІСІ.кої шн~ії, 

YJ 11/ел\'. ІіІt С. )Іона •кові лекнії 110 НІКУ "kropii уr~ раіІІсt,кщ ·о ІІtІJІОІІУ "· С.57 . 
" 2 Й ат Ж. ,ПнІ щtрО;І ІІ(Іt:rі І І І Іt:ІІІ р ІІРрж . t!px . }'v.раіІІн. Ф.~69.5, он . ! , 

I'Jit! 46, apv .204, 2115 .. 

'Н Tr.t~І же. Лрк . І97 . 
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• . яка сщпа :шше й була здатна до державного будівництва, Ше
лухін дотримується думки, що історія українського державного 
права залишила ідею українського народопр<1вства, тобто ідею 
демократичної республіки, а національну аристократію знищи·· 
ли почасти самі кня~і, "почасти ~ вл~сне національн~ зрад~,иJ!-
тво, дезертирство, шдкупство та 1шш мотиви одступництва -·. 

Згідно теорії державного права, Ше.пухін визначає монархії 
як необмежені й обмежені, а останні в свою чергу ділить на три 
тини: вічеві, станові та представницькі. Диференціюючи пред
ставницьку монархію на дуалістичну і nарламентарну, Ше
лукін, на відміну від В. Лиnинського, який вважав, що Україва 
часів Б. Хмельницького була nредставницькою монархією пар
ламентарного типу, доводив, щ~ стосовно України мова може 
йти лише про вічеву монархію 6• Проте вічева монархія, що 
мала місце лише в Київській та гетьманській державах, на думку 
вченого, не була такою в широкому розумінні цього слова, 
оскільки в Обох державах домінувало народоnравство, тобто 
республіка. Верховною державною владою в Київській Русі було 
народне зібрання, або віче, яке уnовноважувало князя, а тому 
"влада його. не була по його власному, чи .уїдиЧ:ному праву; а 
no уnовноваженню народа через обрання" 9 • Вчений зазначає, 
що титул князя або гетьмана не означав монаршу владу в 
українській народній свідомості, а скоріше nрофесію кращого 
обранця держави. "Князь nотрібен був; Як потім гетьман або 
кошовий , перш за все для з_овнішньої оборони землі, тобто для 
війни і військових справ. Війна й оборона землі - це9gоловна професія князя і гетьмана і головний його обов'язок" . 

Таким чином, на думку дослідника, українське державне 
звичає~е nраво й українська народна свідомість не знали спад
ковоі.r монархічної влади, оскільки народ ,_ бояри та козаки ~ 
цього права за князями і гетьманами не визнавали, а поганих, 
підстуnних і нездатних оборонців своєї землі навіть проганяли 
з верховної посади. "Народові nотрібен був не мопарх, · а най
більше здатний до оборони землі". "Єдиний виняток, коли хто 
став гетьманом по батькові, - зазначає _Шелухін, - це Юрій 
Хмельницький, ал:е й він був обраний в гетьмани і став ним не 
3 власного права, а через wрання - прикмети народоправства 
і республіканської влади" . Народоправство було національно-

95 Шмухін С. Монархія чи ресnубліка? // Центр. держ . арх. Украіни . 
Ф .3695, ОJ:І. І, cnp.lt8, арк. 247. 

96 Там же. Арк.248. 
97 Там же. Арк. 250. 
98 . . . 

Тач же. Арк 251 . 
99 Там же. Арк. 258, 263, 268. 
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українською формою державної влади. Переконливим свідчен
ням: цього він вважає Конституцію Пилипа Орлика, де утверд
жувалась виборність гетьмана і всього уряду в Україні. 

Вчений доходить виснові\у1 що монархія чужа украІнському 
народові, оскільки ії носієм виступає, перш за все, аристократія, 
яка Є ан•rинарОДНОЮ і антинаціональною. Він вважає, ЩО МО-· 
нархічні традиції розхитують національну єцність народу, 
оскільки український аристократ швидше знайде спільну :мову 
з аристократом ІІОльським чи російським, аніж з селянином чи 
.робітником - представником свого влаt:ного народу. Характер
ною рисою аристократії, крім відчуженості від нарGду, він на
зиває космополітизм, що найбільш яскраво nроявився н 
російській імперП. Українське народне життя, пснхіка, історія, 
побут, право, прагнення та ідеали україно,коrо народу завжди 
зверта....-шсsr до свободи, народоправства, демократії. "t<.Іусимо 
об'єднати всі наші сили, - зак.тщкає вчений,- в ідеї народного 

· суверенітету та народоf!раuства "б~~. ~~нопа і без пана". Се нам 
диктує сама наша укращська щщ1я . 

Таким чином, ідеї народоправства та самобутності ук
раїнського народу як окремої етнічн11-культурної одиниЦі були 
основними в гром~щсько-політич.них поглядах М, Грущевського, 
Р. Лащенка, С. Шелухіна, Вони nослужилJJ щновою формуван
ня їхньої федеративної народницької концепції українСІ,кого 
державного будівщщтва. 

!ДЕЯ ФЕДЕРАЛJЗМУ В ТВОРЧОСТІ НАРОДНИКІВ 

Народницька концепція · українських вчених·-емігрантів, 
су~гиість Якої ми намагалися розкрити в лоnередньому розділі, 
лягла в основу їхньої політичної nрограми. Стержнt:м цієї про
гр\імИ стала ідея федерації, тісно пов'язана з ідеєю примату 
інтересів народу, сусnільства над інтерсснми держави . 

На нашу. думку, ідеї федерації та народності бушt тими 
підвалинами, на яких базувалася вся наукова і громадська 
діяльність М. Грушевськош. Недаремно навіть в момент жор
стокої криз11 федераліетичних ідей в У країні в І 918 р. він 
називав федераліетичну традицію "lІровідною ідеєю нашого 
національною політич1юго життіі'' 1 1

• Аналізуючи Програму 
української партії соціалістів··революціонерів, у розробці якоі 
він брав активну участь, Грушевський rіисав: "Українська партія 
соціалістів-революціонерів заnжди вважала своїм обов'язком 

100 lПелухін С. Більше розпцжлІІІІ(JСІі І І Нешр. держ , арх. Украінн. Ф.З695, 
ш;. ! , СІІр . НІ!, арк.І65. 

1111 Грушевський М. На Іюрщі ІЮІюі Украіни . С.76. 
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дотримуватись сгарих федералістнчних принципів, nи:сунених 
кирило-мефодіївцями (і ще раніше "Обществом Сflf1НІНенньrх 
Славян"), не кажучи вже npo старші прецеденти" 0 . 

Про недвщщ;инkть ІЮ31щії вченого і політичногодіяча в цьо
му шпанні rвідчатr, і такі слова: "В минувщипі ми ніколи не були 
11риклошшками незалежності в ходячім, вульгарнім розумінні 
цього слова . Мати власну армію, митну сторожу, поліцію, в'яз

ниц! ~. '~6)бениці, ее ніколи н~ захоn-:rю~.ало ук~аїнських н~род
шtюв . Характеризуючи щеологно старих' народнш:.tв, до 

-якнх:вінвіщюснтьіссбе, Грушевськийзазначає,щоперші rолосиі 
заклиющtі нсаалежвості, які прозвучалив "Uktaiнa irredcnta" Ба
чинськогота ''Самостійній У країні" РУП, були сприйняті ними з 
великим сксt1Пtцизмом і побоюванням, що "з цього са
мостіІJнинькщо яйця ІtИЛУf([;У]'ЬСЯ шовіністична реакція і всякі 
націоналістичні авантюри" 1 

• Але й після 1917 р., колибула по
ставлена вимога повної самостійності та незалежності України, 
навіть тоді, "на порозі іювої України", коли, за словами Грушев
ськоrо, "згоріла ... наша орієнтація на Московщину, на Росію, на
кидувана нам довго і уперто силоміць, і кінець кінцем, як то часто 
буває ·- справді nрисвоєна собі значиою частиною українського 
rромадянства, -· керівники українського життя давно стояли nід 
влщюю цих (а5едералісти•ших. - В. П.) гасел, і я сам не 
відрікаюсь іх" 1· .1 навітt, у 1920 р., повертаючись до проблеми не~ 
залежності Ук раїни, Грушевський не вважає гасло самоетійності · 
неминучим; він впевнений, що за інших, більш сприятливих, об
ставин суверенність українського народу, захист його 

національни-:', економі чнш~ :а цолі1:"JНJrих інтересів можна бу ло б 
забезпечиз;и 1 на федеральнш основt . 

Таким чином, ідея федералізму залишалася домінуючою 
nротягом усього uеріоду наукової та Громадсько-uолітичної 
діяльності f!Ченоrо. В окремі моменти вона відстуnала на задній 
план nід тиском більш 11опулярІюї ідеї повної ;~~езалсжності 

. України, але й тоді продn.вжувала впливати на йоrо сві·rоглядні 
позиції. У зв' язку з цим спробуємо. розглянути, хоча б у най
загальніших рисах, як відбивалась федераліетична ідея у кон
кретних пИтаннях, ЩО цікавили ГрушевСЬКОІ'() і як ученого, j 

як nолітичною діяча. 

"102 Грушевський М. Українська партія соціалістів-революціонерів ta іі 
завдання. С.44. 

103 Там же. С.46. 
104 Там же .. 
105 Грущевський М. На nорозі нової Україю1. С.9, 10. 
106 його ж. Українська nартіІІ соr~іаліст\в-революціонерів т<t 1ї зnвд;ІшІя. 
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Одним із найважливіших питань, до якого Грушевський 
постійно звертався у своїх наукових працях, публіцистячних 
статтях та nодітичних вИступах, було питання ripo взаємини 
України з Росією .u їхньому історичному розвитку в умовах 
царо,.коrо ~:амодержавства і в оновленій Російській держа~і; а 
також поза Jї державними формами. Важливість цього питання 
ви:шачалася передусім географічною та етнічною близькістю 
двох народностей: української (передусім Наддніnрянської Ук
раїни) і російської, їхньою спільною соціально-економічною 
структурою, спільним державно-політичним існуванням протя
гом кіЛJ~кох століть, спільною революційною боротьбОю проти 
цдрськоrо самодержавства і, нарешті, значною мірою, питан

щrм українсько-nольських відносин. Разом з тим Росія була в 
українсько-російських стосунках стороною активною і навіть 
агресшшою. Тому, nриродно, Грушевський виділяє тут дві сто
рони цього, по суті, єдиного питання: 1) історико-політичне 
знаtJення Росії, Росіііt:ької держави; 2) програма державно
політичної перебудови· Росіі на засадах національно-тери
торіальної автономії. 

Вчений вважає, що російська держаза є nродукт державної 
творqості великоруської народності. Взагалі "з руських чи 
східно-с"'1ов'янських племен держава найбільше значення мала, 
найтісніше rіязана була з життям народа у народності вели
коруськоГ' 7• Однак учений не заnеречує існування певного 
зв' язку між Росією та У країною ще в давні періоди їхньої історії. 
"Київське правительство, - пише він про Київську державу 
Х-ХПІ ст., - пересаднло на великоруські землі форми 
сусnільно-політичного ycтf8f• право, куль1·уру, вироблені 
історичним життям Києва" . ; На думку Грушевського, в XIII
XIV ст. Великоросія продовжувала жити сnадщиною Київської 
держави, все більше· асимілюючд ії фінськлми, татарськими і 
монгольськими елементами, а в XIV-XV ст.· вона все більше 
губила цю спадщину і все "глибше порипала в східних, 
вірніше - середньо- і nівнічно.,-азіатськ:их впливах"' у той ме 
як "Україна Жила одним життям, одними ідеями з Заходом" 1 · • 
У середині XVII ст. Україна, яка в 1648-1654 рр. була фактично 
.неза.іtежною державоЮ, добровільно приєднується до Росії, 
зрікасться своєї неза.rtежності, але заховує .виразні nрикмети 
своєї державності. Україна "і під московською зверхністю хотіла 
зоставатися державою, тільки не суверенною, і признавалася в 

107 Грущевський М. Звичайна схема "руськоr· історіі ... C.S. 
1011 Там же. С.2. 
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9 Т'рущевський М. На порозІ новоІ Украіни. C.l4. 
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сім московською стороншо" 1 10• Таким чином , роби1·ь висновок 
учений, з'єднання України з Росією було сполученням держав 
за умови збереження за Україною державного права. "Наша 
стара гетьманська Укр<ііна мала Ш1Jроку"аnрномію, буда nрав
дивою державою, ·хоча й не суверенною _ 

Однак, з'єднавшись з централістичною і бюрокра'і·ичною 
Московською Державо!(), Україна змушена була "повести обо
ронну боротьбу з домю·аннями московсм<Ої централізації, з 
прагненням/2 московського уряду обмежити автономні права 
України" 1 • Ліквідація гетьманщини в кінці ХVП ст. як 
наслідок політики російського уряду створила nередумоuи для 
"nримусового зросійщення українського життя, і украі'нське 
життя Н культура встуnають у nеріод російський, великорусь
кий" 1 • Вчений неодноразово підкреслював, що в ХІХ ст. 
Україна була остаточно відірвана від Заходу іnовернена ()блич
чям на північ, nозбавлена <;воі'х нормальних умов і викинута на 
великоруський грунт. "Під російським пануванням, - зауважує 

Грушевський, - ~ ~толіття в століття розг~~??.rувались, нищи
дись, вимирали цщt nлемена, нap?flr• раси . Так створюва~ 
лась "Російська імперія народів" ' , - ''той механічний конг .. 
ломера:, позбавлен~й всякого вну~р\Іf~ьоrо об'єдн~ння і ~ри
мувании лише зовюmньою Fішою' , що його вш незмшно 
називав "тюрмою народів" 1 1 

})езперечно, наукові погляди Грушевського на k'1·орію Ук-· 
раїни й Росії, · взаємини українського та російського народів 
nеребували в найтіснішому зв'язку з його загальними 
політичними поглядами, програмою реформування держаnно
nолітичної системи Російської імnерії і становища України в цій 
системі. Загальновідомо, що Грушевський у своїх політичню: 
поглядах стояв на nлатформі тісного зв'я:1ку України та Росії, 
оідносини між ,-кими, на його думку, повинні базуватися на 
основах автономії і федерації, тобто автономного існуванн~ Ук~ 
раїни в складі федеративної Російської держави. Цю думку 

110 Грушевекий М. Переясдавська умова Украіни з Москвою 1654 р . К. , 
1918. С.І8, 23. . 

111 його ж. Якоі автош)мІі і федераціі хоче Україна. Відень,І918. С. 14. 
112 його ж. Освобождеі111е России и украннскніі вощюс. СПб. , І 907 С.59. 
113 ЙОlО ж. На порозі н~воі Украіни. C.lS. 
114 Там же. С.68. 
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ГрушевсJ,кий послідовно захищає _в усіх своїх публіцистичних 
творах і громадсько-подітичній діяльності, особливо з 1905 р. 
"Росія, - стверджував Грушевський, - не може розвиватися 
.свобідно і успішно, доки в цій перебудові не буде забезпечене 
вільне і не утиснене існування й розвиток ії складових 
частюі - ії народів, доки в їі розвиткові, рухо.ві, прогресі ці 
народи не будуть вбачати занаруку свого розвитку й nрогресу. 
Без перетворення Росії у вільну cпLrtкy народів немислиме повне 
оnовлен1f~А її цілковите визволення від темних пережитків ми
нулого" . До 1917 р. Грушевський вважав єдино можливим 
шлях, котрий він сформулював як "широке переведення прин
ципу національно:..територіальної і обласної автономії й забез
печеuия національних прав усіх народностей на їх територіях . 
і nоза ними. t. в пе.е~Ч1~енні цих принципів- запорука збере
ження єдностІ Росп 

Відповідаючи nрихильнихам повної самостійнщ:ті та неза
ле)(Сності України, ГруШевський писав у 1906 р., що "nовн~' 
самостійність і незал~жність є nослідовним і лоГічним завер
шенJІям вимог н.аціонального роЗвитку й самовйзначення всякої 
народності, Що nосідає nевну територію і володіє достатніми 
даними і енерГією розвитку", хоча "представники недержавних 
народиостей часто схильні заперечувати важливе значеня'>' 
по.ttітнчиої незалежності для національного розвитку й доводи
ти, що народність, nозбавЛена самостійної дер~~9ності, мож.е 
так qlMO добре розвиватися, як і державна" . На думк:;~ 
Грушевського, обидва підходи страждають крайнощами, й 
істина знаходиться десь nосередині - оскільки, з одного боку. 
народність для. свого розвитку не потребує неодмінно nолітичної 
самостійності, а з іншого - ця самостійність при відсутності 
особливо несприятливих умов (наприклад, зовсім невдалий 
державний устрій, несnриятливе міжнародне становище і т.n.) 
є найбільшою гарантією повного й необмеженого національною 
рсізвитку, охороняє економічні та культурні сили народиості від 
експлуатації чужим державним устроєм. 1 все ж таки вчений 
переконаний, що "належність до великою й добре ор· 
ганізонаного державного союзу може дати економічному і куль· 
турному розвитку народностей і областей, що JіХОдять до його 
складу, чимало вигод, ·н1лов'язаних з експлуатацією інших 
народностей і областей" . Виходячи з цього, Грушевський 
(.'ТВерджував, ЩО націоналЬНИМ iHTeJ)eCOM УкраЇНИ найбільше 

118 Грушевекий М. Освобождение России и украинский вопрос. С.111. 
н9 Там же. С.67. 
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відповідає вступ ії до складу Російської держиви (республІки), 
реорганізованої на засадах націонаЛьно-територіальної авто
номії і федерації. При цьому він неодІюразово підкреслює 
традиційний характер цих nолітичних nостулатів українськон1 
національного руху ("традиційmІ~і'країнський автономізt-1" , 
"національний федералізм" і т.п.) . 

Хоча в умовах царської Росії і особливо в період реакції 
після революції 1905 р. федералістичсна програма Грушевського 
(федералізм, автономізм, розвиток національного українськоrо 
життя) не мала ніяких шансів для своєї реалізації, сам учений 
продовжував обгрунтовувати ії необхідність з різних точок 
зору, перш за все, з економічної, вважаючи, що незалежне 

ведення свого господарства кожною ресnублікою "дасть більш 
сильну будову і більший розвиток державних сил цієї федерації 
разом, і кожного ії члена зокрема". Грушевський неодноразово 
вказував, що реалізація федералістичноїс програми необхідна, 
перш за все, для забезпечення інтересів подальшого існування 
самої Російської держави, застерігав уряд і російську гро
мадськість, ·що коли в Росії не відбудеться поворот у напрямі 
"розв'язання національного питання на основах широкої фе
деративності, то народам Російської імnерії, кінець кінцем, 
прийдеться думати про те, як би їх разом з нею не nоневолили 
нав~ки nромисл~~і барони Єв~пи, !~Редстав~ики європе~сn~ого 
кашталу, як свш промисловии, фшансовии загуменок . 

Лише після революції 1917 р. з'явилася реальна можливість 
здійснення програми створення автономної України в складі 
Російської федерації. ЩоправДа, політична обстановка в цей 
момент значно ускладнилася. Коли Тимчасовий уряд Росії 
заявив про своє .співчут}я до_.:·,ку~,tтурно-націош!;'Іьною само
визначення нарор:ностеи Росн · , Грушевськии так щюко
ментував цю зайву: "Минули ті обставини, коюt ми мусіли 
виступати з петиціями, суплік~.м/}5озн.а•Іувати свої<і1рава навіть 
на культурне самовизначення · . Вш наполягає на повному 
і негайному здійсненні старих політичних !JОСтулатіn ук
раїнського національного руху, nідкреслює, що це "старе наше 
домагання широкої національно-територіальної ав'rоІю~tії Ук
раїни в російській федеративній республіці на демократнчюtх 
nідвалинах з міцним забезnеченням щщіональшtк мr.ншостей", 
що "домаr·ання народоnравства і суто демократнчного ладу на 

122 г . м У •.• рущевск:ии . крашщм. (vЩJMbi щннющІщ,ІІОПJ іtШІЖСІІІНІ н сооре 
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t• 
~Україці у відокремлецій, цезмішанш автономюи Україні, 
зв'язаній тільки федеративним зв'язком чи :ro з іншими пле
мен.ами С:'!ов'янсьtщмц, чи то з іншими нap~~'\"itt і областями 
Росtйськоt держави, - це старе наше гасло . 

У 1917 р. Грушевськцй видає окремою брошурою свою nрацю 
"Якої автономії і федерації хоче Україна", де зазиачає, що 
українці хоЧуrь утворити широку національно--територіальну 
автономію у складі федеративної Російської республіки і 
лідкресл!?,Є, що т~uка а~~о~9мія "більш-менш наближається до 
державн01 самосташостІ . 

Конкретна національно-nолітична nрограма, викладена вче·· 
вим у цьому дослідженні, базується на необх~цності об'єднати 
в одну національну територію ті украІнсІ.кі землі, де українське 
населення складає більшість. Сюди, на думку Грушевського, 
мають увійти повністю або більшою частиною українські гу
бернії (Київська, Волинська, Подільська, ХерсонСІ.ка, Ка·rери
нославська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Таврійс&ка 
і Кубанська). Від них nо1'рібно відокремити неукраїнські nов іти. 
наnриклад, північні повіти Чернігівської губернії, східні Кубан
ської і т.д., а nриєднати натомість українські повіти сусідніх 
губерній. Ця територія повинна самостійно вирішувати всі nи
т~ння економічного, політичного і культурного характеру, ут
римувати власну армію, мити своє законодавство, 
адміністрацію, суд. Лише в деяких справах, спільних для всієї 
Російської держаJJи, JJoнa зобов'язується виконувати постанови 
сnільного уряду, в якому братимутІ. участь представники Ук
раї~!,~ в к~:Лькості, ~РОІ]~~ційній їі населенню і населенню всієї 
Росшськщ респубшки . 

Державно-політиЧний лад федеративної Росії, до складу якої 
мала ввійти Україна, Грушевський визначав як федеративну, 
демократичну Російську ресnубліку. Він nідкреслював, що "ста 
новище України буде забезnечене іі відносини їі до РосііІської 
республіки будуть певні й щирі тоді тільки, як Україна вс сто
ятиме одинцем, а всі частшш Російської республіки будуть не 
тільки що шпономнщш пр~1рінціями, а дсржаJJашІ, з'єднаними 
фсдерат~шнІІМ зв'язком" . Серед цих майбутніх держав він 
називав Білорусію, Литву, Латвію, Естонію, Грузію. та ін. 

У завершеному ВІІгляді свою політичну програму Грушев
ський вперше виклав у ряді статей, я11.і друкувалися в пазеті 
"Но~а рада'' в бсрсзні··кнітІІі 1917 р. і були внпані окрсмоІо 
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брошурою nід назвою "Вільна Україна" в Нью-Йорку в 1918р. 
}' цих стаrrчк Грушевський фактично визначив засади 
національно-державно!" політики, яку Центральна Рада 
здійснювала протягом усього nеріоду свого існування. Основні 
пункти rюлітичної програми Грушевського, ЩО випливали 3 

його народню.1,ької концепції історії України та ії політичного 
життя, можна звести до семи основних засад: 1) покладаючи 
вину за повсволення українсt.коrо народу виключно на цар
ськщї уряд. який використовував кожну внутрішню незгоду 
в українському суспільстві, щоб підірвати одностайність ук
раїнської політики, Груше11ський вважав основною підвалиною 
політичної платформи українського народу вимогу широкої 
нан.іоналмю-територіальної автономії України в Російській фе
деративній республіці на демократичних засадах, що дозволило 
б також надійно забезпечити права національних менnюстей; 
2) забсапсчсння украІнсмому народові державного права шля
хом федерації, або ж повної незалежності української держави. 
Тільки широка шщіонально-територіальна автономія та феде
ративне забезпечення держаnного праІІа України можуть стати 
nевною запорукою вільнш·о nоліти•rного і національного роз
витку українського народу; 3) широке самоуправління, роз
виток всякої ініці~пиви людини і громадянства на шляху по
розуміння міс.щ:вих націоналших і класових груп; 4) nовне 
забезпечення політичних, мовних, культурних, релігійних та 
інших прав національних меншостей на нових, автономнИх 
підставах; 5) залишення на своїх місцях всіх старих корисних 
працівників-професіоналін, прихильників свободи і демок
ратії, які готові керува·rися потребами нового життя ук
раїнського яароду; 6) nаралельно з об'єднанням і формуван-

,. о о о о о V . 

ням нових у.крашських шщюнальних оргашзаЦІи повинен роз-

.виватися процес творення за їхньою ініціативою 
територіальних комітетів, куди б ввійшли представники· не 
тільки українського громадянства, але й національних меншо
стей. Такі територіальні комітети могли б розвИвати ор
ганізаційну роботу в контакті з іншими місцевими групами й 
установамИ в усіх необхідних виnадках: при організації :виборів, 
nолітичних вистуnах, длЯ урегулювання національних чи кла
сових протиріч. Вони могли б стати своєрідноЮ ллюраліетичною 
противаrою органам міської і земської самоуправи, як коор
динатори діяльності місцеJШХ і земських рад за умови, що 
останні також будуть пропорційними об'єднаннями . різних 
класових та національних елементів; 7) нові nовіти і губернії 
nовинні організовуватися на основі природних зв'язків - гео
графічних, економічних, комунікаційних, що сприятиме ор
ганічному твореюно реального політичного поділу України. 



Така організація на місцях дасть лідставу для орІ'анізації 

крайової 130• 
Основою запропонованої Грушевським схеми державного уп

равління автономною українською державою є ідея місцевого 
С<}моуправліиня. Ії практичним втіленням мали стати й дрібні 
земські одиниці (місцеві ради), які могjш б керувати всіма 
економічними, просвітницькими t·a культурними справами, на
правляти своїх людей до місцевої адмініСтрації, представляти 
інтереси всіх національних меншостей. Загальне керівшщтво 
покладалося на український сейм, де - всі партії, тt:чії та 
національні групи мали б своїх представників. Цf:й сейм, на 
думку Грушевського, стане основним законодавчим органом 
України в їі етнічних межах і розроблятиме закони з усіх справ, 
окрім тих небагатьох, що будуть залишені мя загальнодержа в·· 
ноrо парламенту та міністерств федерації . До таких загаль
нодержавних сnрав учений відносить питання війнн , миру, 
міжнародні угоди, спільне командувания військовими силами, 
Єдину фінансову систему, митницю, нагляд за поштою, теле
І'рафом та залізничним транспортом, збереження певю1х прин
ципів охорони прав національних меншостей у крайовому за~ 
конодавстві. Таким чином, в основу визна•rення державвих 
кордонів України вчений nокладає етнічний принцип, але 
обов'язково за умови федерації. Всі інші справи мали 
вирішуватися лише на осиові законодавства України. Сюди вче
ний відносить, зокрема, право українсІ,кого сейму обирати свій 
виконавчий. комітет, який представлятиме інтереси України в 
раді міністрів федерації і дбатиме про те, щоб парламент феде
рації не втручавс-я в діяльність українського сейму та йоrо 
міністерств. Особливого значення Грушевський надає nраву Ук
раїни мати своє влnсне військо, яке хоча й підкорятиметься 
розnорядженням центральної військової влади федерації, про1·е 
відбуватиме свою службу виключно в межах України, утриму
~атиметься за їі рахунок ! н.7. бу~12виводитись з їі теритоJ?іЇ 
щакше, як при оrолошеню вшни . Не менш важливим вш 
вважає невід'ємне право України на зносини з сусідніми держа
ваl\tИ з питань охорони своїх торгових та інших інтересів . 

Подальший: розвиток українсько-російських взаємин вніс 
значні корективи в політичну проrраму Грушевського. Він 
піддає різкій. критиці поЛіпtку радянської Росії в Україні, 
оскільки внижає, що вона фактично nродовжує стару царську 
політику. Вчений писав з цього nриводу, що більшовицькі 
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керівники, які своїм завданням nоставили федеральне 
об'єднання великоруської та української демократії, під своїм 
федер"-'?~rом приховують найгірший терористичний цент
ралізм . На початку 1918 р. IV універсалом Центральної 
Ради Україна - Проголошувалася самостійною, незалежною 
республікою. Проте й тоді Грушевський залишається на по
зиціях федералізму, правда, в більш широ1еому йогО розумінні. 
Підкреслюючи, що він "був і залишається далі федералістом", 
оскільки не вважає, "як перед тим, 1-ак і тепер, самотuього 
державного відокреМлення за політичний ідеал", вчеНий далі 
писав:"Тільки маючи на меті завсіди, як кінцеву мету, феде
рацію світову, я буду виходити, як з першого конкретного 
кроку до неї, з федерації країв, зв'язаних географічuо, ек()
номічно й культурно, а не з якоїсь федерації nоневолі, на тій 
підставі, що ми колись разом бу ли піймrrJ при різних оказіях 
і замкнені до одної в'язничної клітки" . 1 тільки "з тим, з 
ким буде. їй по дорозі, Україна й установить федеративну 
связь" 135• , - -

У 1919 р. Грушевський, як відомо, переходить на позиЦії ук
раїнського радянофільства. Оцінюючи nерспективи подальшого 
розвитку державно.:правових стосунків України: і Росії, він nисав 
у] 920 р.: "Ми nереконались також, що об'єктивні, реальні умови 
українського життя, спадщина царської Росії не дають мо~-
вості будувати українське життя без порозуміння з Росією" . -
Більше тоrо, вчений переконаний, що "без порозуміння з 
соціалістичною Росією неможливо установити _ українську неза
лежність, бо без певного замирення українсько-російської гра-

- пиці неможли:JJа ніяка широffі конструктивна рОбота на Ук
раїні, - так само, 11к і в Росіі"' . Водночас Груш~вський визнає, 
що для українців,' очевидІtо, неможливий "nовний поворот від 
незалежної України до федеративної Росіі"'. Сnрава в тому, що 
"Совітська Росія тою федерацією, коrру вона своєю волею де
кретувала на Україні (Грушевський має на уваЗі, очевИдно, де
крет радянськоrо урйДу від 8 лютого 1920 р. про федерацію Ук
раїнської Радянської Республіки з РРФСР. -в. П.), а 
наприкінці- звела до повної і абсолютної залежності України від 
московського центру навіть без якого-небудь путящоrо самовря
дування, сама поховала Для українців ідею федеративної 
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Росіі"' 1
"

11
• Тому-то, обгрунтовуючи необхідність збереження 

зв'язків України з Росією, він виСJювлює nереконання, що Ук
раїна має бути повністю автономною. Якими конкретно мають 
бути ці зв'язки, вчений не визначає: "Питання npo конфеде
рацію чи федерацію -це piq будучності. Поки що не можна 
йти далі в сім напрямі поза воєнну та економічну конвенцію ... 
Обставини переносять питашjsі на інший ГРУЧЗ9- саме тої 
федерації- СОІІ,іалістичних ресnублік Європи" . 

Таким чином, Грушевський вважав, що nитання 
взаємовідносин У країни з Росією найкраще вирішиться за умови 
входження обох ресnублік як рівноправних членів до складу 
світової євроnейської федерації. "У відносинах до Росії, ~зазна
чає вчений, -Українська республіка мусить бути самостійною і 
нез~е~!fОЮ-: ~они мо~уть об'~ffі'Отися тільки у вищій ор- · 
rанtзацн, як дв1 ршноряднt одиниЦІ . 

Визнання Грушевським Радянської України, його nовер
нення з еміграції до Києва в 1924 р. свідчить про те, що стара 
федераліетична ідея, хоча й в модерnізованій формі, до кінця 
nеребувала в центрі політичних орієнтацій і nоглядів ученого. 
В 1926 р., вистуnаючи на урочистому засіданні, присвяченому 
40-річчю · його наукової діяльності, Груmевськи.Ц nідкресли~ 
зокрема, що вважає nерrоочерrовим завданням "тісnіше збли-. 
ження не тільки різних частин тимчасово · розділеної нашої 
української території, але і всіх народів Східної Євроnи, часте 
розірваних історичними непорозуміннями, але далеко більш 
об'~наннхсвqї.tJИ сnільними завданнямИ і зв'язаними з своєю 
будуччиною" . Тут Грушевський, очевидно, знову повер
тається до своєї старої ідеї федеративного зв'язку України з 
Росією, на nротивагу існуючій радянській федерації. 

Вnлив ідеї федералізму в наукових і nолітичних концеnціях 
Груwевськоrо виявляється ме тількИ у сфері українсько
російських стосунків. lсторична минувшина, гіркий досвід су
часності й тривожні перспективи · майбутніх політичмих 
відносин на Сході Європи - все це nримушувало вченоrо і 
політика досить обережно ставитися до питання федеративного 
зв'язку України з Росією і, в свою чергу, nривертало його увагу 
до інших можливостей здійснениЯ української федералістичної 
.ідеї. Як історик і політик він, перш за все, звертається до таких 
орієнтаційних можливостей, які мали відnовідні прецеденти в 
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історичному минулому України. Ось чому вчений, який багато 
часу і сил віддав дослідженню української іст()рії XV- XVJI ст., 
не міг оминути проблему українсько-білоруських (j литовських) 
взаємин. 

Відомо, що nочинаючи з XIV ст. більша частина українських 
земель, як і земель білоруського народу, входила до складу 
Литовської (або, точніше, Литовсько-Руської) держави. Таке 
становище зберігалося до Люблінської унії 1569 р., хоча й 
nізніше також існували тісні зв'язки між білоруськими та ук
раїнськими землями (зокрема, значна частина Білорусії в сере
дині XVII ст. ввійшла на короткий час до складу україн.ської 
козацької держави, створеної Б. Хмельницьким) , які особливо 
посилилися у другій nоловині ХІХ ст. з розвитком білоруського 
національного руху. 

Грушевський завжди проявляв великий інтерес і сnівчуття до 
боротьби білоруського народу за своє національне відроджецня. 
Це пояснювалося не тільки тим, що білоруси - найближчі сусіди 
і родичі українців, поєднані з ними спільною історичною долею. 
Справа в тому, що Грушевський відводив як Білорусії, так і Литві 
особливу роль у своїй концепції майбутнього політи~шого устрою 
Східної Євроnи. Відзначаючи, що ці країни були союзниками 
України на початку їх~~оf?}ст~рич'ного життя і "стар~ми ~рузя
ми у nольському соющ , вш звертав увагу на спІЛьНІ риси 
історичної долі цих трьох народів. Це, на думку вченого, пород
жувало певці персnективи їхнього спільного політичного май
бутнього. Спільний шлях розвитку всіх трьох нароДів визна
чається тим, що, по-перше, між ними ніколи не було 
скільки-небудь серйозних конфліктів, по-друге, кожен з цих на
родів проживав на своїй етнічній території, і національно
змішані кордони були незначнимИ; по-третє, це три сусідні 
~аціонал~~і ;ери~орії, u які ~а;Ли ~пільні з~,внішні ~~~Н'шни та 
Інтереси, всІ троє прииомю дtти tсторичноt Польщt . 

Домінуючу роль у цій спілці вчений відводив, очевидно, 
українській нації, більш численній і багатшій на господарські 
ресурси. Його захоптовала перспектива майбутнього федера
тивного державного об'єднання трьох народностей на 
балтійсько-чорноморських Шляхах. Ідея чорноморсько
балтійської федерації у складі України, Білорусії та Литви, 
безперечно, була однією з найзаповітніших мрій ученого. 

А втім у загальному плані своєї федералістичної ідеї Гру
шевський цікавився й іншими проектами державно--політичної 

142 Hrusclwwskyj М. Ukraine, Weissrussland, І...іtшн:n І І Ukt·ainisclte 
Rundscltau. 1909. N!!2. S.SI. 
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псребуцови України в системі Східної Європи. Зокрема, в 
1918 р. вчею1й: висуває як програму найближчого майбутнього 
так зваіІу "чорноморсr,ку орієнтацію України". Хоча історичні 
умови життя орієнтують Україну на Захід, підкреслював Гру
mевсмшй, географічні орієнтували й орієнтують ії на nівдень, 
на Чорне море. "Полем нашої діЯJІьності, нашої власної твор
чості, лоnинні бути краї, які так само як і Україна, виросли у 
вnлинах і зв:язках східної культури - краї, в сфері нашої 
чорноморської орієнтації, об'єднані Чорним морем як центром 
комунікаt\іJ і різнородних культурн11х і nолітичних 
взаємин" · 4

• Економі•Іне та культурне співробітництво, кооnе
раціЮ .народів Чорного моря, учений: вважав "першою <.:тупінню 
~о такої федера?.ії. ~род,Иf.ffваною геог~~фічною, економічн~ю . 
1 І<.')'льтурною сшлмпстю' , -- федерацн чорноморських краш. 
Не раз ловертаючйсь до цієї проблеми в своїх наукових працях, 
Грушевський все ж не розробив більш-менш конкретної програ
ми чорноморської федерації. 

Вже nеребуваючи в еміграції, учений в одній із своїх статей 
писав, що в 1917-1918 рр. в українсью1х політичних колах 
обмірковувалися nлани "утворення федерації... наnриклад, 
слов ·.~нfJ>J<OЇ, до котрої В_?ійшли б західн~слов 'янські і балканські 
зсмщ' . Грушевськии не визначає ЧІтко свого ставлення до 
цього проекту, nроте слід зазначити, що він неодноразово 
рішуче вистуnав nроти модного на той час у РосіІ і особливо на 
Заході неослов'янофільства. "В сучасних обставинах ук
раїнського життя,- nисав з цього приводу вчений,- слов'ян .. 
ська взаємність, слов'янське братство - ее ж така злобна іронія 
над дійсністю, ~о тр}'дно в~9~~итн це слово так, аб':І во.~о не 
зазвучало, як nркии глум . Нагадуючи про ГНІТ, який 
терлUІи "слов'янські брати", включені до ci<Jlaдy цього слов'яtt
ськоrо колоса" (Росії. -В. П.), він nідкреслював загальний 
шовіністичний, реакційний характер слов' янофільства: "Не ело
чуваємо проповіді відчуження від західно-євроnейського куль
турного життя, від спільних течій і ідей, які в'яжуть з ним 
культурного слов'янина далеко сильніше, ніж той порожній звук 
слов'янський, не можемо спочувати слов'янофільським тен
денціям- з'єднанню, збратанню всього слов'янсrва в ціл<Х:'І:і". 
Грушевський вимагає "вирвати нашу культуру з слов'янських 

144 Грушевський М. На порозі новоІ Украіни. С.23. 
145 Там же. С.24. . 
146 Груtuі?вський М. В nершій делеrаціі Украінської партІі соцІалістів-рево
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обіймів, шо силкуються задавити насмерть наше національне 
життя" 1411

• 
Одним із важливих епізодів політичної діяльності Груuкв

ськоrо як українського федераліста був організований Цент
ральною Радою у Ки єні в вереснj 1917 р. з'їзд національностей 
Росії. У ньому брали участь представники багатьох народностей 
колишньої Російської імперії. Робота з'їзду проходила під лозун
гом утворення федеративної Російської держави. Делегати об
говорювали nитання перебудови Російської імперії на засадах 
автономії всіх . націй і народностей, федеративцого· сеіюзу з де
мократичною Російською республікою. Виступаючи перед учас
никами з'їзду, Грушевський обгрунтував своє розуміння прин
циnу· федералізму. Вказавши на тотожність· понять "українська 
демократія" і "український народ", він nідкреслив, що українці 
ніколи не були й не будуть ворогами російської демократії і 
російського народу, оскільки не відокремлюють nроцес 
національного будівництва від завдань трудової демократії. Гру
шевський висловив переконаність, що федералізм є . саме той 
конструктивний принцип, який зможе задовольняти інтереси 
демократії, об'єднати всі національності колишньої царсько! 
Росії в боротьбі За побудову демократичного суспільства. "Од
наче я мушу зазначити, - говорив Грушевський, - що для 
всієї великої маси народу України- федералізм не являється 
nерехідним ступенем до держаl!ної незалежності! Навпаки, для 
нас, українців,· державна незалежність лежить не перед нами, 
а nоза нами: Свого часу щІ жили держав.ним життям, як са
мостійна держава. На підставі умови, яка забезпечупала наші 
державні права, ми об'єдналися з Росією і ті наші nрава були 
беззаконно потоптані старою динасrією. Український народ nід 
цих nрав не відмовляється ... 1 коли \'іН rірогqлошуємо в нинішнім 
моменті при)сщиn федерації, ми тим самим висловлюємо С}ІОЮ 
волю, ми закріпляємо збереження наших державних прав. Але 
nри ЦЬ()МУ ми розГлядаємо федерацію · не як шлях до • са
мостійності, але як шлях до нових nерспектив, які вже давно 
відкрилися провідним розумам людстІJа, як шлях до <Ч~ерації 
Євроnи і в майбутньому ....:.. до федерації всього світі' . 

Таким чином, Грушевський розглядає федералізм ' як 
вирішальний фактор у боротьбі з капіталізмом та імперіалізмом, 
11ким він nротиставляє ідею вільnого союзу братніх народів. 

У резолюції, ухваленій учасниками з'їзду, заявлялося, що 
федерація є надійною підвалиною ресnублікансі.коІ·о державно-

.нs Грушевський М. На украінськІ теми. С.542-546. 
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го ладу . і тш-1~0Росія має бути ф,~дерЗ'іJІ:t'щоw демокрашч1юю 
респубш кою , 

Послідовний прихильник jдсї федераліJМ)' u 1ї народш11І,ЬКО- , 
му розумінні, Грушева;кнй вірнв, що украіщ:ька ресnублі ка 
врешті-ре/Ят стане федерацієЮ аемеш.,, пюлучсннми штатамп 
У країни 1• Партія ук ра'інських соціаліС1·ів-революціонерів, 
ідеологом: якої був Грушевський, вистуnаю•т за впроваджеІішІ 
федеративних форм у стосунІ<.дХ Україtш з інІШІМ\1 ре·· 
спубліками, водночас визнавала й за щщіuна.пt-Ш!t-.111 мсннюстя
мu, що проживали на їі територіJ, nрава домаr;ІПІС!l С'І !ІоренюІ 
федеративної української республіки. Сам жt: Грушевськнй Ші
сав з цього приводу: "Чи буде Українська Ресnубліка формально 
зватись федеративною, чи ні, фактично вона однаково повинна 
орган;~~ватись, srк федерація своїх фаl-:тичних ресnублік -гро
мад" . 1 в 1926 р., піднодячи nіцсумк\1 своєї 40 ·річнD"і науко
во-політичної діяльності, він, як і раніше, називає одш1м із 
основних завдань, що стоять перед українською нацією, з6лн·· 
ження не тільки різних частин роздlленої украЇ_!-Іської терІІТОрїі,, 
але й усіх народів Східної Єв-ропи, роз'єднаних історнчннмн 
неnорозумін_sзями, проте об'єднаних сnільними завданнями і 
майбутнім 1 • 

Р. Лащенко виводить свою ідею федерації на основі 
історичних федеративних традицій українсьІ<ого Іtароду, що 
існували в Київській Русі і були покладсні в основу Переяс
ланеької уІ'оди 1654 р. Аналізую•ш дсрживнніі устрій Київської 
Русі, яка об'єднувала значну кількість окр..:мнх д~ржав-міст., 
він доходить висновку, що їі державвс ЖІІ1ТЯ внзначалося не 
лише спіш,ними для всіх держав . хаотичними факторамп 
(князівські з'їзди, договори князів між собою і т.ін.) ,. але й 
nостійними, окремиміt для кожної держави атрибутамн в.'ЩДJІ 
та управління: органи ВJІади центраш.ноr-о управліиня 
<князівська рада, боярсt,ка дума), княжий двір і прндворна 
ієрархія, фінансове урядування, органи влади на місцstх, 
земсt,кі органи влади ·Га місщ~ві органи влади земського уІ1-
равління, народний суд, ::щміністраrинJшй поділ і т.д. 

Київська Русь, на думку вченого, не була в політІічному 
nідношенні моноJ1ітною державою, "при єдності реліІ·ії, мови, 

150 llrusciІeи•~ki М. l.e Совgгеs tks РенрІсs a!Jogcпes de Rнssie І І Іо'ЕІІІЩІС 
0ІіснІаІе . 1919. N5. Р.І29-ІЗ5. 
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юридичних традицій, nри єдності навітькнязівського роду Рюри
ковичів, представниками якого були обсажені всі столи, -
Київська Русьисутворила зсебеєдиногополітичногоцілого; вона 
врешті виявляється перед нашими очима у юігляді цілої системи 
окремих самостійних держав зі своїм вічем, зі своїм ~язем, зі 
своїм військом та зі своїми органами влади в кожній" 4

• Лащен
ко зазначає, що Київська держава була своєрідною і навіть 
унікальною формою державного устрою. Вона Ніколи не мала 
нічого спільного з централізованою державо!(} на зразок 
азіатських царств, східних деспо-rій або Великого Московського 
князівства, основні традиції якого пізніше продовжила російська 
імперія, ліквідуюtш будь-які прояви місцевої самобутності. На
впаки, на їі території кожна окрема волость з історично визначе
ним центром прагнула до політичної самобутності. 

Політичний устрій Київської держави вчений розглядає . з 
nозицій теорії державного права, зокрема вже ' виробленої в 
євроnейській політ,ичній та юридичній науках концепції "союзу 
держав" <Staatenbund) і "союзної держави" (Bundestaat), ідей 
Єлінека, Вайтца та інших учених. Згідно з їхніми теоріями, 
го.rщвиа відміннkть між союЗом держав і союзною державою 
nодятає в тому, що союз держав -це міжнародно-правова угода 
ці.;щсм самостійних і суверенних цержав, де центральна влада 
щ::танов.люєт.ься не над nідданими, а над самими державами, 
натомість у союзній державі кожна окрема держава, що входить· 
у союз, є йоrо членом і <абов'язкщю бере участь у творенні 
з-агальної вс:ті (центрального уряду)' і тому сама союзна держава 
.обов' язково nовИ:цна мати свій уряд, власний nр~щ.:тавюпі,Ький 
орщн і навіть окремі суди, цілком незалежні :від урядів, пред
ставющта і сlдііІ кожної окремої державк - члена союзу (фе., 
дер<щЮ. По;.d:,'DООчн ці погляди, Лащенm співстаа;ПJє їх з те-

. орією федеративною nохсджения Київської Русі вида1'ного вче-
ного-народникаМ. Ксх"ТОмарова. 

Коацепція Костомарова, викладена в його ·nраці "МЬІе.m о 
федератиn ном начале в Древней Руси", грунтувалася на кон
статації тоr'О факту, що в nершій nоловині ХІП ст. вже ясно 
визJІачивсsr nоділ Київської Русі на окремі землі з ціЛою систе
мою волостей у кожній групі володіння. Між усіма землями 
існували тісні зв'язки, обумовлені спільним nоходженням. мо
вою, релігією, а також fфиним князі~tським родом, який. на 
думку Костомарова, додавав до моральних основ єдності (мова, 
віра і т.ін.} основу юридичну в особі великого київського князя, 
з авторитету і функцій. котроrо вчений виводить свою теорію 
щодо федеративного походження. Київсь~ої Русі. 

154 Лащеюш Р. Лекuіі no історіі украінського nрава. C.l24. 
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Не віДІощаючи поuністю концеnції Костомарова, Лащенко 
відзначає, що хоча федеративні тенденції у дсржанноr.іу житті 
Кнївської Русі існували і навіть певною мірою зростали пане
редодні монголо-татарської наnали, він вважає, що в нелітично
nравовому відношенні Київська Русь була конфедерацією. 
"Кожна держава-волость, _...:.. зауuажує він, - врешті-решт була 
суверенна і цілковито незалежна. Договірний принцип копфе
дtративний проевічувався у думі юні зів, у князівських з'їздах, 
де князі умовлялися, заключували війСJ,кові конвенції для обо-

. рони своїх волостей і т.д.; але разом з тнм відчувається і пшрше 
поияття npo єдину українську націю (федераиrвннй прннцип). 
На тих жg.з'їЗдах своїх князі кличуть: "Пощо губнмо Руську 
землю?" 1 5 Лащенко погоджується з Костоt.щропим . щодо неза
вершеності процесу федерації у Київській Русі, прпnннсного 
татарською навалою, прQ'Ге вважає, що анторнтет :київсІ,кого 
князя був лише моральноr'О походження, а не спирnвся Шl пев
ний юридич•щй грунт, на державний центральний орган, що, 
безумовно, є необхідною умовою, з точt...и зору теорії державною 
права, для визначення федерації. . 

Лащенко поділяв позицію Костомарова стосовно того, що 
"кожне українське nлем'я займало визначену нлемінну тсри·· 
торію, правуючись на такії~ терпторії no .. су~Хх зв~tч~~ях, утво
рювало одне поняття землІ -- держави . Іншш думки з 
цього nИтання дотримувався Грушевський, якш1 вRажав , що 
місЬІ:ий (гегемонія міста) устрій зе~ещ, ужнванся в Київській 
державі з племінним поділом і з цієї комбінації утворювалнея 
нові держави - · землі-волості. Ті ж племена, . у яких міСІ,ке 
життя . було слабо розвинене, "притягувалися До сусіцніх чу
жо-пле~1енних центрів (наприклад, древляни д•) Києва) . 1, 
навпаки, сильний розвиток міст міг -nризвести до того, що 
одне нле.t-.:1'я моrло Р.~~ілитися на кілька волостей ( 11ернігіnська 
і Переяславська)" 1 

• 
Розкривши федеративні та конфедеративні тенденції 

Київської Русі, Лащенко далі аналізує зміст Переяславської 
угоди, щоб дослідити, на якнх саме засадах 3"єднувалася Ук
раїна з Росією, оскільки ті •ш інші положення цьою до
бровільного ак1'а, на його думку, могли бути ІНfКОрщ:тані при 
формуванні майбутніх взаємовідносин обох держав. у наукm\ЇЙ 
розвідці про Переяславе~,ку угоду 1654 р. вчеюtй намагається 
з' ясувати основні концепції українсuкої та російсІ,кої 
історіографії з цього · шпаюнt , які ДОІІ1інувал11 на той час о 

] 5 s ,, } ... Jl ·- .. - ·- - .. 1 2" - ,Іlа/Цt'ІІКО • . ~КІ(ІІ fiO ІСТОрн . у~:рашсо,кОІ'О І!JМШІ . L 0 . 
156 Там же. С.52 . 
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історичній та югщщчній літер<JІурі, а також дослідити ті юри
дичні засади, на якj5)пнраєтьtя д~говір 1654 р,, вия~нити йо~ 
юрнднчну nрироду . Автор ВІЩtляс чотири основнІ концеп·цrt 
tюлітнко-юрпдичннх підстав і змісту Гісреяславського договору: 
l) неповна інкорnорація України Росією, що складалася з 
поєднаннІ! nрищшпів автономії, федерації і конфедерації; 
2> з'сднащІЯ України з Росією на засадах васальної залежності; 
З; юридична форма з'єднання у вигляді реальної унії між 
)'краТною і Росісю; 4) теорія з'єднання України з Росією як 
оссбиста унія між царем та гетьr.іаном, який уособлював ук
раїаський народ. 

Теорія неnовної інкорпорації, якою пояснювали зміст Пере
яславськоі~ угоди російські професори Розенфельд і Нольде, 
rрунт)'!Іалося на твердженні про приєднання України до Росії 
як провінції, з втратою власного політичного суверенітету і 
державної незалсжностj, яка визначається лjдлеглістю однієї 
держави суверенній владі іншої, за умови збереження широкої
аsтономії, що існує диwе остільки, оскільки вона відповідає на 
даний момент інтересам держаnи-сюзерена. Залишити старі 
привL1еї або дати якісь нові прИєднаній провінції no:tmicтю за
лежи:ть від волі дсржави-сюзерена. lикорпорація найчастіШе 
відбувається шляхом завоювання чужИх територій (Персія, 
Давній Рим, Російська імперія, Австро-fгорська монархія, на
nолеонівська Франція). Неповца ж інкорпорація передбачає -
широку автономію, певні риси федеративного або конфедера
:гнвноrо зв'язку. Лащенко відкйдає ідею неnовної інкорпорації 
стосовно України з чотирьох основних причин: !} Україна не 
була завойована, а їі відносинИ з Росією спирались на договір, . 
Який передqачав збереження за Україною своїх власних, а не 
наданих Москвою державного устрою, законів, території, "nрав 
і вольностей казацьких" 'і т.д., що суперечить ідеї інкорпорації; 
2) ці npaF.:a України, зокрема державний У'-"ТріИ, власні основні 
закони И уряд і, що найважливіше - право стосунків з чужо
земними державами, тобто незалежна ~>rіжнародна політика, -
свідчать щЮ те, що Україна не була приєднана до Росії як їі 
автономна провінція; 3) :відсутність загальносоюзно1 sлади з їі 
nолітично-правовими органами, які б здійснювали свої функції 
на території цLrroro союзу безпосередньо і незалежно nід органів 
влади кожної окремої держави - члена союзу, що керують 
безпосередньо-на своїй території кожен, -не дає жодних підстав 
вбаqати в акті 1654 р. nрисутність федеративних принципів і 
союзу у формі федераціі; 4) . хоча союз України з Росією як 
незалежни-х одна від одної держав міг би, на думку Лащенка, 

. 158 LochiёJwn;;o R. ·fratte de·P~rфsiav. De L'annee Ї654. Епtіс L'Ukra!ne еІ 
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наrадувати конфедерацію, проте з огляду на те, що для 
kнування конфедерації обов'язково потрібно запровадження 
з'ї:пuв уповноважених обох держав для сnільноrо вирішення 
важли1шх для них питань, він відкидає ідею конфедерації у 
трактуванні договору 1654 р. внаслідок в~:утності конфедера
тивних зв' язків між У країною й Росією 1 

• 
Друга теорія, якої дотримувались російські й українські 

вчені, зокрема професори Коркунов, Мякотін, Грушевсь
кий, - це з'єднання України з Росією на засадах васальної 
залежності. Уї зміст- цар Олексій Михайлович не об'єднував 
у своій: особі дві окремі державні влади, але український 
rетьм.ан підлягав йому як вищому властителеві і йоrо стано
вище можна nорівняти з станавишем феодального герцога 
щодо сюзерена-короля (наприклад, відносна підлегдість Карда · 
Бургундського французькому королеві Людовику ХІ). Цій те- · 
орії суперечить, на думку Лащенка, історично доведений факт 
пр(} існування твердої вимоги з боку гетьмана та полковників 
щодо необхідності для московського царя присягнути на жа
луваній Україні грамоті дотримуватись і зберігати всі права і 
.зольності українського народу. "В усякому разі, -стверджує. 
вчений,- вимога гетьмана і його полковників, щоб і цар 
МО<ЖОЕський приСягнув · - не може свідчити про визнання 

п~-rьманом своєї "залежності" від царя, а навпаки, підкреслює 
ясно, що й rеТьман і його уряд дивилися на себе, як на· 
ріннаправну з царем та його УІ>ядом сторону в тому 
історичному договорі, який був. ухвалений в 1654 р. на Пе
реяс.rrавськ.ій Раді. Жодний васал не .міг би звернутися з 

-nодіб1~им.и пропозиціями 1!-о свого в:?а~телина: такі :a~Мj~J 
царевt мtг ставити лише ршноправнии 1юму конт·рагент . 

Третя концеnція, яку піддає . аналізу Лащенко, належить 
nрофесору Дерnтського університету М. Д'яконову. Останній, 
як відомо, дотримувався думки, що Україна і Росія з'єдналися 
Ііа підставі так звав:оі реальної . унії, під якою в юридичній. 
науці розуміється таке об'єднання дво.х держав, в осно.ву якоrо 
nокладається, крім спільного для них монарха, і спільний 
закон про престолонаедідування, тобто монарх однієї. держави 
є. завжди і монархом другої. З'єднання держав на підсrаві 
ре-адьної унії nередбачає .також утворення сnільmІх державних 
у~танов. М . Д'яконов стверджував, що Україна з'єдналася з 
Росією mлstxoм реальної унії на підставі аналізу тексту жа
луваної грамоти, де буЛо зафіксовано приєднання України до 
Москви як вічне з'єднання і вічне підданство. Лащенко не 

159 Lacfztchenko R. Traite de Perejaslav. P.S-9, 
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nогоджується з думкою Д'якоиона про реальну унію, посила
ючись на відсутність загального для обох держав закону про 
престолонаслідування і сrtілмнІх центральних установ, як це 
мало місце, наприклад, nри Люблінській унії 1569 р., коли 

. був заснований спільний сейм для Польщі і Литви . Лащенко 
звинувачує Д'яконова в тому, що він замість аналізу самоrо 
доrовору акцентує увагу лише на жалуваній грамоті. Подібний 
підхід, на ЙОІ'О думку, 1іе сприяє nовноцінному дослідженню 
п~J?блу~и і не дає підстави визначити з'єднання як реал.ьну 
уНІЮ • · 

Четверта концепція про з'єд,нання Україн·и з Росією, авто
рами якої були професор В. Сергієвич та академік В. Філіпов, 
грунтувалася на трактуванні Переяславського доІ'Овору як осо
бистої унії, що ма.є всі ознаки копкретноІ'О персональною 
єднання на nідставі обрання. Основна різниця між реальною та 
оСобистою уніями полягає в тому, що перша з них передбачає 
обов'язкове існування загального для обох держав закону npo 
престолонаслідування, для друrої ж сnільність r.ц:шарха є чіІСтt.' 
виnадковою, утвореною за тих чи інших конкретних обставиі!. 
Зв'язок між державами утримається доти, доки живе· монарх, 
якого було обрано як монарха, сnільного для обох держав (на
приклад, з'єднання Німеччини та Іспанії за Карла Il), або ж 
продовжує правити династія, до якої він належав. 

Таким чином, унія особиста не вимагає . загального для 
обох держав закону про престолонаслідуванпя, спільність мр
нарха за цієj' форми влади взагалі є випадковою. За особисто!' 
унії кожна з держав має право nосоЛьства, хоча й передбачає 
відносну єдність особи правителя. Зокрема, професор Сер:rієвич 
стверджував, що ;Україна не з.'єдналася з Росією, а ю1ше 
"ВИзнала·, на підставі обрання своїм государем, царя московсь
кого, з його нащадками, але з огляду на те, що це був саме 
російський цар з його родом, то з'єднання повинно nродов
~уватись~до того ЇЇ9• аж доки n{юдовжуl\атиметься рід Олек-
СНІ Михаяловича . 

Лащенко дотримувався думки, що концепція особистої унії 
формально найбільш реально відповідає змісту Переяславської 
угоди, од~ак зауважував, що в даному конкретному випадку 

особиста унія мала дещо -своєрідний характер. "Яких-небудь 
юридичних nрав, .,._ пише вчений,- крім nрава на одержання 

дани.ни за військову Україні поміч, цар московський на підставі 
пактів Переяславськоrо договору не дістаnав зовсім і донести 

161 Lachtchetlko R. Tral\e de Perejaslav . Р . \1-13. 
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·протилежне, стоячц виклщчно _на зас~дах Переяс.-1~Jськоrо 
тр.:·н<.тату, ледве чи зможуть дослщжувачt цього акта' . 

На його думку, гетІ,,.,шн Хмельницький лише nианавав мо
ральну зверхність царя., як свого політичного і військового союз
ника (як, скажjмо, литовський князь Вітовт визнавав зверхність 
rюльського короля Ягайла), але разом з тим рішуче заперечував 
бу.ІU>-stке право царя »а втручання у внутрішні сnрави України, 
залишаючи за собою і своїм урядом всю повноту влади на уря
дування козацькою державою, а також функції міжнародні. 

Своєрідність і формальність визначення договору як особи
стої унїі полятає, насамперед, у тому, що унії звИчайно уt<Ла
даються між монархами, або між державаJ.І.rn, юd за своєю струк
турою, формами правління., політичниJІ.ш зn'язками, правовим 
статусом відповідають одна одній, а не між монархією, з їі 
автократичним способом nравлінюr, і козацькою респубЛікою, 
з ії традиційним народовладцям. Вважаючи, що Переяславську 
уrоду не мож.ча втиснути в "nрокрустове ложе" жодної з теорій 
державноrо права, Лащевко визначає їі як своєрідний комn
роміс, до якоrо .вдався гетьман, щоб виробити леrальну форм: ' 
відокремлення України, яка на той час була лише провінцією 
Речі Посnолитої, хоча уряд останньої і був змушений рахуватися 
з Військом Заnорізьким і Козацькою Україною. 

Неординарніс:ь . та своєрідність Переяславської угоди, ва 
думку вченого, nояснюється чотирма основними nриЧинаМff . 

1) зовнішніми обставинаміt, за яки:!і: ця: уrода &'явилася; 2) па
родоnравством самої козацької держави, з їі виборною владою, з 
властивою ії насел.енню уявою про участь кожноrо в житті 
сусnідьства, яке не давало ні цареві, ні гетьмановj права ЗЗ!()1]6·· 
чати угоду про інкорпорацію, васальну залежність, у:Щю і т.а~ ; 
3) чвето nсщолоrічними мірку-,аниями, які, ві.цбющ~чи. пе1Дlі 
сусПільні тоrочасні насrроі, Іtримушув..али, з одною tioit;y, ер 
та йоrо уряд, а з ін~оrо - український народ, на чоm з гетьма
ном, схилятися дозав'язання певних стосунків між обома сторо
нами. Подібні міркування грунтувалися на однаковому став
ленні до Польщі, як до спL'Іьноrо .ворога. на необхідності д.ІІЯ обох 
держав мати військового союзника. Однак розуміння самоrо 
змісту з 'єднання було різним, що пояснюваЛось різними форма
ми- державного устрою· і правління; в обох державах; 4) самим 
фактом союзу між державою, яка мала вже давно сформований 
механізм монархічної державної влади, і новоствореною держа
вою, яка такогО механізму не мала, а мала натомість лише тм
диції народоправства та ідею nолітичної незалежності народу . 

163 Laclilcltenko R. Traite de Perejaslav. P.IS. 
164 [bid. P.l9-28. 
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Саме ідея політичної незалежності і республіканські народні 
традиції визначають такий своєрідний зміст Переяславської уго
ди, який не має аналогів в історії. Для Підтвердження свосі 
концеnції Лащенко наводить ряд фактів, що свідчать про за
гальне обурення, яке викликада в Україні сама думка про 
необхіднkть присягати цареві, зокрема відмова присягати пол
ковника Богуна, козаків Кроrшв ' янецького, Полтаnсм~оrо, 
Уманського і Брацлавського полків, чорнобильських і київсишх 
міщан, частини українського пранославного духовенства на чолі 
з архімандритом Київським і Печерським. Учений JІВажає, що 
царська протекціЯ, про яку йшла мова на Переяславській раді, 
зовсім не розумілася українським народом як форма залежіюсті 
однієї держави від іншої nід виглядом протекторату. про що 
зайвий раз свідчить і вся подальша історія України в змаганні 
за ідею державної незалежності (Дорошенко, Мазеnа, Орлик, 
Павло Полуботок та ін.) 

Таким чином, nовністю не відкидаючи (за Іншятком ідеї 
інкорпорації) концепції васалітету, унії реальної і персональ
ної, згідно з якими Україна приєдналася до Москви із "захо 
ванням " свого державного устршо, вчений робить висновок, 
що Переяславська угода - · необхідний і взаємовигідний для 
обох народів федеративний акт, свідчення сnLТІьності історичної 
традиції, віри й nолітичних цілей, проте вже з самого по•штку 

_сплюІщрованuй і надалі у своему внутрішньому змісті зниЩе
ний самою сутністю антинародної монархічної вшщи і цілей 
російськоІu царизму, які органі•шо суперечили українсІ,кому 
народоправству. Застосовуючи для аналізу договору 1654 р. 
термінологію державного та міжнародного права, Лащеико 
стверджує, що відносини України з Росією оnиралися на вільну 
угоду, на п~ставі якої Україна зберігала за собою свій власний 
державний устрій, своі' закони, які не надаваллея Україні, а 
були їі власними. 

Політико-nравову сторону своєї концепції вчений розробляє 
у брошурі "До питання про юридичні засади приєднання Ук
раїни до Москви" ( 1927), що стала певною :мфою продовженням 
його праці "Переяславський договір 1654 року між У країною і 
царем Московським" (1923). Л ащенко вважає, що ті реальні 

. підвалини, на яких ухвалЮвалася у1uда І 654 р., в юридичному 
відношенні є вічними, і саме на них мають грунтуватнея май
бутні взаємовідносини української та росШсІ,кої держав. 

З огляду на це вчений намагається розглянути всі по
ложення договору, залучаючи для аналізу, окрім великої 
кількості архівних джерел, праці російських та україно,кІІх 
учених - М. Грушевського, М. Костомарона, О. Лазаренсь
кого, О. Єфименко, В. Василенко, Б. БарнінСl.кого, В . Мя
котіна, t. Криn'якевича, В. ЛипинСІ,кого, В. СергієвІІча, 
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А. - Яковліва, М. Слабченко, Л . Окіншевнча, О. Малиновсько
го. Юридичними сторонами договору, які в першу чергу по
требують аналізу, вчений вважає територію, а також права 
сторін, які nередбачалися при укладенні дш'Овору: економічні, 
судові, адміністративні, на землю, політичні, внутрішні й 
зовнішні. В результаті Залучення вещtкоїкількості емпіричного 
матеріалу, власного трактування відомих фактів Л ащенко до
ходить таких висновків: 1) Україна з'єднувалася з Росією як 
політично самостІНна держава, про що свід•шть такі факти: 
а) наявність власної території, nоділеної на 16 полків з своєю 
виборною старшиною, .із них дев'ять -- Шl правому береЗі · 
Дніпра (Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський, 
Білоцерківський, Уманський, Брацлавt:ький, Кальющt,кий та 
Київський) і сім- на лівому (Переяславський, КрошшенСІ,кнй, 

· Миргородський, Полтавський, Прилуцький, Ніжинськи.й та 
Чернігівський). Ця територія була відокремлена від Польщі 
за Зборівським договором, затвсрджецим польським сей.мом. 
Про це зайвий раз свідчать промови думського дяка 1.вмюва 
та боярина І>утурліна, а також заява самого Б . Хмельющькоrо, 
що Україна з'єднується з Москвою "сь городами и земл11ми"; 
б) свій внутрішній козацький суд, як верховна юрисдикція на 
території України прп повній відсутності судових або 
адміністративних функцій у московських воєвод , повноваження 
яких обмежувалися контролем над збиранням податків ук
раїнськими урядниками; в) верховне nраво гетьмана н;з роздачу 
вільних земель в Україні; г) nраво гсп;мана на самостійні 
політичні та диnломатичні стосунки з іншнми державами, 
укладення з ними політичних та військових союзів і навіІ' І> 
ведення війн; д> Україна (Військо Запорізьке), об'єднавшнсь 
з Росією, зносилася з останньою через Посолм:: пкий приказ, 
який відав дипломатичними стосунками Росії з іноземними 
державами і . безпосередньо непідлеглимІІ Москві країнами, що 
свідчить про політнчну самостійність України в їі стосунках 
з Російською державою. 2) Україна приєднувалася до Москви 
добровільно, згідно з договором вона Зберігала свій власний 
державвий устрій. 3) Україна часів Б. ХмеіІьшщького і за 
актом 1654 р. залишалася повноціннш •. І державним ор
ганізr.юм зі своЄІО територією; правнтелем (гетьманом), кон
ституt~ією (пp~gg і вольності), ві\ісь"ом; правом дІшломатІІч-
ннх ВІДНОСІНІ , 

Ці три підвалини - доброІJільність, nолітична самостій~ість 
і державвісп., ва думку в•tсного , мають бути покладені в ооюву 
маіібутІІм)І'О федератншю!'О або Ж конфсдерапtвІюrо зв 'язку 

165 ЛащсІtко Р, До ІІІІ!ІШН~ про юрНJІІІ•ш і засадн nриєдна ння У кра івн до 
МосКІнІ І /ЦІ\! А Укрnїнн у м . JІІ,ноні , - Ф . З70, он . І , снр . І 4, арк , 12- .)4. 



України з Росією. Укладення Переяславської угоди Лащенко 
вважає конструктшишм і виправданим кроком, оскільки вона 
стала з;шорукою дальшого існування козацької держави, збере
ження національних традицій і на той час була єдиним виходом 
зі стаІІовища, що склалося. Проте вже в своїіі основі Переяс
лавський договір ніс чинники деструктивні, які не могли повною 
мірою передбачоти ні гетьман, ні запорожці.Це, по-uсрше, аб
солютистський характер Московської держави, ії політика за
лучення на свій бік української шляхти, сіяння чвар, і в резущ.
таті - поступове присдюшня; по-друге, - сама українська 
шляхта, яка ігнорувала ідеі: українського народу ~а догоДу влас
ним меркантиль1шм інтересам. Абсолютистського характеру і 
суті Російської держави·, а також запродавства власних верхів, 
зазначає . Лащенко, nотрібно найбільше остерігатися ук
раїнським політикам у майбутньому державному творенні. На 
заваді цим деструктивним чинникам можуть сі·ати лише дійсна 
федерація, необхідна для збереження української держави, ре
альна демок:ратія і народоправство. 

Ці тр11 засади визначають зміст конкретної політичної nро
грами Лащенка. Демократизм і народоправство можуть 
здійснюватнея лише за умови повновладдя Всенародних ук
раїнських зборів обранців народу, рівності всіх громадян у своїх 
rром<1дських і nолітичних правах, відсутності nривілеїв і ти
тулів. Федералізм, на думку вченого, передбачає вnровадже.ння 
цілого ряду нормативних актів внутрішньо-територіального ре- · 
гу лювання: 1) українська держава, яка з'єднується з російською 
на піДставах федерації, обіймає свою -власну ·. територію, 
що об'єднує землі з переважно українським населенням: гу
бернії КИївську, Волинську, Холмську, Чернігівську, Полщвсь
ку, Харківську~> Катеринославську, Херсонську і Таврійську. 
Передбачається1 автономія для неукраїнських меншостей на 

. території України і, відповідно, українських меншостей на 
території Росії. Лащенко слідом за М.Грушевським розглЯдає 
український народ як територію, тобто народ України, . 
а не як націю; 2) зовнішньотериторіальне регулювання. 
Західноукраїнські землі, що вИявляють бажання приєднатися 
до Української республіки, також зможуть увійтидо їіскладу. 
Розмежування в пограничних територіях пови.нно 
здійснюватися . змішаними комісіями, для яких критерієм 
вирішення питання має бути бажання місцевого населення на
лежати або неналежатидо Української ресnубліки. Ці питання 
Лащенко розглядає з урахуванням конкретної історичної ситу-

. ації того часу; 3) федеративне регулювання, яке nередбачає . 
передачу центральним органам федерації ряду справ, а саме: а) 
дипломатичні відносини, які обходять не тільки Українську 
республіку, а всю федерацію: укладання політичних і торгових 
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трактатів, організація диплома·rочного tІрtщставшщпІіl від усієї 
федерації, вирішення питань нійtш і м11ру, командування 

· спію,ншш військовими силами; б> митне законодавство; в) нор
мування поштових, телеграфних, залізннчннх, річних, шляхо
вих та авіаційних зносин, оскільки вошt 1шходять за межі Ук
раїнської республіки і стосуютьсst інших кра1в федерації; 'І') 

· охорона торгівлі і мореплавства країв федерації Ja кордоном; д) 
нормування постанов про натуралізацію, іІаданшІ і втрату гро
мадянських прав у різних краях федерації, корнстувuння гро
мадянськими правами за межами своrо краю і охорона nрав 
громадян іноземних країн у межах федерації; е) охорона автор
ського права і патентів; ж) нормування певних слію.них прин
ципів цивільного права, карного процесу, щшвил санітарних і 
І<дрuнтинних; з) нагляд за дотриманням nрав національних 
меншостей. Всі інші спра.ни є комІіетенцісю органів Української 
ресnубліки; 4) контрольне регулювання, яке nередбачає: а) 
контроль за дотри~.шнням вказаних норм федеративноГо регу
лювання покладати на депутатів від українського народу і на
родностей українськоj' землі, які пр<щюють у загальному пар

ламенті федерації; б) контролькі функції покладаються також 
на "своїх" міністрів, які входять до складу федеративного 
кабінету, та суддів, які працюють . у федеративному 
адміністративному суді; 5) фінансове рсгулюванн~1, яке nере
дбачає персдачу до федерального бюджету nевної частини своїх 
дохоLІів на лоі<рІtття витрат федерації ~gопорціоналмю кіJІІ,кості 
населення Укр~йни і всієї федерації 1 

• 
Така в загальних рисах федеративна концепція Лащенка, 

яку він будує, спираючись на ідею федерації з Росією та власні 
дослідження історичних традицій Київської Русі і Переяславсь
кого договору. 

В цілому позит11вно сприймав ідею федерації і С. Іlіелухін. 
На думку вченого, кожна народність як член та органічна час
тина людства nотребує солідарності і коопераt~ії з іншими на
рода~ш, оскільки повна ізuляція народності і сепаратизм "зро

билі! ? .. Ч~\f'жденною та. вбогою і. привели б до нндіння і духовної 
смертІ . Воюю•Іас вш застерІгав, що наснльНІщьке державне 
сполучення чужих народностей nрнзооднть до аснміляцїі і де

ню~іонuліз<щії1 ~·gюнижує духовний рівень людства і робить його 
калікуватим" ь . Внріwувати проблему федерації, nідкреслюс 

1''6 .1/аІІjt:ІtКО Р. Аrп·тюмннr'і cтatyr демократично! УкраінсІ.~-:оі респубІІіkи 
/ / ІЩІА У>фаінІІ у м.JІІ>оові. Ф.З70, tш.J, СПJІ. 25, apJ(.\ - 5. 

167 lІlс. 'ІJ'ХЇІІ С. ІІаціона;н,нніі уІІінерСІ-пст // IJcmp. асрЖ. арх . УкраіІІІІ . 
Ф .Зб95, 011 І, снр 125, арк .2ІJ.' 
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вчений, мають вільні народи і, для своєї власної безпеки, з 
народами, близькими за расовими, психіЧними і духовними 
ознаками, тому " не т~~q~9змішувати асиміляції з свобідними 
культурними впливами . 

У · своїй концепції федерації Шелухін особливу увагу 
приділяє . аналізу психології українців, росіян і поляків. Він 
вважає, що федерація між цими народами на сучасному етапі 
їхнього розвитку є передчасною, · навіть шкідливою, оскільки 
"різниці в психологі1 цих трьох народностей творять особливості 
В СОЦіал~ному r~rfd ЖИТТЯ, . у .вза~мовідносинах ЛJ?дей, у ВСіЙ 
культурІ народІв . ФедерацІя Ml(l( цими народами призведе 
лише до дальшої асиміляції та денаціоналізації, а відтак до 
одноманітності, штучного шаблону, нищення природних ре-
сурсів і зубожіння України. · 

Спираючись ll3 свою теорію кельтського походження Русі, 
вчений обгрунтовує бажаність і необхідnість створення у май
бутньому чорноморської, адріатичної федераЦії для УкраїнИ, на 
противагу союзам з Росією або Польщею, які можливі лише у 
формі конфедерації, та й то внаслідок політичних, а не кров-
но-споріднених основ, як з народами Адріатики. . 

Вчений вnажає, · Їцо перш ніж створювати будь-які проекти 
української федерації, необхідно, виходячи з принципів 
державного права, здійснити організацію трьох елементів: вер
ховної влади, народу і території. Шелухін виділяє три види. 
верховної влади: демократичну республіку, монархію і дикта
туру. Основою майбутньої верховної влади в Україні, на його 
думку, повинен стати принцип народного суверенітету, вер
ховенство народу. у всіх його класах і станах у демократичній 
республіці, що здійснюватиметься відповідШІМИ органами, кот-

. рим народ~ надасть свої повноваження. . . 
Саме це відрізняє 'демокра:rичну республіку від монархії, 

де верховна влада нале(Кить особі фізичній (монархові), і 
диктатури, яка більшу частину населення позбавляє будь-яких 
прав. Другий елемент держави - народ. На думку вченого, 
"пануючі питаннЯ про людську особу, ії стан. в _ державі і в 
сусnільстві_, їхні взаємовідносини' і стуnінь їхньої свободи й 
взаєми~ nовинні регу.llюватися законом про v~ар9рності в . 
держюн, про права громадян, · права народностеп . Тобто, 
окрім самого народного характеру влади, необхід~а орrttнізація 

169 Шелухін. С . . Національний університет І І Центр. держ. арх. Украіни. 
Ф.3695, on.l, cnp.l25, арк.220.· 
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правової держави. Нарешті, третш елемент держави - тери
торія. Цей елемент Шелухін nов'язує з nитанням про тери
торіальну організацію і територіальну · компетенцію влади, з 
мАйбутньою адміністративно-територіальною будовою У країни, 
де важливе місце відводилось би визначенню статусу таких 
етнічних та історичних регіонів, як Кубань, Галичина, Дон і 
Крим, що могли б стати окремими територіальними окруГами 
майбутньої Української держави чи навіть автономними оди
ницями. Однак, застерігає вчений, nерш ніж готувати основні 
закони про територію (організацію ії як елемента держави), 
треба визначитися: якою має бути держава - nростою чи 
складною? Якщо простою - то централізованою чи децент
ралізованоЮ? Якщо децентралізованою, то якими будуть їі · 
частини, з якою автономією - політичною чи громадською? . 
Якщо складною - то союЗ дерЖав чи союзна держава і які 
частини? ~оли конфедерація - то яка? Коли федерація -
то яка? 17 · 

. Окрім зазначених вимог, що стосуються принципів май
бутнього державиого ладу в · Україні, Шелухін приділяє велику 
уваГу питанням . раціонального розnоділу і організації влади: 
знизу вгору - шляхом виборів і зверху вниз - шляхом 
призначень, створення комісій, до складу яких ввійдуть люди 
науки, знання і досвіду. Таким чином, Шелухіи переконаний, 
що єд~у:м джерелом влади в українській державі має бути їі 
народ .. 

Свою концепцію федерації вчений пов'язує з правовим ста
ном тих держав, що вступають у федерацію. Визначаючи пра
вову державу· Як громадський союз і вищу форму організації 
:вільцих людей на своїй території на осиові закону, :він 
підкреслює, що народ зможе досягти свободи лише тоді, коли 
матиме "свою самост~йиу, незалежну, суверенну державу і :всі 
свої. інтереси, потреби й цілі задовольнятиме й досягатимен! 
незалежно ні від\ чиJ~ втручань, дозволів, згод, самостійно, на 
осиові свого права" 4• · · 

Автономія і федерація, на думку Шелухіиа, обмежують сво- , 
боду, причому остання обмежує свободу конкретного народу на 
користь інших народів федерації. Загалом, уЧений не заперечує . 
подібну форму об'єднання держав і народів, він лише застерігає, 
що "федерація вимага€ високого рівня nравосвідомості, поваги 

172 Шелухіп С. В справі проектів про майбутні~ лаД Ііа Украіні// ВолІІ. 
1920. Т. 2, ч . 1l-12. С.405. 

173 й ого ж. До Uентра;льного Комітету У краінської партії соціалістів-феде
ралістів // Воля. 1920. Т. І, ч.l2 . С .568. 
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до права і моралі, підпорядку .вання їм ЖИТ1'st, розуміння цінності 
свободи і людської гідності .. . Народн, які не дорослн ще духовно 
до правовою думання і вирішую'1'f> тпаюш взаємовідносин за 
принцрwм n·ереваш r·рубої сили, не здатні до федеративш.fі'о 
ладу" . 

З огляду на це, Шелухін 1шажає федср;щію українсt,коrо на
роду~ російським неможливою, бо ОС1'<НПІій "не З)Щ'І'ІШіі до цього 
духовн:о ... визнає права лише за Дуж·1~м брутальною силою і uад 
правом ставить вище грубу силу" 6. Х<tрактерппмп рисами 
російського народу Пlелухін вuажас відсутвіс1·ь почуття власної 
лю,І1ської гідності (і, як наслідок цьоr'О, невнзвання ціє'і І'ідності 
в інших народів), моральної та правово}' мо1·ивації, зневагу до 
права і чесної праці, що виробнJшсь століттями необмеженого 
панування аристократії, азіа1'СЬ!\У жорстокість nорівняно з ук
раїнським народом. "Очевидно, ІЦО з таким народом ні автономія, 
ні федерація - речі фактично ІІездШснимі і · недосяжні ... Тут 
можливий лише союз між суверенІІИми самостійШtми державами 
на OCHOff свобідного договору з взаїмними правамrr й зобов'язан·· 
нями" 7. Тобто вчений nропонує конфедерацію, ідеї якої об- · 
груптонує .з позиції державнОІu права і психо.лоІ'.Їі російськоrо і 
українського -народів. На підтвердження своєї nозиції він звер-· 
тається до історії зв'Язків двох народів, зокре~tа ролі в них ук
раїнської інтеліrенцїі, яка, хоча й вийшла з народу, проте "не 
цінувала свободи самостійності і сама зрікалася власних народ
них прав для підпорядхування Ухраїни й народу .в неволю до 
московської ~Jльшості у Всеросійських і Українськ11х Зборах і в 
Федерації" 1 

• 
1 далі: "УкраїнСІ.ка інтелігенція самостійно ·не думає, шукає 

. ор~єнтації, і' Ч9~ірна та nодатли ва інтересам того, на ]({)f'O 

орієнтується' . 
Аргументуючи"! свою думку, він наводить приклади з 

історії Укра1ни часів гетьманщнни, подій 1917·- 1920 рр., факт 
існування москвофільства в Галичинj, оцінюючи йоrо sІк 
свідчення духовного безсиллs1 й занепаду інтелігенції, яка "не 
вміє nодати селянам в~світлення.~ перек~юн~ві ~8ГУ~'<Існти проти 
московських баламутІв за украшську щсю' 1 

• У листах до 
О. Ейхельмана Шел ух ін визначас основні, на йоr'О думку, при• 
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чини поразки українсt.кик визвольних прагнень 1917-1920 рр. 
Це, перш з~1 все, відсутність міцного дерЖавного центру, де 
опюшлись у переважній більшості вишщкові, некваліфіковані 
люди, які "боялись людей розумних, конкуренції і наІ\tаrалися 
проводи·tи кругом таку ж бездарність як самі", були "нездатні 
до сер~~уної і чистої критики, яка необхідна для держа~ного 
діяча . По-друге - відсутність у сnробах українськоГо 
Державного будівництва організованої законності, коли ·дозво
лялися розкрадання державного майна, протекції, nідкупи, по
громи, провокації, що замість законної відповідальності nород
жувало повну безкарність. По-третє, для української революції 
можна і:ювною мірою застосувати слова французького історика 
Ле Бона, який писав, що під час революції кожен, навіть · 
наймізерніший чоловік, може вважати себе відповідним високій 

-nосаді і опинитися на ній. "Як все це пророче здійснилось, - . 
зауважує вчений, - на наіnих студентах, що недовчились! · 

-np~~~flшx повірених, репортерах, поетах, письменииках 1 

т.д. 

Саме тому, на думку Шелухіна, демагогічна, пануюча час· 
типа української інтелігенції проявила повною мірою вузькістІ 
поглядів, інерцію мислений, некритичніст.ь, зарозумілість,не
т.ерnимість до чужої думки, невміння передбачати і робити 
висновки з свого власного поступування, крутійство і брак 
спранжньої відповідальності за доручену справу. в результаті 
більnювпкам не потрібно було особливих зусиль для перемоги, 
оскільки не було сили, яка могла б їм протистояти. Лише ство
ривши свій власний сильний державнИй центр, можна 
вирішувати проблеми федерації~ 

1нша важлива причина, що заважає українському держав
ному бу11,івщщтву,- це відсутність єдності в самій українській 
нації; тобто протиріччя між галичанами і наддніпрянцями, між. 
якими потрібно ствррювати свою внутрішню федерацію. 
"Єдність української нації можлива лише тоді, - зауважує 
вчений,- коли нація має ЄJ~ину душу, одну психологію, одну 
духовну культуру. Єдина нація не має двох душ, а значить і 
двох пси~ологій, як і здорова н.орм~~уf3 людина, а коли дв! психолоrн, то вже два народи, дв1 нацн . Чинниками єдноrn 
нації він вважає мову, право, релігію, психологію, які, однаJС. , 
не повинні бути одноманітними, а перебувати у внутрішній 
духовній єдності й солідарності. Єдине питання, яке, на думку 
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Шелухіна, в· цьому плані вирішене позитивно, - це єдність 
літсrратурної та наукової мови, оскільки кращі галицькі nись
менники і вчені подолали сепаратизм у мові. Значно складніша 
ситуація склалася з іншими чинниками. 

Стосовно ж права, зазначає вчений, то "національне жи~l. і 
розвиток може будувати тільки національна nравосвідомість" 4• 
Оскільки український народ вже досить давно не мав свого 
національного права і був розкраєний між Росією та Австро
Угорщиною, то, відnовідно, не мав національно~правової твор
чості, а значить· правосвідомості і думки, пов'язаних з ма
теріальними умовами життя. "Без права не існує соціального 
життя, - підкреслює Шелу:Х:ін, - і коли норми для нього тво
рить не нац~~нальна, а чужа дум~а, то народ і нація в цій c~qg~i 
живе не своtм, а чужим розумом 1 керується чужою волею . 

Загальноросійське право на Наддніпрянській Україні xo•ra й 
існувало завждц з українізованими рецепціями, було остаточно 
введене, за даними Шелухіна, в 1840 р., rіроте на рівні зви-/ 
чаєвого права серед 90% населення залишилось право ук
раїнське. В Галичині ж з 1435 р. замість українського nрава 
був введений католицький польський "Вісліцкий статут", а · в 
1797 р. - австрійське п·раво. Лише з відродженням і постуnовим 
введенням українського національного права в Галичині, вва
жає вчений, можна буде говорити про nовну правову єдність. 

Духовній є.цності галичан і наддніnрянців, основою якої за
вжди була релігія, заважає відсутність єдиної народкої 
національної церкви. "Організація уніатської церкви в Гали
чині, -зазначає дослідник, -стоїть поперек mляху•до собор
ності української нації, бо цілком залежить вjд Ватікану, де 
галицькі уніати мають не свою, а чужу rолову, живутt ~ужою 
політикою, легалізованим втручанням в їхнє життя" 8 

. Ше
лухін вважаё, що, порвавши через уніатство з традиціями своїх 
предків, галичани, які шанують пам'ять Б. ХмельницІ.кого, За
порізької Січі, козацтва, Шевченка, змушені впадати в 
дв~ушність, бо, бувІ!Jи уніатами, не можуть шанувати смер
тельних ворогів унії та борців проти неї. 

Вихід з цього становища Шелухін вбачає в організації 
української автокефальної церкви - демократичної і народної, 
на відміну від російської православної та католицької, які 
"уявляють собою не зібрання віруючих, а nап~- або патріарха
цезаризм, тобто зібрання духовної ієрархіі~' 1 7• Ооювна ідея 
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вченого - в церковноретгшнпх справах треба позбутися чу
жонаціональних впливів і встрявання чужих і ворожих ук
раїнсJ,кому народові елементів, яким уніатство через Ватікан 
надає легальність. "Церква і релігія, -зазначає він, -будуть 
справді задовольняти духовні ротреби народу лише тоді, якщо 
воіш будуть національними" 88

. 
Таким чином, перш ніж вирішувати нитання федерації або 

конфедерації, держави, які бажають вступати до союзу, по·
винні, по-перше, бути незалежними, а, по-друге, досягти 
внутрішньої єдності. "Тільки ви.шані і консолідовані держави в 
силі заключит~t різні договори, -- пише вче!~ий,- а між ними, 
договори про федерацію і конфедерацію" 18 

• 

При цьому на перше місце nін ставить досягненнst Україною 
державної незалежності, на основі якої можна постуnово 
виріщупати питанни єдності народу щляхом вибору найбLтьш 
сприитливих варіантів внутрішньої державної будони УкрJїнн. 
Особливе знач-ення мають власне представництво України і своя 
армія, без чого, на думку ПІелухіна, неможливо вирішувати 
жодні пнтання федерації. "Укр.йна не зможе стати державою 

, до того часу, -наголошує внснІІЙ, -поки не буде утворено 
спільнодержавну федеративну 1.1J1аду · в Росії і буде розділено 

~tіжнародне представництв?. між УІ?_ядом укр~!;~~~tої ресnубліки 
1 федеративним урядом манбутньш федерацн . 

Вважаючи, що федерунатися можуп, тільки віJІІ,ні держави, 
Ulелухін застерігає від історичної чхщІщїі "федеру11ання" з 
Росією і наголошує, що всі російські nартії, поч1шаючн від 
бL!Jьшовиків і кінчаю;ш реакціонерами, що групуютьсSJ навколо 
Денікіна і Колчака, хотіли в той чи івшнй спосіб поневолити 
Україну і маскували це словом "федерація". "Кожна нація має 
право на свій вільний розвиток,- підкрестр~:: вчений,- і ніщо, 
крім власної держави, йоrо не забезпечує" 1

• Перш ніж федс
руватись, Україна має nроіснувати nевнніІ час ик цілком неза
лежна держава, інакше федерація nризведе до то1о ж понево
лення, JІ\fНІаЮ•Ш МСl'рОПОЛІ>НІІЙ рОСЇЙСЬКИЙ 360 ІlОЛЬСЬКІІЙ ВІІJІИВ 
під іншою формою. lЦоб протидіяти цій метрополії і nеред тим 
як ІНІрішувати ІНІТШНіЯ будь-якого зв'язку з Росією або Поль-

18м В І Іtту;І С. ilkJІyxiнu 11 Сl)'ЖІІІlJ.І.:ому дuмі в ІІра :Іі І І C1YJ\. вісн . 192/і. 
і'і•НІІІК lV, •1 .1. С.З6. 

189 ./lfe.'I}'XЇH С. Sік МІІДОІНІ)(ІІЛІІ, ЩО }'ЧJіІЇІІ)' ІІІ~І>і)Х іІІІЮІІІ І:JІІаІІ І //іkІtтр. 
дtрж . арх. Україш1. Ф . 3n95, он . І, cщJ . .l7, аrж . ІО5 . 

J"'J Йиш ж. Пра1ю Украї.ш 1/іІ сншо нер:каввісн, І І Т;нч же. Ф . Зб\15 , оп . І, 
спр.ЗІ( <І рк. <JЗ, 9 і. 

19 1 SІІt'ІисІІІІІ S. llk •·aiІІL", \',Jia пtl а1н1 Nнs~ia ащІІІн~ І~іgІІІt•ІІІн:. f•c t: 'ІіsрІJ~іІіон 
of ІІн; РщрІсs. W;tSIІiІJgtoн, 1919. 1'.59. 
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щею, "чехи, словаки, українці, хорвати - поневолені народи 
Ащ;тро-У горщюш- муся'І' І> злу•штися в слоч ~нську федерацію 
як незалежні цержани для опору імперіям" . · 

Аналізуючи питаНІІ н побудонн української державності, Ше
лухін акцентує уваrу на термінах "національна" і ''тери
торіальна" соборність. Слідом заМ; Грушевським іР. Лащенко 
він. віддає перевагу територіал.ьній соборності, оскільки вона, на 
його думку, неможлива без державності. Вважаючи, що 
національна і територіальна соборність не завжди слівпадають 
(н<1nриклад, Кубань з українським населенням, не зрікаючись 
національної соборності, територіально не· хотіла бути в сКJІаді 
УНР), Шелухін підкреслює, що для справи державності "нація 
мусит~, дба~~ лро осяг':'.~~~j' коло свого центру найбільшої те-
риторшльноІ соборпостІ . 

Вважаючи український народ окремою етнічно-культурною 
одиницею, вчений переконаний, що справа побудови ук
раїнської державності має спиратись лише на власний 
-історичний досвід українськоі" народу, а не через сприймання 
загального критерію побудови держав. Складові частини цього 
досвіду - .демократизм, народоправство, республіканські тра
дицїі, які завжди плекав український народ, намагаючись по

шитовати їх на всіх, хто хотів зв'язати з ним свою долю. 
"Основний еЛемент держави, ·- пише він, - народ. Без нього 
не може бути держави. Народ в державному смислі як основний 
елемент їі - це не пануюча чи прИвілейована народність, · 
або класи чи партія, а вся державно-правна одноцільність 

. " 194 
лщданих - громадян . . · 

Визначення України в своїх територіальних кордонах -
заповітна ~рія вченого, оскільки, незалежно від національної 
приналежІfості, всі, хто в ній проживає,будуть відчувати себе 
підданими української держави і поступовий процес громадян

. ськоrо, самоусвідомлення все більше їі скріплюватиме. "Це по
нят·rя (:щноціл.ьність підцаних-громадян. -В. Ц.) - неді.ІіИме: 
в державі може бути кілька народностей, але рівноправних і 
однаково свобідних, бо з них не одна, а всі разом уявляють 
основний ~лемент держави - иарод1 k держава повинна мати 
ціллю свого існування. свободу ІІсіх". 9 • 

Вважаючи найвищим критерієм історичної оцінки народне 
добро j народоnравство. вчені-народники досліджували в 

192 /Педухін С. Вступна часrина nромови на святі у Празі І І Центр. держ. 
арх . Украіни. Ф.3695, ол.!, спр.40, 11рк . І53, 154. · 

!06 

193 його ж. НІляхи до украіі!СЬІСОЇ соборності /і Там же. Спр.39, арк. ІЗІ. 
1

Q
4 Йо;-о ж. Всrулна частина нромоаи па святі у Празі. Арк.І54./ 

195 Там ~е.· 



еміграції істйрію українськоJ'О н.:~ролу s1к окремої ствічно -·кулІ, · 
турноЇ ОДШІПЦі, ідею ЙОІ 'О МОЖШШПХ фtдер;щіj.j З ЇНШІІ/1111 наро
дами, ПІІТі.НЩSІ вародолраІІСТІНІ і ДСМОК{Ііt'Ш'ІІШХ "І рающій В Ук
раїні, kторико-щкннтих підстан українськ,)J\) народу на право 

мати сною власну державність. НародІІІЩІ•Ка ідсолоr·ія В'ісtшх
еміrрантів зна•шо відрізпнеться від пmл11дів народн11ків ХіХ ст. , 
зокрема, біJІІ,шпм інтересом до історії укрСІЇІю,кої дсржаІІності, 
форм українськоrо державноt·п будівшщтв<t . 

Досліджуючи психологічні характернстнкн ро.:іін::ькш ·о, ук
раїнського, польського та іншш;. народів Єнропн, фuрмІІ цержав
них союзів cтocotmo різнпх ст:-~пів держ<ІВІЮІ'О життн Україшt, 
вчені-народники обгрун'rуnали теорії федералістичної традш..t.Н 
в Україні і можливістьфедераm.шtх об'єднань з У'~іма країнами, 

. з якими вона мала історичні зв"язки, зокрема з Литвою га 
Б шорусією (Грушевський), Росією (Лащенко), чсх<1~'-ІІІ, с..ІJоnсн
цями, сербами, слоuаками, хорватами Шlелухін). На їхню дум
ку, федерація (в тій чи і1ішій формі) мас сприяти зміцненню 
української держаюrості. Основні підвалини, на яких повшнJ<:t 
будуватнея українська державність,~ це опора лише на нласні, · 
історично притаманні україно;кому народоні характеристикrt -
народоправство, демокрnтизм , безкласовість - і ро3уміtшя на
роду як територіального об'єднання усіх гро:м;щяи, що прожи 
вають в Україні, незалежно від їх національної, партійної та 
класової 11риналежності. НародюtкІІ вважали, що нраво народу 
взаr·алі і кожної людини зокрема с вищим від ІІрана держави. 

Орієнтуючись у справі побудов11 української держаuн в ос
новному fШ НаДІІНіnрянську Україну, вчені цьоІ'О напряму в 
своїх концепціях розглядали нароц як 'rернторі3JІІ.не об'.єдн;:ншя 
усіх громадян, які проживаюп, n Україні, визначали людину 
як самостійну самоцільну ціннісп, і, звннуначую•ш у відсутності 
української державності в основному зовнішніх сусідів (Росію, 
Польщу) , вважали, що український визвощ,ний рух, йоrо історія 
є неnовторними, піJІ,креслювалн необхідність опори в майбут
ньому державному будівництві в Укр;йві на свій власний 
nолітичний досnід та свою історію. 

НУІ 



РОЗДfЛ 4 

КОНСЕРВАТИВНИЙ НАПРЯМ 

Консерватизм як ідеологічна течія, що обгрунтовує особливу 
цінність традиційного ладу і збереження традиційно освячених 
установ і форм життєдіяльності, сформувався у Західній Європі 
на рубежі XVIII і ХІХ ст. На Україні консерватизм проявився 
у спробах ряду гетьманів надати своїй владі монархічно-спад
кового характеру (Хмельницький, Самойлович, Мазепа, Розу.,. · 
мавський). Наnрикінці XVIII - початку ХІХ ст. віц став 
ідеологічною nлатформою малоросійського дворянства. в його 
боротьбі за збереження національних і становихпривілеІв. Се
ред представників української консервативної думки того часу 
можна назвати Г. Галагана, В. Тарновського, Г. Милорадовича 
(друга половина ХІХ ст.), Ф. Уманця, В. Горленка, Андрія і 
Миколу Стороженків, П. Дорошенка (кінець ХІХ - початок 
ХХ ст.), які протиставляля російському абсолютизмові ідеї 

. європейського лібера.пьного консерватизму в контексті ук
раїнських національних шляхетсько-гетьманських традицій; 
Перебуваючи .в опозйції до російського абсолютизму 1 з одного 
боку, і до українського народництва, з другого, українські кон
сервативні діячі хоча 'й належали до російського дворянства, 
усвідомлювали своє етнічне походження, збереглипочуття ук
раїнського "територімьного" патріотизму. 

В Галичині українським консервативним елементом на 
австрійському грунті стали представники греко-католицької 
церковної . ієрархії. Греко-католицькі священики підтримували 
габсбурзьку династію, вимагаючи в ХІХ ст. лише окремого 
"руського" коронногО краю з українських земель, що входили 
до складу Австро-Угорщини. Ця підтримка і , відповідно, кон-
сервативна ідеологія греко-католиків була породжена бажан
ням протидіяти незалежницьким прагненням польської шлях
ти, яка в першій половині ХІХ ст. постійно змагалася з 
австрійцями за володіння Галичиною і водночас намагалась 
визволитись з-пtц австрійського панування. Різнорідні течії 
української консервативної думки стали своєрідним підгрунтям 
для відродження українського консерватизму в 1917-:-1920 рр., 
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який знайшов (Вій вияв в українській Державі гетьмана П. Ско
ропадського. 

В українській історико-політичній науці виникнення консер
ватІшного напряму було викликане необхідністю обгрунтування 
поЛітико-nравних nідстав монархічного гетьманського ладу в 
Україні в 1918 р. Найбільш відомимй представниками ук
раїнського консерватизму, які в своїх наукових працях намага
лися довести необхідність саме монархічного ладу для України 
і обгрунтувати його правомірність, були В. Липинський, С. То
машівський,В. Кучабський. Дослідження цйх учених, які, окрім 
історичних екскурсів, обгрунтовували політалогічні концепції 
української державно<.."Ті, оформились у науково завершені теорії 
вже в період еміграції. 

MOHAPXlЧHt ТРАДИЦtl В lCTOPtl УКРАІНИ 

На відміну від М . . Грушевського, Р. Лащенка та С. Ше
лухіна, громадсько-політичні погляди яких формувались на
вітчиЗняному грунті під безпосереднім впливом старого народ,
ництва (всі троє були учнями В.Антоновича), політичні ідеі 
представників консервативного напряму викристалізовувались 

· здебільшого на основі західноєврОnейської історіографії і 
політології. Тому доцільно, на наш погляд, докладніше розкрити 
ті громадські та наукові впливи, що спричинили утвореннg 
консервативної школи в українській історико-політичній науці. 

Засновник консfрвативноr . школи в українській політології 
В. К. Липинський походив з старовинного роду мазовецькоі' 
польської шляхти. Предки вченого на початку XVIII ст. пе
реїхали до України й осіли ua Поділлі, де придбали значні 
земельні маєтки. У XVIII - ХІХ ст. пре'іставники цієї сім'ї 
обіймали різні земські та військові ч:осади . . 

1 Липинський Вячеслав Казимирович (5.1V.I882 р., с. Затурці Волинськоі 
губернії - 14.VI.l931 р., с. Перпіп поблизу Відня) - український вчений
політолог. Закінчив першу класичну Київську rімназію (1902), філософський 
факультет ЯгелJюнськОІ'О університету в Кракові ( 1905), навчався у Вищій школі 
політичних наук в Женеві (1906-1908). Учасник першої світовоі війни (1914-
1917). Один із організаторів Украінської демократично-хліборобської napt·!: 
(1917), посол уряду гетьман·а Скоропадського та УНР у Відні (1918-1919). З 
•1ервня 19! 9 р. в еміграції. Один із засновників Украінського союзу хліборобів
державників <УСХД), автор програмного статуту та організаційного регламенту 

УСХД 0920> . Редактор і автор неперіодичних збірників "Хліборобська Україна" 
0921}-1925). Професор, завідуючий кафедрою українськоі державності УНl-Б 
0926-1927). Після розходжень з гетьманом П.Скоропадським І саморозпуску 
УСХД заснував. "Братство українських класократів-монархістів" (1930). Автор 
nонад 200 наукових праць. · ' · 

2 цдtл Укр3іни у м.Львові. ф.309, on.l, спр.388, арк.25. 
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Наукову діяльнkть ЛиІшно,кнй розаю•ІаtІ у 1908 р. 
історичною розвідкою про ДаІПІ)]а Братковською. В 1909 р. у 
Кракові вуйпта друком історп•ша праця вчсІюю "Szlachta па 
Ukrainie" ,основу якої склав реферат, проч~ітаний ЛtПІІшським 
восени 1908 р. на зборах місцевих поміщиків в Умані. 

Автор дослідЖення висуває і обгрунтовує ідею акншної 
участі шляхетської верстви в Україні в nолітичному та 
національному відродженні української держави. Для поши
рення цієї ідеї Липинський разом із своїми однодумL~ями ор
ганізував у Києві в 1909-1910 рр. видання тижневика "Przeglad 
Krajowy". 

Не маючи змоги, переважно через цензурні перешкоди, про-
. довжувати t:вою громадську та nубліцистюшу діяльність, Ли
пинський зосереджується на архівних дослідженнях і наукових 
розвідках. Під його редакцією в Кракові був виданий збірник 
"Z dziejow Ukrainy", присвячений пам'яті В. Антоновича, 
П. Свенціцькоrо і Т. Рильського. В цій книзі, крім nереднього 
слова, вміщено ряд статей самото Лпшшськоrо . 

Крім згаданих праць, у "Записках НТШ" вийшлн дні 
історичні розвідки Липинського "Генерал артилерії В. Кн. Русь
кого. З архіва Немиричів" (1909). та "Аріянський соймик в 
Киселині на Волині в маю 1638. Причинки до історії аріан
ства на Україні" (19 10), а також кілька рецензій у тих Же 
"Записках" і в львівському "Літературно-науковому віснику". 
В березні 1914 р. Липинського обирають дій{;НИМ членом НТШ 
у Львові. 

Обстоюючи ще з юнацьких літ ідею незалежної укра'іиtм-:ої 
держави, Липинський виділявсSJ серед інших нечисленних тоді 
"самостійникі:вl' тим, що єдиною силою, здатною здійснити цю 
ідею, вважав місцеві державницькі елементи України, зокрема 
ії землевласницІ.кі хліборобські верстви. Після російської рево
люції 1917 р. він скеnтично оцінював політику Центральної 
Ради і натомість активно підтримував гетьманство, яке було 
сnравою власне тієї ж землевласницької хліборобської верстви 
і в якомуnри всіх йоrо хибах Липинський вбачав здорові зародки 
реальної української держави. 

Світоглядні основи майбутнього вченого почали формува
тися ще під час навчання в Луцьку і Житом11рі, де він пр()являв 
великий інтерес до українсt.кої історії, щобливо до історії 
козаЦтва, перечитував історичні, новели М. Грабовського, 

3 Liplnski W. Szlac.hta ~а Ukrainie. Kraco1v, 1909. 
4 lJpinskl W. Nazwy Rus і Ukraine і ІІZІНІсzенjе IІistoryczпc; Stani;laІv МісtщІ 

Кrzyc~wski; Dwle chwile z dziejow porewnlнcy jпcj Ukrniпy; r>осшнепtу пІіnу; Portre t 
hetmana Mazepy; Mowa S.Zorki na Pogo·zciІie 1\ .СІнпіеІпісkісgо І І З dl.icjow likrainy 
Кracow, 1911-1912. · 
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М. Чайковси,щ·о, інших предстgВІіІІКів так званої "української 
школи" в польській літературі . В Київській rімназії друзями 
Лшншського стали українсм.;-і студенти К. Квітка, Б. Матю
шенко, Т. Рилr,ський. Ця дружба, безперечно, сприяла nо-
глибленню українофільських симпатій Липинського. · 

Глибокий вплив на формуІІанн я світогляду молодогО вЧеного 
сnравили університетські н<іставники- представники польської 
консерватюшо·.: школи в Ягеллонському університеті, зокрема 
його науковий керівник професор В. Яворський (1865-1930). 
Навчаю•шсr, у Вищій шкоЛі політичних наук у Женеві, яка 
займала nровідне місце серед сусnільно-політичних навчальних 
зак.надів світу того часу, Липинськийдістав можливість оз--

. найомитися зі здобуткаt.Їи світової політичної і соціолоrічної 
думки: теоріями Гегеля, Маркса, Гумn:ловича, Оппенгеймера, 
Вебера, Сореля, Моски, Парето, Міхельса, Єлінека та ін. 

Визначаm,ний вплив на формування світогляду Липинсь
кого справили п'ять теоретичних напрямків політичної і 
соціологічної науки того часу: 1) ранні теорії соціально~ 
конфлікту, зокрема концепції Гегеля, Маркса, Гумпловича, 
Ратценгофера і Оппенгеймера; 2) Західноєвропейський раціо
налізм кінця ХІХ ст., у тому числі теорії М. Вебера про 
значення ірраціональних впливів у людсІ,кому існуванні та 
концепції Ж. Сореля, особливо його критика доктрин демок
ратП і лібералізму; 3) Політологічні теорії еліти Моски, Міхелса, 
теорія циркуляції еліт Парета; 4) німецька політична історія, 
зокрема ідеї Л. фон Ранкета його учня Ф. Рацеля про побу
Дову державного життя; 5) польська консервативна історична 
школа. 

Через відсутність багатьох джерел, у першу чергу переписки 
вченого за період його життя . до 1917 р., залишається ще й 
досі не з'ясованим ловною мірою питання, чи Липинський все 
свос життя дотримувався як політик і вчений консервативних 
політичних поглядів, чи спочатку був демократом і лише під 
вnливом воєнних і . революційних подій став консерватором. 
Український зарубіжний вчений професор JІ.Білас дотри
мується думки, що еволюція поЛітичних поглядів В.ЛИпинсь
кого була дуже незначною і він завжди' був монархістом і 
консерватором 6• Натомість, директор Східноєвропейсм<оrо 
доr.лідного інституту ii.t. В. Лишшського професор Я. Пелея
ський вважає, що консерватизм Липинського - результат 
набутого політичного досвіду і його лесимістичних настроїв 

- 5 Doro.se-:zko D. Waclaw Lipiпski І І Biuletiп Polsko-Ukralnski. 1934. N~9. 11. 
6 Bila.Y J_ The Intellectual Development of V.JJypynskyi. Ніs world Vlew and 

Political Aclivity Ьefore World War І І І Harvard Ukrainlan StІІdles. 1985. Vol.9. 
Р.264-285 
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періоду української революції, Більше того, він визначає навіть 
цілий історичний' "демокра?ІІчнпй" 11еріод у житті і творчості 
Липинського (1912-1917) , посилаючись, зокрема, на його 
"Меморіал до Українського комітету ·про наше становище суп
роти напруженої ситуації в Європі" (1912), в якомуЛнпинський 
власноручно викреслює термін "конституційна монархія" і 
замінює його словом "держава" , 

Вчений, на думку Пеленськ6rо, тоді вважав, що майбутцє 
української нації nов'язане з процесом політнчної демократи
зації і соціальними реформами, здійснюваними в інтерt>l:ах ши
роких мас людей. Український зарубіжний вчешtй г.рофесор 
Є, Пизюр вважав, що nроблема еволюції політи•ших поглядів 
В. Липинського коріниться в йоrо досі не зрозуміло11tу і nовною 
мірою не з'ясованоJІtУ nеретворенні з поЛяка в українця, На його · 
думку, Лиnинський ніколи не був демократом у повному ро
зуміині цього слова, бо, . як свідчать його досі не опубліковані 
листи, наnисані вже nісля революції, він вбачав у демократії 
ідеологію, що має служити людям, а не політико-іІрзвову форму 
влади, с.амоу~равління людей і т,д, "Тут він нікол11 не був 
демократом" , - зазначає Є. Пнзюр, · 

На наш погляд, найбільш об'єктивною є оцінка Я .Пеленсь
кого, оскільки демократичниіі ·період у творчості Лиnинського 
дійсно існував, Інша сnрава - чи був цей nеріод "реальним" у 
житті Лиnинського, тобто чи відповідав він його внутрішнім 
nереконанням, чи був результатом необхідного в умовах народ
ницького оточення комnромісу, певної гри в демократ а, оскільки 
інакще в тогочасних умnвах на Україні консервативні ідеї Ли
пинського не знайшли б підтримки і розуміння серед · ук,.. 
раїнеького громадянства, На користь останнього твердження 
свідчать три Фfіктори: J) походження Липинського і глибоке 
усвідомлення ним традицій свого класу; 2) служба замолоду в 
російській імператорській армії, персбування в середовищі 
офіцерського корпусу; 3) загальне захоплення в українському 
русі ідеями нароДшщтва, що змушувало його до 1917 р, "прн
С1'Осовувати"свої погляди під кщікретну політичну снтуацію, 
Подібної тактики дотримувавс.я, за свідченням л•ншнського, 
свого часу Б. Хмельницький , ...._ . 
Ще на nочатку ХХ ст,, коли ЛипИ:щькнй: у своїх статпtх і 

промовах закликав польську правобережну шляхту брати участь 
в українському русі, він в одному із своїх листів до С, Єфремова 
від 9 квітня 1913 р, з rіркотою писав: "".Я переконався безліч 

7 Pe/enski У. Int•·oductioІІ // Harvard UkгаіІІінn StІІ<lks. 191!.5. ·vоІ.9. Р.239; 
l.ypynsky and the P•·oblern of t11e ЕІіІе І І IIJid. Р .327, 328 

8 Pyziur Е. J,ypynskyi~ Jdea of Natioп І І lt>id. Р .:юs , 
9 ЛІІnинськrиі .8. УкрІііна на нерсном і . 1657-·1 659 UіненІ. , 1920. С. 24. 
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разів, українське громадянсrво н.ашоrо руху не розуміє і в ньому 
не орієнтується, а то в результаті виходить на корисrь вmехпо
ляків (nрихильників історичної Польщі. - В. Л.), котрі вико
ристовують наше відокремлення (говорю про українців - ри
мо-'католиків) і при допоморJ всяких засобів стараються наш 
гурток nолросту винищити" . ДШ.сио, сrановище Липинського 
було двояким. З одного боку, щоб залучити польську шляхту 
до ідей української державності, він мусив промовляти до них 
тільки з шляхетських позицій, орієнтувати, що вони зможуть 
очолити український рух, зайняти в ньому панівне становище 
і тим самим зберегти свої землевласницькі привілеї, у що, 
правда, вірив і сам. З іншого - він не міг розкривати свої 
справжні погляди керівникам українського руху, які стояли на 
народницьких позИціях, і ідей Липинського не сприймали, як 
він сам зазр:ачав, навіть у демократичній обгортці. Ще в 
1907 р. у листі до М. Грінченка вчений писав, що добре розуміє 
"саМ:ffЙ грунт, на яком~ і могли вирости поодинокі прояви 
укра):нських симпатій" 1 з боку польської шляхти. Саме цією 
єдиною можливістю пробудження українських симпатій з боку 
nоляків - промовляти до них з грунту шляхетських мо
нархічних традицій, - ЛиnИнський пояснював Єфремову, 
Грінченку, Грушевському та інШим діяЧам українського руху 
необхідність своїх праць та виступів польською мовою і з по- · 
зицій nольських землевласників, хоча й сам, на нашу думку , в 
дій1.~ності стояв на цих позиціях, nравда, вже українського мо
нархізму. Розкрити свої сnравжні наміри для Лиnинського в цих 
обставинах означало б вjдразу відокреми1·и себе від українсt.кого 
руху;- Так, у листі до М. Грушевського від 18 лиnня 1908 р., 
повідомЛяючи про запланований ним у серпні того ж року в 
Умані виступ("Участь шляхти уманської в жи'П'і народу ук
раїнського") перед предсrавниками дільничого з'їзду польських 
поміщиків, В. ЛипиіІський далі роз'яснює: "Через свого дядька, 
теж поміщика, 1_1кий має багато · знайомих і деякі впливи, я 
заnроnонував. відчит про українство і відносини до нього поль
сько-української шляхти. Очевидно, висrупатиму там не .як 
один з представників української (взагалі) інтелігенції, а як 
nредставник тої групи людей, що, ·належачи походженням своїм 
до спольщеноГQ ~ля:Хетсько-українського сусnільства, вважає 
себе українцем" . 

Другий фактор - ·це військова служба · Липинського. 
Більшість польських шляхтичів на Правобережній Україні, що 

10 Нентр. наук. б-ка АН України, ІІЇ)Ідід руковисів (ДалІ: LІІІБ АН Укt)аіни, 
ВР). Ф.ЗІ7, снр.699, арк.2. 

11 Т~м же. Ф. З, спр:З8486, арк. З. 
11 ІUІІЛ У ~раїв11 ум. Кш:ві . Ф . \235, он. \, СІJІJ . 604, арк!! . 
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входила до складу Російської імnерії, як і nредсtавники дворян
ства інших національностей Росії й дворянства взагалі, вважали 
своїм обов'язком відбути військову службу. Армійські традиції 
дворянства, оточення російського офіцерства (Липинський слу
ж~ш у драгунському кавалерійському Катеринославсько-Ново
троїцькому полку) не могли не відбитися на формуванні його 
світогляду. В цьому плані викликають інтерес роздуми генерала 
А. Денікіна щодо світоглядних основ офіцерського корпусу 
російської армії. У своїй книзі "Очерки русской смутЬІ" він писав, 
що після 1905 р. в середовищі офіцерства "мистическое обожз
ние монарха начало постепенно меркнуть. Среди младШего ге
нералитета н офицерстnа появлялось все больше людей, умев
ших различать идею монархизма от личностей, сч:а<;1'Ье родинЬІ 
от формЬІ nравлення. Среди щироких кругов оtfцерства явилея 
анализ, критика, иногда суровое осуждение" . · . 

Аналізуючи станову · диференціацію, що існувала в 
офіцерському корпусі, Денікін звертав увагу на таку деталь: з 
другої половини ХІХ ст. після введення загального військового 
обов' язку, викликаного ' скороченням офіцерського корпусу. 
внаслідок воєн, військові училища відкрили свої двері для 

різночинців. і юнаків, що вийшли з · народу. Це наблизило 
армійський офіцерський корпус до "середньоі"' маси російської 
ін'Гелігенції і демократії. Зовсім інша ситуація склалася в гвардії 
і кавалерії, які комплектувались віtключно особами дворянсь-. 
кого стану. "Зти офицерЬІ.,- пиUІе А. Денікін, - за редкими 
исключениями бЬІЛи монархистамп par excellence (преимуще
ственно) и пронесли свою идею нерушима через все переворотн, 
испЬІтания, зволюции, борьбу, падения, большенизм и добро
вольч~ство. Иногда скрьпно, иногда явно. Я не желаю ни воз
носить, ни хулцть. Они - только членЬІ своей кастн, своего 
класса и разделsfют с ним его пороки и достоинства ... Офицер-

. ство дралось. и mбло с вЬІсоким мужеством. Но наряду с добле
СТЬІ<:1, рьщарством, в большинстве своем в воеfіной и граждан
ской жизни оно сахранило ~астовую нетерпимость, архаиЧ:е
скую классавую отчужденность и глубокий консерватизм -
иногда с признаками rосудаmвенности, чаще же с сильнЬІм 

уклоном в сторону реакциИ " . 
1, нарешті, ідеї так званого "кодексу честі" дворянина, який 

зобов'язував кожного представника цього стану, усвідомлюючи 
· свою самоцільну вартість, вважати своїм найпершим обов'язком 
службу дерЖаві взагалі, щОб виправдати своє існування і 
пам'ять своїх предків. У листі доМ. Грушевського від 13 серпня 
1908 р. Лиnинський, харак:rеризуючи те підгрунтя, на якому 

13 ДеІі.икии А. Н. Очерк~І русской смутьІ// Воцр.щtщщи. 1990. N~3. С.125 . 
. 14 Там же. С.127. 
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можна пробудити полонізовану укрJїнську шляхту до спрJви 
української держащюсті, писав: "На другий день після відчиту 
зібрались ті·, що більше заінтересувались справою, порушеною 
мною - історичне обоснавання "українства" спольщеної ук
раїпської шляхти j єднання на культурнім полі з українськшt 
рухом взагалі, ш:ляхти - чи вважатиме вона себе польською, 
чи українською- як класу свідомого, а значить з обов'яз
ку і для доііра цілої країни і всіх ії мешканців, а значитf, 
і для себе" 13• 

Таким чином, папрошується висновок, що "демократичний 
період" · у діяльності Липинського був свого роду необхідним 
комnроміІ;ом, оскільки вже з юнацьких років він стояв на кон-
сервативних nозиціях, втілював у життя ті ідеї, які пізніше, в 
еміграції, виклав у своїх фундаментальних історичних й 
nолітологічних працях. 

У центрі історичних досліджень Липинського - новий, 
відмінний від концепцій М. Грушевського, В. Антоновюш, 
поЛьської та російської буржуазної історіографії погляд на 
Хмельниччину як на процес будування української держав
ності. В уже згадуваній книзі "Україна на переломі" вчений 
досліджує історію української держави в XVII ст. - за часів 
Б. ХмельницькоГо. На початку монографії вміщені тексти двох 
документів: 1) Присяга їх милостивих nанів шляхти повіту 
Пинськоrо, дана гетьману Б. Хмельницькому 20 червня 1657 
року; 2) Забезnечення, дане гетьманом Б. Х:мельннцьким 
шляхті повіту Пинського 28 червня І 657 року. Аналізуючи 
зміст цих дежументів, В. Липинський задається питаннj{м: 
яким чИном став можливим, на ·якому грунті ноетав і офор
мився союз між католицькою шляхтою ПІJНСЬКОГО повіту і 
правоtлавним J•етьманом запорізьких козаків? Яке rюлітичне 
і соціальне значення цієї нодіl? 

Відnовідаючи на це питання, fіЧений зазначас, що сам фак1' 
союзу веправославної шляхетСІ.кої верстви з Військом За
порізьким не вписується в рамки російської, nольської і народ
ницької недержавної української історіографії, оскільки не уз~ 
годжується ні з кщщепцією возз'єднання Русі - у першому 
щшадку, ні з теорією некультурного антипольськоt"'О, антишлЯ
хетськОJ"'О козацькш-о бунту-- у другому, ~і з демократичними 
українськими замаганнями - в третьому 1 • . 

На відміну від авторів усіх цих ;;онцеnцій Липинський вважає 
Б. Хмельницького найбіш,шим r·снієм українсt,коі політичної 
думки, свідомим будівви•шм укрrіїнп.кої держави. На думку вче
ного, намір створити незалежну укр<фкьку державу виник у 

---Т.fj.J}і/Лукраінн у ;ч. КІІСіІі . Ф. 1235, оn . І, спр.604, nрк.4. 
16 .іlІІІН/1/С'І•ІWіl П. Украіна на перелом! . C. l7 . 
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гетьмана на саr\юму початку повстання, а то й раніше. Без цього 
задуму, за у ва жуєЛипинський, сама справа Хмельницького бу ла 
б психологічно неможливою. 'Гетьман змушений був як на само
му початку nовстання, так і під час визвольної війни прихову-
вати свої реальні плани з чотирьох причин: 1) степова неграмот
на козаччіша і також неГрамотне селянство, які грали головну 
роль на початку nовстання, витворити самостійно власну села,.:. 
ратистську державну ідеологію не могли; 2) пізніші творці й ви
конавці цієї ідеології - українська шляхта та міське козацтво 
(міщанство) на notraткy повстання ще ма,11о важилн в загальній -
козацькій верстві, щоб свої сепаратистські плани перевести в 
життя; 3) монархічна реакція nроти демократичної олігархії, яка 
втL1:ювала в собі, окрім національно-релігійних та соціальних 
прагнень, головну політичну суть повстання, не могла набути 
українських державних форм доти, доки особа монарха, або вза
галі самодержця, існувала в уяві народних мас nоза Україною; 
4) сам Хмельницький ще не nстиг здобутИ в масах необхіднW 
авторитету й віри для уособлення собою монархічної влади . 
Тому, на думку Липинського, сепаратизм гетьмана на першому 
етапі визвольної війни відзначався "конспіративним" характе
ром і вИявлявся у таємних стосунках Хмельницького з. турець
ким султаном, семигородським князем, московським царем. Тим 
самим відверталась увага народу від далекого і милостявоrо, "па
нами" поневоленого польського короля і пос-rупово пере:.. 
орієнтовувалась на особу Б. ХмеJtьницького .. 

Наприкінці 1653 р. перед гетьманом постало питання -- за 
чиєю допомогою і яким шляхом остаточно визволити Україну. 
Необхідно було зробити вибір- Туреччина·чи Москва? Хмель
ницький відмовляється . :від своєї попередньої туркофільсьRої 
політики і відкЇщає Туреччину з двох причин: 1) споконвіЧне 
релігійне nротистояння християнськотО і мусульманського 
світів; 2) ненадійність васала Туреччини- татарського ханства, 
котре, виходячи з власних інтересів, завжди. було противником 
зміцнення України і у вирішальну хвилину (під Зборовом, Бе
рестечком, Жванцем) зраджувало козаків. ЗалиШається Моск
ва. На думку гетЬмана та його помічників, союз з одновірною 
Москвою відкривав можливість остаточно розвалити Польщу і 
Кримське ханство і збудуВати незалежну українську державу: 
Переяславська Рада 1654 р; була наслідком втілення у життя 
цього задуму. 

Липинський відрізняв Переяславську умову від пізнішої пе
реяславської легенди про добровільне nрилучення Украіня до 
Москви, що виникла, на думку вченоrо, під час зруйнування 
козацької державності й набула своїх ідеолоrічних форм за часів 

17 ЛипинськІІй В. Украіна на перелом!. С.24. 
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Мазепи, в процесі викорінення самостійницько-державних 
nрагНень української козацької аристократії. Звертаючись до 
1'их дослідників, які вбачали в Пt:реяславській умові легенду 
щ>ь добровільне "возз'єднання" Русі, він застерігає, що кожен, 
хто д01'римується nодібної думки, "мусить спершу доказати, що 
гетьман Хмельницький підняв повстання проти Польщі в ім'JІ 
nрилучення Україци до Москви і що Переяславська угода яв
ляється тільки формальним закінченням, послідовним 
скріпленінІМ на папері отоrо ним і задуманого діла. AJre і'§• 
розуміється, ніхто не може доказати того, чого не було" . 
Лиnинський перексшаний, що., підіймаюЧи повстання проти 
Польщі, Хмельницький не міtв наміру прилучити Україну до 
Мосtсви, що Переяславська угода 1654 р. була для гетьмана 
таким самим випадковим союзом, звернеІtим ПрО'ГИ Польщі і 
укладеним з метою визвол~ння України з-під Польщі, якими:· 
були всі його nопередні такі ж самі союзи з Кримом і, перш за 
все, з Туреччиною. На думку Липинського, російський цар, 
ставши nротектором України, мав давати останній військову 
допомогу проти Польщі і за цю допомогу отримувати від України 
певну щорічну грЬшову данину. 

Таким чином, ученИй трактує Переяславську угоду 1654 р., 
fle як акт возз'єднання, а sік міжнародний союз проти Польщі 
й татар, забезпечений фьрмою протекторату, укладеного геть
манським урядом .в ім'я українських державних інтересів. 
Аналізуючи зміст Переяславської угоди~ вчений доходить вис
новку, що політичні цілі обох сторін, які ії укладали, були 

· абсолютно різними і навіть спочатку для кожної з сторін мало
зрозумілими, що й призвело незабаром до розриву стосунків з 
Москвою після того, як між Росією і Польщею у вересні 
1656 р. був піДписаний мирний договір у Вільно. · 

Державницькими монархічними планами вчений пояснює і 
подальшу політику Хмельницького. Головна мета планів геть
мана теnер полSІгала в тому, щоб убезпечити себе від агресnвної 
політики Москви, відібрати від Речі Посполитої ті північно'
західні землі, котрі ще не ввійшли до складу козацької держави, 
визнаноs· Переяславським трактатом, нейтралізувати 1'атарсь
кий Крим і, врешті, здобути . міжнародне визнання для своїх 
династичніt:х намірів, тобто скріпитн військовий титул rеJ·ьмана 
суверенним монархічн·им князівським титулом і гарантувати 
спадковість верховної влади в новій українській державності. -
Здійснення цьоrо завдання, на думку Липинського, сприяло б 
забезпеч.енню стабільності і державної незалежності У країни. 

Прагнучи захистити Україну від посягаць Москви, Польщі і 
Криму, . ХмелІ>ницькІііі звер1'ає свої надії ~о створеної тоді ва 

18 Лиrшнський В. Украіна иа nерелом\. С.29. 
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Сході Європи коаліції держав. До ії складу ввійшли Україна, 
Швеція, Прусія, Семю'Ород, Молдавія, Волощипа і Литва "7" 

країни, які виявили намір об'єднати cвffi зусилля в боротьбі про
ти експансіоністської політики Москви, Польщі та Криму. Ця 
коаліція, будучй, значною мірою, результатом зусцль гетьман
ської дипломатії, поставила, як вважає вчений, нову українську 

державу не тільки на становище держави суверенн.о'і, 'У'Ье й такої, 
що веде свою окрему, це залежну від Росії, nолітцку . 

1, врешті, останній аргумент, наведений Липинським для 
визначення державницької централізаторської nолітики .геть
мана, - це питання встановлення і міжнародного визнання 
української князівсько-гетьманської династії як символу неза
лежності й суверенності української держави.. Він rіриводить 
свідчення австрійського nосла Ларчевича, .який був присутнім 
на широк()му nредставницькому з'їзді козацької старшини, що 
відбувся у Чигирині в квітні 1657 р. Учасники з'їзду одного
лосно затвердили наступником гетьмана на престолі 16-річноrо 
Юрія Хмельницького. Цей монархічний династичний акт 
офіційно визнали всі сусідні держави: Москва, Польща, 
Швеція, Туреччина, Крим, Семигород, Молдавія і Волощина. 

Вважаючи, що сама постать та ідеї Хмельницького були 
nерекручені і дійшлИ до нащадків у спотвореному вигляді, 
Липинський зауІ,\ажував, що Хмельницького по-сnравжньому 
''розуміли дот~'одоки жива ще була сотварена ним державна 
аристократія" . Для сучасних українс{>ких поколінь Хмель
ницький став далеким і чужим, театральним "козацьким бать
ком", який від інших таких же батьків відрізняється тіл·ьки 
тим, що ті воліли під царя турецького або к9роля польського, 
а він під царя московського, православного" . Звинувачуючи 
істориків-народнй:ків, які всупереч задумам Б. Хмельницького 
пов'язували майбутнє України з романтичнИм низовим За
поріжжям, гайдамацьким руїнництвом та ацтидержавним, 
анархічииr.t буцтарством, Липинський вважає основним за
вданням української державної політики nодолання ідейного 
хаосу в політиці, браку організації і дисдцпліни - всіх тих 
J1ричин, які не дали свого часу здійснитися українськійдержаві 
в реальність. "Ми знаємо, - пише він, - що недостаtш ідеї 
державної і самопаіДання анархічної провідної верстви nory
бв.rm Київську і Га.тщьку Русь, Русь Литовську, Коааччину 
Українську, врешті, сучасну українсr,ку інтелігенцію. І хотя чІ!. 
всією душею держави української, ми хо•1емо це каліцтво 
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наше вилічи·rи" 22
• Тому всі nлани щодо державної незалеж

ності України nов'язані у Лиnинського з твердим і неnохитним 
nроведенням у житТя принциnу сnадкової монархії. 

lнmим відомим представником консервативного напряму в 
у:кра"і.нській історико-nолітичній науці, започаткованого В. Ли
nинським, бу~зукраЇНСJ>КИЙ історик і політичний діяч с. То
машівський . М. Грушевський, науковий семінар якого 
відвідував майбутній учений ,вважав його одним із найтала
новитіших своїх учнів. Після закінчення Львівського 
університету Томашівський отримав іІауковий стуnінь доктора 
філософії, був обраний дійсним членом Наукового товариства 
ім. Шевченка у Львові. В 1910 р. ііін обіймає nосаду доцента 
кафедри історіі" Австрії Львівського університету. Праці вче~ 
ного, надруковані переважно в Заnисках НТШ ("Шкільництво 
на Угорщині і Русини", "Гетьман Мазеnа і король Станіслав 
П", "Мазеnа у шведів", "Угорщина і Польща на nочатку XVIII 
століття", "Мазеnа і. австрійська nолітика", "Джерела до історії 
України-Руси"), знаходять визнання серед наукових і громад
ських кіл. Вони відзначаються, nерш за все, ретельним оnра
цюванням багатоманітних архівних джерел, глибоким аналізом 
nодій. Однак за своїм змістом переважна більшість наую;>вИх 
розвідок Томашівського, наnисаних у дщюєнний nеріод,- це, 
no _суті, продовження народницької концепції М. Грушевська~ 
ro. В nіслявоєнні роки він бере активну участь у nолітлчню.. 
nодіЯх, що відбуваються в Галичині. Ідейні розходження з 
Грушевським змушують його критично переглянути свої ко
лишні наукові й nолітичні позиції. Опинившись у 1919 р. Б 
еміграції в Англії, Томашівський nротягом двох років до своrо 
nереїзду в Берлін працює в бібліотеках Лондона, де знайо
миться \з здобутками західноєвроnейської nолітичної науки. 
Саме в еміграції · Томашівський · вИдає свої фундаментальні 
історичні та nоJіітолоrічні nраці, які ознаменували остаточний 

22 uдlA Украіни ум. Львові. Ф.З59, оп.!, cnp.266, арк.97. 
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ЛьвІвської області - 2l.Xll.1930, Краків). Закінчив. Самбірську Іімназію ( 1895), 
філософський факультет Львівського університету (1899), викладач Історіі, ла
тинської, грецької І німецької мов та літератур у rімназіях міст Перемишля, 
Бережан І Львова (1900-1910), доцент філософського факультету Львівського 
унІш:рситету (191Q-1914) . Член бойової уnрави українських січових стрільців 
(1914-1918), радник делегації ЗУНР на міжнародній мирнІі1 конференції в 
Парижі (1919), rолова диnломатичної місії ЗУНР ·у Лондоні (19201. В 1921 р. 
емігрує до Англії, а потім Німеччини. Редактор берлінських журналів "Украінське 
слово", "Літопис політики, nисьменства і мистецтва" (1921-1925). У 192$ р. 
nовертається до Львова, редагує двотижневик "Політика" (192$-1926). ДоЦент 
І надзвиЧайний професор східноєвроnейської історіі Краківського університету 
(1927-1930), позаштатний nрофесор УНІ-Б 0927-1930). Редактор Заnисок 
НТШ, урядуючий голова НТШ (1913-1915) . 
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перехід ученого з народнm].ь:ких позицій на позиції держав
ницькі. 

Політичною наукою Том~mівський почав цікавитися: ще 
під час перШої світової війни, брав активну участь у роботі 
політичного факультету інституту вивчення культури у Відні, 
а тако~ товариства по розповсюдженню літератури з історії 
Сходу 4

• 
В 1916-1919 рр. він фактичнQ був головним політичним 

радником уряду ЗУНР, обстоював, виходячИ зі своєї історичяої 
концеnції, політичне nраво Галичини на незалежність. 
Обіймаючи nосаду голови диnломатичної місії ЗУНР у Лондоні, 
Томашівський звертається до членів англійського уряду, 
міністерства закордонних сnрав, прем'єр-міністра Ллойд-Джор
джа, редакторів вnливових англійських газет з2fистами, в яких порушуЄ питання незалежності Галичини . Водночас 
учений багато працює над вивченням політичних теорій, історії 
політичних вчень. Досконало володіючи 14 європейськими мо
вами, він опрацьовує наукові праці англійських, італійських, 
американських, німецьких політологів, про що свідчать йоrо 
численці виписки з монографій Мерріама, Міхелса, Ніцше, 
Ласкі, Відьсона, Ліпr~~льна, Ферреро, інших відомих учених 
та політичних діячів . Цей солідний теоретичний фундамент 
багато в чому сприяв виробленню політичної концепції То
машівського. 

У 1921 р. учений приїжджає до Бер./Ііна, маючи намір при
єднатися до гетьманського руху. Тут він швІщко сходиться з 
В. Липинським. Незважаючи на деякі теоретИЧІJі роЗходження, 
їх єднало головне - консервативні ідеали майбутньої України 
як монархічної незалежної держави. Томзшівськцй часто дру
куєт~я в місцевих виданнях, зокрема в редагованих Липин
ським неперіодичних збірниках "Хліборобська Україна", читає 
лекції на поЛІтичну та історичну тематику перед студентами 
німецьких вузів, Української господарської академії в Подеб
радах. 

Як відомо, в передвоєнні роки Томашівський сим щІ rизував 
лівим політичним течіям, однак його історичні праці, видані 

-перед війною, не містили в собі скільки-небудь виразних за
rальноісторичних чи політологічних концепцій. Роки воєнних 
лихоліть та революційних потрstсінь, а також вплив ідей 
західноєвропейських філософів Джемса, Шпенглера, італійсь-

'2" о ЦДІА УкраІ11и ум. Львом. Ф.368,он. \, снр.І59, арк . І--З . 
25 Там же. Cnp.l65, арк.І-4; Снр.І67, арк . /, 2; Снр. І 69, rфк.І . 
26 . . 

Там же. Cnp.SO, арк.І-90. 
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кого історика та політолога Г. Ферреро 27 спричинилися до 
радикальної зміни поглядів ученого, його переходу на позиції 
консерватизму. В останні роки життя, вже перебуваючи в . 
Польщі, Томашівський остаточно завершив свою концепцію, в 
якій сполучались елементи католицизму, консерватизму та 

прагматично-релятивістської філософії Джемса і Шnенглера. 
Консервативно-моцархічці кола на чолі з Липинським . 
розцінили клерикальний монархізм і західноєвропейську про
галичанську орієнтацію Томашівського як зраду інтересам геть
манської легітимної ідеології, що врешті-решт змусило його 
розірвати стосунки з nредставниками цього напряму. 

Світоглядні основи творчості Томащівського як історика й 
політолога формувались під впливом чотирьох напрямів того
часної історичної, політичної та соціологічної думки: 1) кон
цепцій М. Драгоманова і В. Липинського; 2) ідей ігалійських 
учених Г. Ферреро іД. Мацціні (1805-1872). Останній будував 
свою концепцію держави на поєднанні абсолюту релігійної ідеї 
та принципу національності як основи розмежування держав. 

Обгрунtовуючи домінанту національної держави, Мацціні вва
жав, що між незалежними національними державами має 
існувати федеративний зв'язок на зразок європейських сполу:
чених штаті~· 3) теорій російського історика Р. Ю. Вілпера 
(18,$9-1954) А, як»й Усвоїх nрацях досліджував закономірності 
суспільних процесів з позицій історизму та циклізму. Критично 
оцінюючи історичну традицію при дослідженні nроцесів держав
ного життя, Вілпер надавав перевагу матеріальним кореням 
політичних та ідеологічних процесів і явищ; 4) вже згаданих 
впливів прагматично-релятивістської філософії Джеl\tеа і Шпен
глера; 

На відміну від В. Липинського, який виводив перші мо
нархічні традиції на Україні з держави Б. Хмельницького, То
машівський у своїй праці "Українська історія", перший том якої 
"Старинні і середні віки" вийшов у Лмюві в J919 р., доводив, 
що Перша українська монар.хічна державність була започатко-

27 Гуіл~смо Феррсро -- Італійський історик і політолог, послідошtнк Г. Мо
скн: СтиоршІ ВJШСІІУ класифікацію типів державвої влади, виділяю•ш, зокрема, 
"леrітнмістські " та "революційн!" уряди, стнерджувап, що держави, в як11Х nра
вить JІСrітимістський уря;1, є заІІЖДІІ стабільними, оскІш,кн громадяни 
традиційно "приймають" йш-о правдінни І нільно, бса примусу, "віддають" йому 
свою лшІльІІіІ;п., реrюлюційні ж уряди прнмушують людей до nокори страхом. 

28 Шппср Роб~р1 Юрійоuич - російсt.киІі істор~tк, академік АН СРСР 
(1943). Професор ІІоворосійсt.кою уніІІСJюпету в Одесі 0894-1907), Москов
СІ>КОІ'О уні~~ерснтету ( 1907-1922), Латr•Ійського універсиrсту в Р113і ( 1924--1941), 
МДУ 0941-1950). Осноnні прнцІ: "Церковь и rосударство и Женеве XVI века 
в зпоху кащ,вншtз~щ" (М., 1894), "ОбщественнЬІс учения и исторнческие теории 
ХVШ-·ХІХ вп. " (М., 19\3) . 

121 



вана ще в часи Галицько-Волинського князівства. Концепція 
Томашівського базується на трьох основних критеріях: 1) землЯ, 
тобто освоєння майбутніми українськими племенами тери:торій, 
на яких вони nроживали; 2) нація, тобто утворення української 
нації внаслідок відокремлення українських земель від велико
руських після розпаду КиївсІ,кої держави і поступової сепарації 
Галицько-Волинського князівства; 3) становлення nершої ук
раїнської національної держави - Галицько-Волинського 
князівства як завершення цих двох процесів. 
· Критерій "українська земля" Томашівський розуміє дещо 
інакше, ніж його попередники, зокрема М. Грушевський та інші 
українські вчені, які розглядали Україну як етнічну територію 
і саме з цих позицій інтерпретували історичні події, що тут 
розвивадися. Томашівський розглядає українську землю як гео
графічну цілісність, ігноруючи тnм самим етнічний характер 
окремих частин України. В своїх історичних дослідженнях він 
відштовхується не від певної землі, заселеної певним народом, 
який творить свою історію, а від географічного становища Ук
раїни, яке начебто само по собі творило історію української 
нації. Подібний підхід вів до порушення причинно-наслідкових 
зв'язків. В етнічнрму та історичному розумінні поняття "Ук
раїна" змінювалося в залежності від переселень, завоювань, 
асиміляції тощо. "Тільки в географічному розумінні, - ствер
джував учений, - можна говоритИ. Ііро Україну як. пw 
індивідуальне незмінне поняття впродовж усієї історіГ' 9• · 
Сприймаючи Україну як географічне понЯття, він акцентує 

· увагу передусім на географічному розташуванні ії тернторії в 
Європі та історичних наслідках цього розташування. Основним 
орієнтаційним пунктом та мірилом вартості в цьому розташу
ванні Томашівський вважає заЛежність України від Чорного 
моря, яке ~ідіграло вирішальну роль в українській історії. 

· Більша частина України, так само як і велика частина середньої · 
Європи, підкреслює вчений, була зв'язана "сво~ю водною сіткою 
з Чорним морем і муси.па ділити його долю. Немає нічого дивного 
в тому, що згаданому вище закуткові на Заході (маються на 
увазі західноукраїнські землі. - В. П.), який належить до 
балтійського сточища, доводилось грати таку визначну рош. в 
історії України. Це й пояснює, з другого боку, чому історично
по:'Іі~~чне і кудь~.Урне ~~ття У.~раїн~~кого ~арод_у не д~рж~%я 
ПОСТlИНО ГОЛОВНО! артерц украІНСЬКО\ ЗеМЛі - ріКИ Дншра . 

Інша сторона ідеї Томашівського щодо української землі як 
критерію історії України ~ це історичний процес здобування 
українським народом землі. Вчений звертає увагу на велике 

29 То.мтиівський С. Українська Історія. Львів, 1919. C.l. 
30 Там же. С.2. 
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значення боро•rьби українських племен зі степом у Х-ХІІІ ст. 
для історїі України. З цих позицій він оцінює всі ті чинники, 
які відіграJіи вирішальну роль у цій боротьбі. 

Процес здобування українським племенем зеJvІЛі, вважає То
машівський,_ - це довга і заnекла боротьба осілої землеробської 
культури проти кочовоrо варварстьа. Останнє, займаючи сере
дину території України, довгий час перевижало культурні сили, 
які йшли з північного заходу і з півдня, поки південна сила не 
лягла цілком в руїнах, залишивши першій вес,, тягар бпротьби. 
Ця nівііічно-західна культурна область, зазначає .вчений, і є 
найстарішою сценою політи•шого розвнтку України. Спочатку, 
займаючи невеличку територію, ця обласп, згодом поширюється 
до нинішніх розмірів. "Сцена історичного життя України, -
пояснює Томашівський, -:- була дуже непостійна. Поминаючи 
ті часи, коли все культурне життя осеред.кувалося на берегах 
Чорного моря, бачимо на порозі політичної історії Укр;1Їни 
<ІХ в.) українські племена, згуртш1ані у лісовій полосі на про
сторі між горами Карпатами і річками Прип'яттю, Сяном і 
Дніпром; головні функції цісї території творять м~~та: Бере
стя, Перемишль, Коломия, Переяславль і Чернігів" . У центрі 
цієї тернторії розміщувалися найстаріші осередки політичного 
життя України: Київ, Володимнр, Галнч, а зrхщом Львів, який 
разом з Кцєв'Ом вже в XIV ст. стає головннм центром 
національного розвитку України. "Довгі віки українська 
людність, - пише Томашівський, - не була в силі вийти на 
схід і південь із цих меж; надмір людності відоливан у південно
західнім та північно-східнім напрямі; луг і степ · були в 
незміннім володінні кочовиків: печеніrів, половців та татар. 
Тільки в міру упадку цих темних сил, особливо останньої,nо
сувається украі'нська людні~:f· а з нею і історична. СІ~ена, щораз 
дальше на південний схід" . Вже в добу другої уt<раїнської 
держави (1648-1775) в коловоро'Г політичного життя · входять 
такі міста, як Батурин, Гадяч, Полтава, КатериносJІав (Олек
сандрінськ), Умань, Ярослав, Кам'янець, а дещо пізніше -
Харків, Катеринодар, Одеса, Чернівці, Снго-r, Ужськ. 

Другий крцтсрій історичного розвитку в концепції То
машівського ,_;... це процес утворення і формування українсько\ 
нації. Він звертає увагу на істори•ші факти і sшища, які майже 
не розглядLtлися раніше в українській. kїоріографії, а саме -
поєднання у процесі утвореюнІ народностей дії двох протилеж
них тенденцій: консолідуючої і роз'єднуючої. 

"У процесі творення народностей, - nідкреслює вчений, -
діють дві протилежні сили: одна ~юзділSІє, друга зв'язує nооди-

Зl 1'0!1/іЩІЇдСІ•КUІі С. УкраЇІІСІ•КU ісІОріЯ. С.б ·· !\ . 
32 Там же. 
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нокі частини. Як через територіальне поширення, відмінні умо
ви життя і мішання відокремлюються поодинокі частини язи
ково, расово і культурно, так через політичну єдність і сnільність 
культурного розвитку затираються окремішн<><Jj і вптворюється 
одноцільний національний тип вищого ряДу" . Боротьбу цих 
ідей Томашівський простежує протягом усього періоду давньої 
історії східнослов'янських племен, коли, врешті-решт, перема
гає ідея відокремлення: східнослов'янська, або "руська", група 
розпадається остаточно на окремі сучасні народності: ук
раїнську, московську і білоруську. 

Третім критерієм перетворення української народн:ості в ук
раїнську націю, на думку Томашівського, було становлення пер
шої української національної держави- Галицько-Волинськьго 
tшязівства. В процесі формування української національної 
політичної культури взаємодіяв цілий ряд політиЧних; еко
rtомічних та культурних факторів, однак вирішальне значення 
мало здобуття українською галуззю східного слов'янства 
політичної самостійності. Після остаточного розпаду Київської 
Варяго-Руської держави, спільної для всіх трьох руських народ
ностей, утворилася нова, Галицько-Волинська держава, яка 
об'єднала вже тільки суто українські зеМлі. Томашівський нази
ває князя Романатворцем першої української держави, основою 
якої стала Галичина . - перша укра~ська земля, що 
відокремилась від :щгальноруської держави 4

• 
Тут і далі в своїй праці Томашівський підкреслює суто ук-· 

раївський характер Галицько-Волинської держави XIII-XIV ст., 
на противагу Київській Русі. Його концепція докорінно 
відрізнЯється від концепцій Грушевського та Липинського. Як 
уже зазначалося, Грушевський виводив першу українську дер
жаву від варязJ>кої Київської Русі ІХ-ХІІІ СТ., а Липинський 
такою вв~жав козацько-шляхетську державу Б. Хмельницько
го. Правд~. з Лиnинським у Томашівського багато сnільного
це високе цінування інституту держави взащлі й української 
зокрема, засудження антидержавних повстань і анархії, 
виділення 1 рьох основних критеріїв для своїх концепцій -
землі, нації і держави. Навпаки, у Грушевського спостерігаємо 
домінування матеріальних інтересів народу над інтересами 
націонал~>ної держави, виправдання з цієї точки зору народних 
повстань і бун.-ів. Томашівський оцінює значення Галицько-Во
линської держави в історії України з огляду їі п'яти основних 
історичних впливів на майбутнє українського народу: 1) збере
ження України від передчасного поневолення і асиміляції з боку 
Польщі; 2) розірвавши династичні та церковно-політичні зв'яз-

124 

33 Томашівський С. Українська історія . С.28. 
34 Там же. С89, 90. 



кИ з Московщиною, Галицько-Волинська держава надовrо за
тримала розпочатий у ХІІ ст. процес творення нової політичної 
нації зі слов' янських та фінських етнічних елементів над Вол
rою; 3) забезпечення доступу західноєвропейської культури на 
українські землі, охорона української нації від подальшоrо мон
rольськоrо проникнення; 4) надання · галицько-Волинським 
князівством матеріальної та моральної підтримки Західній Ук
раїні в боротьбі ,з польською експансією; засвоєння ним нових 
просторів на сході на користь української народності; 5) саме 
завдяки українській державності XIII-XIV ст. утворюється су
часна націонаЛьно-політична, культури~}· певною мірою, мов
на самостійність У країни серед слов' ян . 

Томашівський глибоко переконаний, що проникнення ли
товської, польськоі та уГорської культур на західноукраїнські 
землі, .яке розпочалось за часів Галицько-Волинської держави, 
саме існування цієї держави відіграли в історії України надзви
чайно позитивну роль, дали можливість зберегти українську 
культуру та націю в Галичині, на відміну від східноукраїнськи11. 
земель, які, зазнавши татаро-монrольської навали, розділили 
історичну долю російських земель і втратили свою національно

nолітичну та культурну самосТійність. 
Інакше оцінює роль Галицько-Волинської держави Грушев

ський. Він, навпаки, вважає, що Галичина як західна окраїна 
украінської території не могла стати "всеукраїнською .держа
вою". Зазнавши· польсько-литовських впливів і асиміляції, вона, 
на Бідміну від Києва, не могла відігравати роль історичноtо й 
політичноrо об'єднавчоrо центру українських земель. · 

"Всеукраїнською, якою була Київська, - пише Грушевсь
кий,- Галицько-Волинська держава стати не подужала, обме
жилася Західною Україною, хоча було кілька моментів, коли 
заносилося як не опанування нею цілої України, то значне 
розширення сфери впливів на Сході. На перешкоді стали різні 
дричини і приrоди, але і без них таке розширення впливів на 
Подпіпров'я У!РУд~ялос~ тим •.. що п~ставою ~~РfJІВИ стала Га-
личина - захщнщt: кран украшськоt територн . 

Як і Липинський, Томашівський виводить свою концепцію 
історичноrо та політичного розвитку України з огляду на вплив 
протилежних чинників, які мали вирішальне значення в історії 
українськоrо народу: З одного боку, конструктивних, позитив
них і творчих. а з іншого - деструктивних, негативних, 
руїнницьких. В його "Українській історії" ми постійно наштов
хуємося на різко негативне ставлення вченоrо до будь-яких 
антидержавних та анархіЧних проявів, князівських мі?Кусобиць 

-------
з.; TOJІtautifJcькuli С. Українська історія. C.l ll, 112. 
36 /fJ}'Іиевський М. Історія Украіни-Руси. Т.З . С.І. 
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та боярської анархії в Київській і Галицько-Волинській держа
вах XII-XIV ст. Водночас він щ1соко оцінює роль варягів у 
побудові української держави, неодноразово підкреслює nози
тивне fначення влади Романа - "самодержця і царя всієї 
Русі" 3 та його Н<ІІЦадків як запоруки міцності української 
монархічної держави. · 

Таким чином, rаличина, на думку вченого, була своєрідним 
кордоном, що розділяв сфери госіюдарських та культурних 
впливів між СхоДом і Заходом, зокрема вnливів римської та 
візантійської церков, які стали символами євроnейського 
роз'єднання на Схід і Захід. Ці впливи, що завжди починалися 
з Галичини і Волині, завершилися БерестейсJ,кою (Брестською) 
унією 1596 р., внаслідок якої, як вважає · Томашівський, ут
ворився nосередній між Сходом і Заходом церковно-культурний 
тиn з візантійською формою і римським змістом. Політична 
доля України визначилась багатовіковою nриналежністЮ їі до 
польських земель, які сnравили визначальний вnлив на тери
торіальне, етнічне, мовне, кулиурне та nолітичне форму:ванця 
української народності. 

Наукові nошуки Лиnинського і Томашівського продовжив в 
еміграції інший nредставник консерва·І;ивної школи в ук
раїнській істоуrко-політичній науці, учень В.Лиnинського -
В.Кучабський . Перші ідейні вшшви, що сnри•ш:нилися до 
формування світогляду В.Кучабського, визначилися ще в 
юнацькі роки. Вісімнадцятирічним юнаком, одягнувши м_уидир 
січових стрільЦів, він глибоко проникся ідеолоІ·ією цього 
військового об'єднання. Думки .про· особливу роль армії у дер
жавному творенні, військові традиції увійшли в плоть і кров 
майбутнього вченого, вnлинули на всі його nодащ,ші наукові 
пошуки. ~ . 

На формуванні світогляду Кучабського як вченого nозн.ачи
nись чотири ідейні впливи, сприйняті ииr.s в еміграції: l> кон
цепція його вчителя В. Лиnинського, зокрема, теорії аристок
ратії, nолітичної куль1'ури, ірраціональних впливів, орієнтації 

37 Томашівський С. Українська історія. С.89. 
. 

38 Кучабський Василь (1895, с.Волиця Львівської області -· } 945, мІсце 
смертІ невідоме). Учасник лершоі СІІітовоі війни, лейтенаm анпрійськоі армії. 
У 1917 р. разом з Є: Коновальцем організував у Кнєві ГающІн<о-Буконнвськнй 
6атВJІьйои сІчових стрільцІц. Командир 2-І"Q nолку украївсьюrх сі•ювнх стріньців, 
член стрІлецькоі Ради. Один із засновників Украінської nій\:ькоrюі G!JІ'<ШізацІі 
(УВО) в ПразІ (липень 1920). У грудні 1922 р. ра:юм з · Кононалщем вніхав до 
НІмеччИни, вступив на філософський факу.іJЬІ"еl (відділення історіі 1а дсржаноз
навства) Берл\исьКО\'0 університету. Уче11ь та Іюслідонник В.ЛІІІІИІІСІ,кОІ'О та 
Ф. Мейнеке. Доктор фІлософіі (І 926) . Член УНІ-Б ( 1926- 1931), LІJІСfІ .. засношшк 
Ухраtнськоrо академІчноrо товарнетва прн УІІІ-Б (1928- 1931 >. •шен "ІІратстІІа 
укра1~сьхих К)ІасохратІв-монархістів-І'С1nМ!ІІІІfіrІ. Внкла;шч іС'юрії ra літера І·урн 
JІ иlмецькІй rІмназіі м.КІли () 934-1939) . 

і26 



на власні сили, постання дерЖави шляхом завоювань, концепції 
Том~шівськоr:о що-?-о ролі націонал~ної ~~ у держав~ому тво
ревю; 2) поштичю погляди Ф. Мейнеке , зокрема иоrо кон
цепція космополітизму та національної держави, ідеї незалеж
н<Х.-ті та суверенності держави як втілення найвищих етичних 
цін~стей; 3) ідеологічні вцливи Стефан-Георгіївського гурт-
ка , членом якого був В. Кучабський. Ідеї неоромантистської 
фUюсофії історії, прославлення німецької середньовічної імперії, 
апологетика німецької національної консервативної ідеології, 
які проповідували члени гуртка, знайшли відбиток у наукових 
nрацях Кучабськоrо; 4) ідеї представників німецької гео
політичної школи Ф. Рацеля (1844-1904) і Р. Челлена (1864-
1922). 

На відміну віД В.Липинського та С.Томашівського, які в своїх 
політичних концепціях спиралися на історичні дослідження мо
нархічних традицій держави Б. Хмельницькогота Галицько-Во
линського князівства, В. Кучабський будує свої політичні вне· 
вовки на основі дослідження історії української державності в 
1917-1920 рр. Історичні події, що відбувалися на Україні в за
значений період, простежуються вченим у двох великих працях: 

''Вага і завдання Західно-української держави серед сил Східної 
Європи на переломі 1918/19 року" та "Західна Україна в боротьбі 
з Польщею і більшовизмом в рр. 1918;...23". 

Перша бу ла надрукована в журналі "Дзвони" в 1932-1935 рр., 
друга вийПІJtа німецькою мовою виданням Берлінського 
університету Фрідріха-Вільгельма в 1934 р. 

У листі до С. Томашівського від 7 лютого 1929 р. вчений писав 
з цього приводу: "Є це чисто історична праця і має виказатИ не 
лише справжній перебіг подій у Галичині, а ще й nорівняти де
ржавний етос Західної України зі станом у Польщі й на 
Наддніпрянщині. Хотів би я цю книжку видати по-українськи зі 
становища консервативного розгляду п~rитнвних вартостей, ви
явлених Галичиною у 1918-19 роках" . 

Кучабський доходить висновку, що ЗУНР, до складу якої 
входила лише Східна Галичина, була короткочасним держав
ним об"єднанnям, оскільки місцева інтелігенція, на його думку, 
проявила повну нездатність до державного творення. Водно-

39 Мейнеке Фрідріх (1862-1954) -провіднИй німецький історик І політолог 
першо! половини ХХ ст. Професор Страсбурзького (1901), Фрейбурзькоrо 
(1906), Берлінського (1914-1928) університетів, видавець "Historische zeltschrift" 
(1893-1935) до іх заборони фашистським урядом. · · 

40 Гурток німецьких поетів, Інтелектуалів і вчених, заснований у 1900 р. 
філософ:>м, поетом та мистецтвознавцем СтефаномГеоргом (1868-1933).lсиував 
до сереДини 30-х років. Члени гуртка дотримувались антифашистських поглядів, 
нелегально збирались для політичних дискусій і читання поезій. 

41 цдfА Ук_раrни ум. Львові. Ф. 368, оп. І, спр.І76, арк.8Q-8З. 
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час учений звертає увагу на монолітність, енерrію і одно
стайність населення Східної Галичини: "На цій значній області 
поверх 400 тисяч кв. км з 4 м-ільйонами мешканців, з чоrо було 
значно поверх З мільйони українців, а це й була та область, 
.яку західні українці дійсно опа:цували - виконувала ота , 
подавляюча більшість населення свої обов"язки суnроти 
своєї держави охоТно, признавали беззастережно ав·rоритет 
західноукраїнськоrо державного і військового проводу без уваГJІ 
на всю йоrо слабість і нездарність,4~боролися під цим проводом за свою свободу зі зброєю в руці'' . Проте, погоджуючись, що 
події в Галичині в 1917-1920 рр. виявищt волю народу до 
національної державності, бажання працювати на їі користь, 
Кучабський водночас висловлює думку' ЩО держави не творять
ся "демократичним бажанням народів, тільки величиною їх 
внутрішніх і зов~іш~іх дер~а~~я-творчих сил у порівнянні до 
таких же сил сусщнtх нароДІв' . . 

Торкаючись питання про державотворчі можливості армії, 
він доходить висновку, що тимчасові військові перемоги січових 
стрільців та галицької армії пояснювались ініціативою кількох 
офіцерів і частини солдатів за відсутності теоретичних 
здібностей та практиЧНого досвіду в українського військовоrо 
командування. 

Єдиною реальною сцлою, яка могла виконати роль кон
солідуючого центру і nрискорити державне будівництво .ЗУНР, 
вчений вважав велике землевласництво, яке хоча й було в 
більшості своїй спольщене, проте стояло в культурному і 
Політичному відношенні набагато вище західноукраїнської 
інтелігенції. Західноукраїнська інтелігенція, яка вийшла в своїй 
перецажній більшості з народних низів, могла, на думку вче
ного, багатЬ чому навчИтися від аристократії, що усnадкувала · 
військові та державні консервативні традиції ве.тщких земле
власників Західної України минулих історичних часів. Земельна 
аристократія була набагато більше підготовлена до державо
творчих завдань у державно-адміністративній, військовій та 
закордонно-дипломатичній сферах. "В життєвому інтересі 
західно-української держави, - зазначає вчений, - лежало не 
знищення отакої культурної, інтелектуально і морально здатної, 
з краєм органічно зв"язаної- верстви; тільки пам"ятаючи, що 
аристократії тієї ж самої верстви майже nci держав11 в Європі 
цілими століттями завдячували свою могутність назовні і свою 
культурність внутрі - навпаки, зберігання отієї верстви, щоб 
у майбутньому, після ії політичного зукраїнщення, черпати з 

42 КуІШ6сЬІСий В. Bara І завдавня західно-україщ·t,кої дС(ІІЮНш сщк~д си~І 
СхІдноІ Євроnи на nереломі 1918/19 року І І Давони. І 932. 1'. І С. і 2! . 

43 Там же. 

128 



неї . державних вождів.' " вjрськових мужів закордонно-
поютичних представникІВ 4 • 

КучабськИй в-важає, що за своїм nрадавнім походженням 
земельна аристократія в Західній Україні була здебільшого ук
раїнською або напівукраїнською; це дає nідставу надіятись, що 
вона рано чи пізно повернеться назад до українства) ймовірно 
навіть протягом двох-трьох поколінь. У минулоt.tу цей процес 
мав епізодичний характер, оскільки гальмувався низьким за
гальним рівнем українського національного · життя, яке не по
давало майже ніяких надій на віднонлення у майбутньому ук
раїнської державності. Таке становище звертало аристократів 
до Польщі завдяки їхній традиційній вл;іцивості стояти на чолі 
держав, а не бути · підданими. При утворенні ж української 
держави ті самі nолітичні імпульси, які аристократію від ук
раїнства відш'Іовхува:Ли, навпаки, "сприяли б їі nолітичному , а 
згОдом і {Іаціональному зукраїнщенню". 

Виходячи з реального аналізу соціально-класових сил 
періоду революційних подій: 1917-1920 рр., вчений з"ясовує 
реальні Практичні nомилки уряду ЗУНР, які багато · в чому 
спричинили їі поразку. Йдеться, насамперед, про три важливі 
закони, що ухвалювалися на сесії Національної Ради навесні 
1919 р.: 1) закон від 15 квітня 1919 р. про майбутній консти
туційний парламент, в якому задовольнялись вимоги 
єврейських організацій, однак ігнорувалІкя інтереси nоляків, 
оскільки запропонована структура парламенту базувалася на 
принципі абсолютного проnорційно-арифметичного представ
ництва від партій. 

Цей закон фактично відвертав поляків від участі в держав
ному житті ЗУНР, замість очікуваної солідарності всього на
селення; 2) закон від 8 квітня 1919 р. про західноукраїнське 
державне громадянство хибував односторонністю. Надання 
.західноукраїнського громадянств.а наддніпрянцям згідно цього 
закону обмежувалося приналежністю до якоїсь 
західноукраїнської гр()мади. Це, в свою чергу, обмежувало 
можливості зворотного nроцесу - поширення вІІJІиву Західної 
Украї!ш на наддніпрянські землі;. 3) закон від 14 квітня І919р. 
про земельну реформу, який передбачав негайну ліквідацію 
без будь-якого відшкодування великої земельної власності і 
розподіл Іі між безземе,пьuими і малоземельними селянами. 
Радикальність цього закону, на думку Куч<tбського, поясню
валася ІІПщшом наддніnрянської аграрної революції, а такоЖ 
тією -обставиною, що велика земельна вщкність знаходилась 
майж~ виключно в польських· руках. Цей закон остаточно 
відвертав від ЗУНР східногалицьких поляків, "варваризував в 
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остаточному результаті цю державу, відбирав у неї у всякому 
відношенні - особливо в культурному і · моральному - !.fРХИ 
і знижував рівень цього життя на більший примітивізм" . 

Висновок, який робить Кучабський з свого аналізу, полягає 
в тому, що, незважаючи на nоміркованість, навіть жертовність 
західноукраїнського громадянства, неnрийняття ним анархіЗму 
і радикалізму, що само no собі могло стати доброю основою для 
будівництва держави, слабкість "механічного" nарламентариз
му, врахування тільки хвилевих настроїв виборчої маси, низь
кий рівень самосвідомості інтелігенції гальмувалИ процес кон
солідації державотворчих сил, служи.ІІи сnриятливим грунтом 
для корупції державного аnарату, аголовне-для nолітичних 
nереворотів ·чи зростання соціально-революційних рухів у на
nрямі до обох фатальних течій - націоналізму або більшови
заu,ії країни. 

Не менш цікаві висновки робить Кучабський, досліджуючи 
державотвпрчі сили Наддніпрянщини в nеріод 1917-1920 рр., 
зокрема їхню роль у занеі:шді монархічної гетьманщини. Вчений 
вважає, що внаслідок слабкості національно-nолітичного роз
витку громадянства Наддніпрянщини, ані контрреволюційні ко
ла, які гуртувалися навколо гетьмана, ані ворожий їм демокра
тичFJий табір, представником якого була Центральна Рада, не 
мали у своїх власних державотворчих організаціях скільки-не
будь завершеної структури необхідних компонентів, яких бИ в 
комплексі вистачило для заснування самостійної української 
держави. Через те крах усіх трьох сnроб Заснува·rи українську 
державу був, на думку Кучабського, історично закономірним. 

Проте у самому факті утворення гетьманської монархічної 
держави вчений знаходить ря..'l nозитивних факторів, а саме: 1) 
повна нездатність Центральної Р<tди створИти демократюіну 
українську державу, що вже само no собі виправдовувало геть
манщину як сnробу зберегти колИшній, усnадкований від nоне
волюючої держави, зага.п:ьний nорядок, що да;_ш б можливість 
вистояти у зовнішніх війнах; 2) доцільність заходів гетьмансь
кого уряду щодо концентрації основних зусиль на державних і 
військово-9боронних заходах, на nротивагу соціальним, куль
турним і реформістським; 3) стабілізація внутрішнього ладу на 
старих, революцією знищених російсько-nравних підставах, як · 
таких, що моr~и бути використані в той час з найбільшою 
ефективністю 4 • Саме ці монархічні традиц ··· гетьманщини 
Кучабський вважає прийнятними для nобудови майбутньої 
української держави. Однак внутрішні протиріччя гетьманщини 
полягал~ в тому, що; з одного боку, контрреволюційні сили, які 
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в ній переважали, в своїй nереважній більшості стояли на грунті 
відновленн~ всеросійської держави (особливо офіцерський кор
пус) і » ім'я реставрації дореволюційної Росн· саботували всю 
справу державної суверенності України, а значить і саму геть
манщину. З іншого боку, "сили української демократії, з їі 
принциповістю і примітивно-абстрактним сnособом мислення, 
абсолютизацією суперечок" не мали політичних традицій, 
політичного досвіду і взагалі ~юлі тичної культури, що "творяться 
з природи речей не серед кругів, які знають тільки поневолення 
і тому на всі речі дивляться знизу і губляться серед нерозв"яза
ного хаосу підр.ядних справ і подробиць, а серед кругів, привик
лих·до панування, і тому ох~F,юючих цілість справ і внутрішні 
зв" язки поміж ними згори" • Ці ж традиції створювалися про
тягом цL'Іих поколінь, як свідчить історичний досвід Англії ХУІІ, 
Америки ХУІІІ, Франції ХІХ чи навіть більшовизму ХХ ст., де 
лume їхнє залучення призводило до успіху в державному 
будівництві, а в перших випадках і до розквіту країни. 

З огляду на це, Кучабський вважає, що всі спроби створення 
української держави на Наддніпрянщині неминуче мали заходи
ти у безвихідь, оскільки контрреволюція володіла політичною 
культурою, вмінням організовувати, багатовіковим військовим і 
по,літичним досвідом при JІідсутності українського патріотизму, 
українська ж демократія була "вся наповнена патріотизмом", але 
не мала політичної культурцібудь-якого досвіду. В результаті 
цИх протиріч демократія стала в опозицію до гетьманщини, бо не 
уявляла собі Україну інакше, як демократичною, соціалістиЧною 
і революційною. Основну вину вчений покладає тут на демок
ратію, якій слід було, "маючи в своїх руках грунт народної стихііw', 
дQ{)иватися розумного компромісу, а не сліпо бажати влади. Спи
раJ9чись на nідтримку народу 1 демократія могла б контролювати 
монархічні кола, використовуючи їхні державотворчі можли
вості, і, водночас, намагатися переконати їх, що відбудова "єдиної 
і неділимої" Росії на грунті українських суверенно-творчих основ 
є не що інше як утопія. Це привело б до поступового політичного, 
а в третьому чи четвертому поколінні націонащ,но-культурного 
навернення до українства монархічних кіл контрреволюції. "І тут 
замикається,- пише Ку11абський, - зачарований, безвихідний 
круг гетьманщини: без зукраїнщення дерЖавної машинерії геть
маіІщина не могла б мати за собою' народу, народної стихії- а це 
зукраїнщення було навіть nри найліпшій волі гетьманщини не
можливе, бо демократюшому українству просто не ви~gчало на 
це відповідно кваліфікованого, здатного загалу людей" . . 

4 7 Ку•шбсt1киЦ В. Rara і 31\одаІшя західно-укріІіасJ.коІ держаtш .. ./ І Дзвони. 
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Після поразки гетьманщини, зумовле~ої політичною неспро- · 
можністю консервативних · елементів і низькою політичноЮ 
культурою демократичних, справа української державності 
вирішувалась, .на· ду~ку Куча.бськоrо, !!а Західному фронті. 
Участь України в загальноісториЧ1-lому nроцесі вчений вбачає в 
тому, що, по-nерше, західноукраїнська держава вnродовж свого 
недовгого іс_нування засЛонила Польщу і Чехословаччину від · 
більшовизму; по-друге, Україна, зосередИвшя »а собі "увагу" 
Москви, врятувала Західну Європу від небезпеки більшовицької 
світової революції. Вчений вважає, що в майбутньому станови
ще у Східній Європі будуть визнаЧати вже не тільки Росія і 
Польща, а, як і в ХУІІ ст., -:- "три елеме~ти, хоча й неодно
значно рівні: Москва, Польща і Україна" 4 

• 
Політичний досвід та історичні традиції українськоІ' дер~ав

ності 1917-1920 рр. залишилися, на думку Кучабського, недо
оціненими і, значною мірою, недослідженими, хоча їх цілком 
вистачило б, щоб виховати ціді nокоління державно мислячих, 
творчих людей в Україні. Цей досвід так і не ввійшов до скар
бниці nолітичної культури українськото народу, а без нього 
неможливо сформувати політичну культуру на рівні nолітичної 
культури розвинених європейських нароДів. Лише тоді "з вели
кого терціпня цієї вації nовстане новий, відважний і незвичайно 
тяжкому зовнішньому положенню духовно дорослий nровід на
роду - тоді ст~е Україна першою проблемою майбутньої 
Східної Європи" . . . · · · 

Пози·rивною стороною монархічnо-гетьманської держази 
Кучабський вважав їі військові традиції, зокрема традиції ії 
російського офіцерського корпусу, який хоча й не був ук
раїнським за світогл~ом, мав великий державотворчий по
тенціал. Ці думки вчений висловлював, характеризуЮчи 
політику і світоглЯд С.Петлюри. Він вважав, що Петлюра не 

. був скільки-небудь визначним політич«им або вНkьковим 
діячем, йому бракувало розуміння . основних .-сил державИ, а 
також необхідної духовної та . інтелектуальної nідготовки для 
служби державі. Помилковою була і його оцінка ролі армії в 
державному будівництві. "Він уявляв собі армію, - пише вче
ний,- виключно як механічне з'єднання сил, не розумів зовсім 
суті регулярної армії як організму, просякнутого одною силою. 
Він не усвідомлював собі навіть, що військо надається тим . 
бL'ІЬmе до модерноrо державного будівництва, чим твердішою є 
його дисциnліна, що в військових справах, той в добрім трак
туванні цивільного населення, і чИ'м сил.ьніше є його nочутrя 

49 Xutscl1absky W. Die WestukraJne im Кampfe mlt Poleit und dem Bolschewismus 
ln den Jahren 1918-1923. Berlin, 1934. S.З. 
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:Честі. Тому не щшіряв він вищим старшинам давнішої російської 
армії, бо не було в них тієї легкодушності, яку він уважав за 
ознаку воєнно.rо духа. Приnлив і відnлив одушевлення, з яким 
східно-українські отамани сьогодні наступали на ворога з 
найбільшою погордою смерті, а завтра. nройняті якоюсь проти
лежною химерою, відступалИ, були для ньо!J1 легше зрозумілі, 
як залізна постійність реrулярноrо війська" 1• 

Ідеї політичної культури, висновки щодо необхідності 
підготовки військових діячів на траДиціях честі, властивих 
дворянському офіцерському корпусу царської Росії, лягли в 
основу консервативної nолітичної державотворчої концеnції 
В. Кучабського. 

КОНСЕРВАТИВІ-11 КОНЦЕПцtІ ПОБУДОВИ 

YKPAYHCI>KOf ДЕРЖАВНОСТІ 

Спираючись иа історичні традиції україисьt.ої монархії, Щ(' 
їх учені консервативного наnряму виводили, відповідно, -; 
історії Галицько-Волинського князівства (Томашівський), ко
зацької держави <Липинський), УНР, ЗУНР та гетьманщини 
1918 р. (Кучабський), вони обгрунтовували різноманітні кон
цепції майбутньої української дерЖ<авності. 

В. Липинський у своїй концепції української монархії об~ 
грунтоБує необхідність n'яти основних nідвалин, на яких ця 
монархія має засновуватись: 1) аристократія; 2) класократія; 
3) територіальний патріотизм; 4) український консерватизм; 
5) релігійний етос. Ці п'ять пунктів учений визначає, спира
ючись на nроведену ним диференціацію типів державнОІ-о 
будівництва, різницю між націоналізмом "творчим і руйную
чим", націями "поневоленими і недержавними". 

Майбутня українська держава, за Лиnинським, це - не
залежна монархія дідичного (сnадковоrо) характеру з обов'яз
ковою передачею успадкованої гетьманської влади. Гетьман 
уособлює державу і є своєрід«им "національним прапором", 
найвищим символом держави. Гетьманська влада спирається 
на традиції, започатковані ще Б. Хмельницьким. Н:авколо геть
мана об'єднуєтьсSІ вся Україна і йоrо існування даЄ можливість 
співnрацювати .в ім' я добробуту Держави різним політичним 
угрупованням. "При монархії,- зазнаЧає вчений,- найвище 
місце репрезентації держави зайняте раз · і назавжди гетьманом. 
Ніхто з монархістів на це найвище місце претендувати не 
може. Тому кожен; скеровує свою увагу ... щоб вище місце здо-

51 KutsclwЬsky W. Die Westukraine im Кampfe mit Polen und dem 
BolschewlsmІІs ln den Jahren 1918-1923. 5.119, 120. 
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бути своїм s!айкращим виконуванням nокладених на J!ЬОГО 
обов'язків" . -

Без гетьманату, здатного nримирити конфліктуючі 
політичні угруnовання на Україні, кожне з яких вважає, що 
його nозиція єдино вірна, ці останні, на Думку Лвnинського, 
"будуть боротися за nладу і Паnлюжити одне одного, Як це 
завжди. бувало". Поза тим усім керувати має національна 
аристократія, nід якою вчений розуміє найкращих людей нації, 
без огляду на їхнє nоходження і стан (це можуть бути nред
ставники робітництва, селянства, пmяхти, інтелігенЦії і т.д.). 
"Найкращих на підставі факту, що вони стоять на чолі ор
ганізаційних (nолітичних, культурних, економічцих} установ 
нації, що їм належить влада, і що нема серед кандидую<Іих 
до влади інших активвих груп нації- такої~ яка була б від 
8ИХ краща та сильніша і тому могла сю nануючу аристократію 
усу~~т~3 Се активно-прав.tІяча й організуюча меншість в 
м~ . - - . 

У середовищі аристократії можливі і навіть потрібні гру
повання, різні думки, ідеї, nередача фактичної влади з одних 
рук в інші - в цьому заnорука nрогресу держави, але над 
усім тим має возвелИчуватщь і бути недоторJ<аною влада 
дідичного гетьмам. Виговський, що мав бути лише регентом 
за гетьманування Юрія Хмельницького, першим порушив за
повіт великого Богдана про непорушність дідичної монархії. 
Він сам - зажадав булави і тим сnричинив nершу глибоку 
тріщину в збудованому державному фундаменті, викликавши 
чвари поміж козацькою сТаршиною, які не вщухали аж до 
nовної втрати }'}.{раїною державної незалежності і фактИчно 
стали f9Ловним внутрішнім чинником загибелі української ко
заЦької державk. 

Отже, основним ПунJ<том українського державного 
будівництва Липинський вважав встановлення nраво!'ІОЇ мо
нархії у традиційній формі гетьманату. Така форма державного 
будівництва, на думку вченого, докорінно різниться від мос
ковської централізації; яка ще з часів Івана Грозного сnи
рається на нічим не обмежену владу монарха і терор, а також 
від польської монархії, . де король завжди був маріоцеткою 
шляхти. Така організація державної влади ніколи не дасть 
можлІfвості першому-ліпШому народному отаманові, як це 
завжди було · в українській історії, звести нанівець всі ево
люційні і революційні творення українського народу. 

~2 Липинський В. Лист до Я. С. - члена "ІніціапшшJІО rурн.а ук(>аінсJ,КОІО 
СМІІНСьІtо-хлІборобськоrо союзу", 16 лют. 1924 р. // Постуn. 192'7. Річник І . 
С.ІЗ7. 

53 Його ж. Лист~ до, бра1;Ів-хдібlІробі11 . ВідеІІь, 1926. С.129 - 132. 



Звинувачуючи своїх противників із соціалістичного та 
щщіоналістичноrо таборів у виробленні українських коnій мо
скьnськоrо соціалізму і польського націоналізму, Лиnинський 
застерігає їх: "Коли б у нас вже була готова українська будівля, 
то і ця купка цеr:ли, що осталася по її революційнім зруйнуванні, 

· теж могла б зватись Україною. Але ж ми маємо тільки фунда
менти, nорослі в століттях лихоліття диким порожнім степом. 
Чи буде Україною революційне гасання по цьому дикому стеПу, 

'Яке -nропаrують наші ріжні, з фундаментами нації органічно- не 
зв'язані , соціалістичні та націоналістИчні відірванці? Будова, 
коли це має бути дійсно будова (а не nідкопи комусь на злість), 
мусить починатись від фуІ-Щаментів, і в ніІ'і всі части мусять 
бути допасовані до себе. Не можна на візантійських фундамен
тах буду!'ати rотиків, або за!Отовляти республі~ансько-~е~~f- _ 
рати:чнии дах для дому, якии не має ще моларХІчних стш . 

У своїх "Ли:стах до братів-хліборобів" Липинський визначає 
три основні ідеї і три методи орГанізаціїдля розв' язанн:Я nроблем 
українського державцого будівн:нцтва, що існують у новітню 
добу: 1) демократія з ресnублікою; 2) охлократія 3 диктатурою; 
3) класократія 3 правовою - "законом обмеженою і законо~ 
обмежуючою" - монархією. Аналізу цих nолітичних ідей та 
ме·-rодів організації державного будівництва, можливості засто
сунання їх у реальних умовах України присвячені "Листи" Ли
nюкьхого. 

Вчений вважає, що лише третя із зазначених форм ор
ганізації сусnільного життя є nридатною для України, вказуючи 
на негативні сторони двох перших. Аналізуючи nереваги і вади 
демократичної республіки:, він наЗиває вибори до демократич
них nарламентів політичною бутафорією, коли долю країни 
вирішує кількість голосів виборців, а не якість, яку може виро.: 
бити, на його думку, лише здатність до режисерства громадсь
кого життя у формі поєднання класqкраті'і з монархією. "Не 
демократ я тому, - зазначщ: вчений у вступі до своєї праці 
"Релі!ія і церква в історії України",- що не визнаю за народом 
нічим не обмежених, tамод~ржавних, суверенних nрав так само, 
як не визлаю і нічи:м не обмеженої, самодержавної монархічної 
влади. І думаю, що влада народу мусить бути обмежена точно 
сзначелими nравами монарха, nерсоліфікуючого собою цілу 

. націю і цілу Державу, - - так само, як вщща монарха мусить 
бути обмежеяа точно рзначеними nолітичними правами народу. 
Я не демократ тому, що люблю народ, але не живу з "народної 
любові". І не вірю в те, щоб правда і добро ісходили від розпа
лених аrітаторами хвилевих nристрастей випадкової арифме-

54 Липинський В. Завлання украінського студентсrва // Сrуд. вісн. Прага, 
1926. Ч.2. С.7. . 
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тичної більщості, а навпаки, вірю в досвід історії людства, який 
вчить, що всі ·громадські ціннОСті були завжди сотварені 
умі!Очою панувати над своїми ~а чужими пристраст~ми, .. оJ!
гаmзованою та неnохитною в сво1х nереконаннях меншtстю . 

Обгрунтовую"Іlи ідею щодо неможлиnості nобудови демокра
тичною суспільства в Україні без попередньОІ-о проходження 
етаnу монархічного · nравління, Липинський зnер'І;'ається до 
досвіду демократії, існуючої в Сnолучених Штатах Америки. 
Там, на думку досЛідника, демократиЧний республіканський 
лад не nроявляє своїх негатщших якостей тому, що правляча 
американсь:J<а верства сnирається на стару монархічну консер
вативну традицію і брак монархії вона надолужує зміцненням 
nолітичної влади президента. . 

Під охлократією автор розуміє такий суспільно-nолітИчний 
лад, де активна меншість твориться щляхом організації 
різнокласовцх елементів в одній верстві, яка необмежено панує 
над даним громадянством. Наприклад, царська бюрократія, ко
муністична партія, фашистська партія, пілсудчики і т.д. Ох:
лократичний лад, який трИмається на насильстві і примусі, на 
думку вченого, завжди є недовговічним. "Більшовики, які со
творили найбільше абсолютястичну в теперішніх часах держав
ну владу, оперли сю владу на інертності "народній" і знищили 
в nідлеглій їм країні всякий nоступ: всякий рух вперед у 
відношенню до того, іцо дозволено диктаторською владою, 
дрібнесенької в порівнянні з народними масами, комуністичної 
партії. Одначе вонИ можуть бути певні, що проти них за це 
знищенн.Я поступу не підійметься ніяка парадня революція. Не 
підійметься ДОТИ, доки одна чаСТИна nануючИх більшовиків не 
збунтується протц другої і не почне вимагати свободи, "консти
туціі~'. Революцію буде робити частина більшовицьких "панів" 
для здійснеf!НЯ своїх власних - "панськцх", а н~ ''народніх", 
тобто вихадЯчих від правлячої верстви, а не від народу .,.... 
постуnових, свободолюбивих та реформаторських ідей- ідей, 
випливаючих з їх власних хотінь, а не з хотінь народніх, хоч і 
прикри·пg~. як завжди в таких виnадках буває, гаслами "волі 
народу" . · · 

І, нарешті, класократія, тобто, за Лиnинським, такий сус
nільно-nолітичнИй лад, де активна меншість- аристок
ратія- ~риходить .до керівництва шляхом вибору кращих nред
ставників різноманітних станів і класів, з яких . складаєТІ>СЯ 
сусnільство. Класи: хліборобський (nоміЩики, селяни, сілм:ькі 
робітники); промисловий (власники фабрик, . інженери, 
робітники); фінансовий і куnецький (всі ті, хто жt~ве не з 

55 Литтський В. РеліrіSІ І церюsа·.-в історіі України. Філадет.фія, 1925. С.8 . 
56 Лого ж. Листи до братІв-хліборобін. С . З91. . 
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продукції, а з обміну продуктами); комунікаційний 
(з~лізничники, шофери, nоштарі-телеграфісти 1 т.д.); 
інтелігенція, яка має здійснювати функції ідеологічного порядку 
(духовенство, учителі, письменники, журналісти, адвокати, 
лікарі і т.д.). Стани: організатори і організовані; перші - ак
тивна меншість, другі - пасивна більшість. У хіііборобів - це 
поміщики і селяни, у промисловців- власники і робітники, в 
інтелігенції - церква і універс~:~тети. Активна меншість - ви
борна аристократія- обмежує свою владу послухом монархові. 
Монарх, у свою чергу, обмежується законами, які ухвалюють 
у законодавчих установах представнИки класів. Аристократія, 
за Липинським, -це чинник динамічний, який сам себе вит
ворює, формує і виправдовує своє право на існування, постійно 
відновлюючи себе в житті держави шляхом залучення до прав
лячої ролі нових представників різних класів і груп. 

Вузловими пунктами своєї ~онкретної української 
політичної програми вчений називає nоняття територіального 
патріоrизму українськоїнації і українського консерватизму, які, 
на його думку, здатні перебороти внутрішні органічні слабості 
українства. . . 

Укр1,1їнську націю можна найкраще об'єднати на грунті те
риторіального патріотизму, тобто nробудження почуття 
солідарності і єдності між усіма постійними мешканцями ук
раїнської землі, незалежно від їхнього етнічного Походження, 
соціально-класової приналежності, віросповідання, соціально
кудьтурного рІвня. Україна має стати спільною батьківщиною 
для всіх своїх громадян -росіян, поляків, євреїв, вірмен і т.д. 
Почуття любові до рідного краю- української землі, яка годує 
всіх ії мешканців, як до органічної цілісності, ввюкає Липинсь
кий, є необхідною і єдиною можливістю того найтіснішого у· 
світі зв'язку людей, що зветься. нацією. · 

Заклик до соціально-:класової чи національної нетерпимості, 
протиставлення українства іншим співмешканцям України, на 
думку вченого, - явище глибоко руїнницьке, воно призведе до 
взаємної ненависті і, в кінцевому рахунку, впаде божою карою 
на самих українців, "нищачи будь-які державницькі творення 

. і намагання українського народу". 
Тому-то й аристократія у Липинського зв'язана не стільки 

з українською національністЮ, скільки з українською 
державністю. Територіальний чинник грає в аристократії далеко 
більшу родь, ніж чинник націоцальний. З цього державного 
чинника виводить Липинський і поняття патріотизму, визнача
ючи його як "свідомість своєї тсgrторії, любов до своєї землі, 
до всіх без винятку їі мешканців" · . Він засуджує націоналізм, 

-----s? ЛиттсІ>Ісuй В. ЛІІСПІ до братів-хліборобів. С.З75. 
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в основі якого лежить свідомість громади, а не територП, почуття J 

спільності з людьми однієї віри і одt-юго стану, хоча б і на Чужій 
території, і ненависті%' людей чужої .віри і чужого стану, хоча 
б і на своїй території . 

Липинсьжий зауважує, що брак територіального . 
nатріотизму, який торкається такоЖ і чужонаціонат..них еле
ментів, що заселяють Україну, завжди відігравав Деструктивну 
роль у творенні української державності. ·~Україна завжди була 
гніздом, яке постачало фанатиків екстериторіальної 
віросnовідності і становос·rи. Патріотів українс.ькnх і ук
раїнського патріот~зму історія наша за винятком одиниць і 
епізодів не знає" . · · 

З визначення територіальнш"О ПатріотИзму виводить Лиnин
ський і своє розуміння української нації. "Зрештою, - nише 
він, ...:.. як нема чистокровних американців - так і нема чисто
кровних українців. Колонія єсть колонія: осідок людей ріжних 
племен, рас і вір. Українцем єсть всякий, хто хоче, щоб Україна 
nерестала бути кодонією; щоб з ріжних П і:Ілемен, рас і вір nо'
встала одна держава українська; А творцем України є той, хто в 
святе діло унсзалежнення української колонії приносить все най
кра~~е, ~о ~сть у н~о~у: в _тій культурі, _з я~ої він _до українства 
nршшюв · 6 . І дащ: Нацtя - це реал1зац1я хоТІння до буття 
нацією. Коли нема хотіння, виявленого в формj ідеї- нема нації. 
Але так само нема ющії, коди Itf хотІння не реалізується в . 
матеріальних формах держави" ·, 

Втілення в життя ідеї державного творення України вчений 
пов'язує з утвердженням консерватизму. Кожна реальна нація, 
nважає Липинський, має бути соціально дйференційована і 
охоплювати як nрогресивні, так і консервативні елементи, мати 
опозицію. Ті, ::Котрі хотіли б ототожнити українство з самими 
тільки "народнимИ масами", або "гро~адянським народним 
сусnілЬС'lїJом", сnричиняються до тоrо, що справжня українська 
держава ніко:11и не відродитм:я; бо вони загаІ:Jяють консерва
тивні, тобто найбільш освічені і генетично на~більш здатні до 
державної роботи верхні соціальні шарИ громадянства в 
російський або nмьський табір. Слабкість національного 
відродження в Україні полягає, на думку вченого, не стільки у 
недостатній освіченості, культурності і свідомості мас, скільки у . 
кволості соціально-політичнИх та інтелектуальних верхів ук
раїнства, найбільш освічені, кращі представники якого несли в 
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собі стародавню nоліти•шу куцьтуру й традин.ії державного 
жuття, живили російську або nольську державність. Імпульси 
до державної творчості на слов'sшськоr.tу грунті завжди давали 
чужі расові елементи. Основи Русі заклали наnівкочові добич
инки- варяm. Завдяки їм почалися уніфік~ція й організація 
держави, що спиралася на князівські дружини. Козацька Ук
раїна завдЯчує своЄму початкові активним елементам, які на
пливалИ із Заходу через Польщу та Литву. Асимілюючись з 
українцями, вони спричиняють nроцес відокремлення ук
раїнськоrо nлемені від великоруського і тим самим започатко
вують український консерватизм, витиорюють ідею, саме по
няття України, "маючи з кров'ю предків одідичений 
інстинктовий нахил до творення своєї влади і держави". Такими 
будівничими, організаторами, які об'єднували навколо себе 
місцеві українські сили, називає Липинський представників 
польської українізованої щляхти- Б. Хмельницькоrо, П. Ко
нашевнча-Сагайдачноі'О, Ст. Крцчевського, t. Богуна, Ю. Не
мириЧа, І. Виrовського, І. Мазепу-Колединського, П. Орлика, 
П. Калцишевського та ін. "Нація українська бувала лиш тоді, 
коли громадські національні аспірації реалізувались у той 
спосіб, що їх приймали за СІіОЇ ті люде, які хотіли і могли 
завоювати ~обі на українській землі політичну владу і сотворити 
державу" 6 • · 

З огляду на це вчений вважає необхідним відродження ук
раі:нського ~онсерватизму, постійна відсутнЇС'rь якого завжди 
спричицяла поразку всіх україuських державних творень і виз
водьних прагнень. Консерватизм, за Липинським, це утверджен
ня всередині українського громадянства організованих сил авто
ритету, дисциnліни, правоnорядку, політичної культури, 
здатних стати в майбутньому носіями української державної вла
ди, приборкувати і скеровувати в потрібне русло різних бунтарів. 
На думку вченоГо, обов'язковою передумовою успіху в сnраві по
будови незалежної і міцної української держави має бути поворот 
до українства традиційних консервативнихсоціальних шарів, які 
до 1917 р. стояли на грунті російської або польської національно
кудьтурної чи політично-державної свідомості: "]1Jлях до реаль
ної, а не тільки літературної,- шлях до повної, а не однобокої
Українськоїнаціїведе через відродження українського консерва
тизму. ЗміцняюЧа консерватизм монархічна форма організації і 
nоповнення ріденьких старих консервативних рядів свіжисtlи си
лами з-nоміж українства- це основа цього відродження" . На
роди, щоне вміють витворити або відтворити власних "панів", тоб-
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то власної провідної верстви, засуджені на те, щоб навіки коритися 
панам чужим. 

Особливу увагу приділяє вчений у своїй концепції ролі реліrії 
і церкйи, називаючи їх найвищим критерієм оцінки історичного 
процесу, навіть вищим за державу. Людина, за Липинським, не 
член держави, а, передусім, самостійна й самоцільн<J вартість. 
Над інтересами держави і нації вчений ставить засади етики й 
моралі, до яких завжди закликала і які освячувала реліrія та 
церк~:~а. РеліІjйний аспект політичної доктрини Лю;rинського 
висвітлюється у його великій праці "Реліrія і церква в історії 
У країни", написаній у формі катехізису. 

Наскрізний мотив і основна ідея цієї монографії- впровад
ження у життя народів вtчної боЖої істини як найвищого покли
кання людської діяльності. Липинський розглядає реліrію як ідею, 
яка може примирити українство, спрямувати йогодо зміцнення, а 
не зруйнування держави. Всі реліrійні християнські організації в 
майбутній українській-державі мають бути _рівноправними. В 
листі до адвоката та політичного діяча О. Назарука від ЗО грудня 
1927 р. Липинський застерігає його від надмірної прИхильності до 
римського католицизму: "Треба не забувати, що у нас є три тра
диційні, історично вироблені християнські реліrії. Бачити єдиний 
порятунок у нас, на візантійськім грунті, лише в римськімкатоли
цизмі-це значИть якнайбільше цьомукатолицизмові шкодитИ. 
І ви не слушно в своїй статті ганьбите "візантинізм". Це куЛьтура, . 
іншаніжзахідна,алецекультура,Причімнайкращедонашоrоди
кого самостійного грунту пристосована. Це треба знати, щоб зро
зуміти відносини у греко-католицькій церкві, про які Ви пишите. 
Корінь цих відносин у тому, що у нас нема справи, на яку кожна 
церква моглЩ б опертися, й нема сурагату держави - зор
ганізованої світської Cwr.f, про яку церква могла би сказати: люде, 
робіть так, як оце" . Оскільки будь:..які потрясіння на 
релігійному грунті можуть буrи особЛиво небезпечними для 
майбутньої української державної будови, вчений вважає не
обхідним усім реліrіям надати рівніправаJМонархізм: вимиває з 
класократії, класократія- з християнськогО ієрархічного nогля
ду на світ, і все це сполучається між собою органіЧно ;..._ у цьому 
суть політичної доктрини В.JІипинського. · 

Отже, державницькі монархічні погляди в сполученні з за
садами християнства, еrики і консерватизму сКладають зміст 
політичної та історичної концепції Липинського, концепції, яка 
вптворнла новий, державницький, консервативний напрям--в 
українській політолоrії. 

НосіямИ українського визвольного руху, вважає дослідник, 
мають стати не тільки інтелігенти (вчені, науковці, літератори), 

64 ІЩІА Украіни ум. Львові. Ф.359, оп. І, спр.266, арк.73. 

140 



алейорганізатори хліборобства, індустрії, армії, тобто ті суспільні 
сили, що завжди утворюють кістяк Держави. Українство мусить 
знайти свій організаційний вияв не в одних лише політичних 
партіях, а, передусім, у професійних, класових об'єднаннях, за 
доnомогою яких можна буде перебороти політичне безсилля ук
раїнських людей. Класократична ідея, в основі якої лежить 
співпраця усіх суспільних класів української землі, має стати, на 
думку вченого, противагою соціалізмові, який ставить понад усе 
партію з їі гаслом "ціль виправдовує засоби", і націоналізмові, 
який керується в політиці диференціацією етнічного походження 
усіх мешканців української землі. . . 

Дещо інакше розглядає Липинський статус опозиції для ук
раїнських політичних організацій, які прагнуть здобути неза
лежну державність. У листі до Ради присяжних УСХД від 29 січня 
1928 р. Липинський робить спробу остаточно вирішити питання 
опозиції в гетьманському русі. Він визначає гетьманство лише як 

. одну' консервативну частину майбутньої української держави в 
усіх українських класах, частину, що в цій майбутні~~ержавіма~ 
служити опорою для влади в їі боротьбі з опозицією . Вказуючи 
на мо:NJивість і необхідність існування опозиції в майбутній ух 
раївській державі, він водночас застерігає проти такої опозиЦії в 
конкретних організаціях до здобутrя державності. "Опозиції в на
ших рядах не може бути. Це не значить, що не може бути у нас 
ріжниць Іі поглядах на нашу тактику, на те, Як здійснювати ідею 
нашу. Такі ріжпиці в поглядах можуть і навіть мусять бути. Але 
оnозицією вони не єсть тільки доти, доки обмежуються виміною 
думок і Порадою, даваною в добрій вірі товаришам по праці. Опо:
знцією вони стають тоді, коли переходять ~6ІЛісний опір, в сабото~ 
вання, в боротьбу з проводом організаціі"' . 

Липиsський неодноразово наголошував, що основною умовою 
здійснення української державності він вважає єдність ......:.. 
релігійну, регіональну, політичну, національну, організаційну. В 
своїх листах до Назарука вчений знов і знов повертається до .цієї 
теми: "Майте врешті на увазі, що підкреслювання галичансько
наддніпрянського антагонізму абсолютно перешкоджає нашій 
ідеологіі"' ... "справу української державності завжди губнла 
відсутність єдності між українцями"; .. "регіоналізм теоретично не 
шкідливий, але практичновносить ще більший хаос в житrя нашої 
земді, тому його треба пОборювати" ... " об'єднання українських зе
мель мусить бути провідною ідеєю, шукайте по-сnравжньоw 
освічених людей" ... " українці єсть _всі мешІ<:аІJці України" . 
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Водночас Липинський застерігає, що для українського руху мо
жуть стати ~атальними Гасла демократії і "громадянського 
суспільства" , оскільки вони спричиняються до штучного вит-

- ворення, або nеренесенця демократії за зразком інших країн, а 
"nолітична кущ~тура gq.ної нації не може бути механічно перей-
нята нацією іншою" . · , 

Тема політичної культури проходить наскрізною ниткою че
рез усі дослідження вченого. Даючи визначення політики взагалі 
й політичної науки зокрема, він розглядає політичну ку лщуру як 
ступінь рівноваги між політичною діяльністю і політичною нау
кою, як умі1щя використовувати в політичній творчості дані 
політичної науки. Політична культура, за Липинським, _,... "тим 
більша в даній нації: · . 

1) чим нація має більше ню·ромадженого досвіду, тобто чим 
більше спостережень вона в політичнім життю поРобила і чим 
більше науки з тих спостережень вона для rютреб дальшої своєї 
nолітичної творчості в своїй збірній пам' яті, тобто в своїй власній 
традиції, заховала; -

2) чим сильніша серед активної, провідної верстви нації 
свідома свобідна воля, яка рішає про вибір найкращих методів 
здійснення хотінь стихійних і про уміння або неуміцня цими 
стихійними хотіннями на підставі даних наукн, досвіду і традицій 
керувати; 

3) і, врешті, чим більша (виnливаюча з двох поnередніх при
кмет) інтелігентність даної нації, тобто чим більще розвинена се
ред ії провідної верстви здатцість спокійно і правдиво обсервувати 
громадські явища, знаходити між ними найбільше наближений до 
прав::-и пр~~нов~й ~~·язок і уя~~~JІ собі наслідки акції, іюбудо-
ваноІ на такш лоnчюи обсервацн . -

Своє розуміннst політичцої культури вчений виводить з ди
ференціації наЦіоналізму на два типи: державотворчий, тобто · 
такий, що сприяє_ "державному житгю даної нації, і дер1fаво
руйнуючий, як такий, що це життя роз'їдає і знищує" . До 
першого з них Липиuський відносить націоналізм англійський, . 
до другого.._ єврейський, польський і український. Визначаючи 
перший · тип як націоналізм територіальний і політичний або 
патріотизм, . другий _,... екстериторіальний і віросповідішй .або 
шовінізм, вчений у своєму ;шсті до Б. Шемети, племінника 
УКрlіЇнського політичного діяча С. Шемети, писав: "Коли Ви 
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хочете, щоб була українська держава ..:_ Ви мусите бути 
патріотом, а не Піовініст()м. Що це значить? Це ·значить, що 
Ваш націоналізм мусить бу·rИ опертий на любові до своїх зем
ляків, а не на ненависті до них за те, що вони не у~раїнські 
націоналісти. Для Вас, наприклад, мусить бути ближчий ук
раїнський москвофіл . чи полонофіл, аніж чужинець, який в9r 
мав би допомогти визnолитись від Москви чи від Польщі" . 
Таким чином, Липинський закликає молодих українських 
nоліти•іних діячів до єднОсті з місцевими москвофілами та по-

. лонофіп:ами, щоб спЇJ,lьними зусиллями створити на українській 
землі окрему державу. "Шові1ііст робить навпаки, - зазначає 
він,- і завждив ім'я ~аціоналізму порозуміється з чужинцем 
nроти своГQ земляка" 7 • · . . 

На думку вченого, український шовінізм відрізняється від 
шовінізму nольського і єврейського, яким він наслідує, тим, що він 
не має такого глибокого культурного та економічного коріння, 
щоб стати сильним віроспоБідним і економічни;м рухом. "Куль
турні коріння У країни в нароці українськім, - -зазначає вче
ний, -не глибші від коренів Р.уси, і коли nочати гратй на nочут
тях, на емоціях, на національній вірі, на Україніпереможезавжд•• 
"Союз русского народа", . а не "союз украинского народа". 
Шовінізм український, який є націоналізмом, доведе політичну 
ідею на Україні до загибелі, бо ані дійсні бакалейщики 
(nідrtриємці. -В; П.), ані до чоffь здатні інтелігенти шовінізмом 
українським не захопляться" . Бути шовіністом, за Лиnинсь~ 
ким, означає прикривати свою бездуховність, відсутність віри, 
nолітичне руїнництво, зрадництво, хиткість, кар'єризм, зде:кла.;. 

· сованість фанатичними гаслами про "неньку-Україну", про 
"рідну мову", про "кляпrх москалів і ляхів". Бути nатріотом- це 
означає бажати створення державного і політичного сnівжиття 
людей, що живуть на українській землі, виховувати в собі, nерш за 
все, громадські, nолітичні, державотворчі якості. 

Політику "дрібної праці", тобто nостійного, наnолегливого 
виховання у молоді державотворчих цінностей, вчений вважає 
одним із вузлових nунктів своєї концепції. Закликаючи молодь 
у майбутньому, "в тot..J~ хаосі, який лишиться на Україні по 
уnадку більшовизму" . ; продовжуватй монархічні традйції, 
Липинський вважає, що лише у такий сnосіб вона зможе увійти 
в українське життя як організована сила, стати Ядром упоряд
кування українського хаосу. Наводячи приклади з державйоrо 
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~итrя англі~ці~ та ~іЯн, д~ ядР,О держ~ви мотли творити лище 
ТІ люди, якІ сmльн1сть, єднІсть 1 оргаюзоваюсть виховувалИ в 
собі ще в ранній молодості (славнозвісJІі англійські гімназії, 
nетербурзький Пажеський корnус, кадетські корnуси в Росії і 
т.д.), вчений задається досить-таки риторичним питанням: " ... 
то що ж доnерва говорити про потребу такої спільності від 
молодечих літ у нас - нації з таки~Jf страшно слабими держав
ними інстинктами і традиціями?" 

Особливі надії покладає Липинський у майбутньому держав
иому творенні також на клас хліборобів-землевласників. З ог
ляду на це він будує свою економічну програму, яка передбачає: 
1) право nриватної власності на землю; 2) проведення аграрної 
реформи з точки зору державного принципу, під яким учений 
розуміє збільшення існуючого земельноrо фонду шляхом при
мусового викуnу земель за державними ціпами у всіх, хто сам 
хліборобством не займається, а здає свої земді в оренду дрібним 
виробникам. Земельні наділи мали одержати малоземельні та 
безземельні селяни і козаки, тобто ті, хто землю не тільк11 
обробляЄ, а й обороняє. Що ж до решти земель, то всі цримусові 
nереміни права власності і збільшення дрібного землеволодіння 
за рахунок великоrо, необхідного для кількісного зростання 
класу хліборобів, робляться відnовідно до місцевих умов за 
рішенням місцевІ{х хліборобськ11х рад, згідно з законом, в основі 
якоrо повинен лежати принцип, що справи земедьні має nраво 
вирішувати тільки той, хто землею вододі~;;, сам їі обробляє і 
ж11ве з хліборобської праці. 

Таким чином, майбутня держава, яку Липинський називає 
трудовою монархією, мала сnиратися "не так на нарОдну ре
спубліку та балакаючі від імені народу парламенти, як на ор
ганізації трудових, ~~;qодукуюч:Их класів, перш За все на наш 
хліборобськИй клас" . Крім хліборобів-землевласників, у ній, 
на думку вченоrо, велику роль мали відігравати також люди 
"військового духу і військової дисципліни, тобто провідники 
армії. Саме для цьоrо потрібні залишки "старої аристократії, 
яка цей вчtськовий дух одідичила по своєму вихованню і своїх 
предках" . ' Тому армія майбутньої . держави має бути 
~·політичною, а не аnолітичною" і служити гетьманові, як уособ-: 
ленню держави і нації. Союз хліборобів і військових на чолі з 
гетьманом- важлива ланка концепції Липинського. Вважаючи, 
що українська нація має складатися не тільІш з се:Лян: 
робітників та інтелігенції, а й з організаторів , виробництва, 
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nромисловців, хліборобів, військових, Липинський надає особ
ливого значення традиціям, що могли б сnрияти вихованню та 
формуванню самосвідомості суспL'І:Ьних прошарків і груn як 
Гали•rини, так і НадzцІіпрянської України. У листі до груnи 
військових, які зверіtулися до вченого з проханням дати оцінку 
історичного значення акту від 22 січня 1919 р. про союз ЗУНР 
і УНР, Лиnинський зазначав, що з точки зору "національного 
виховання" вважає цей акт негативним: "Здорова нація про 
соборність не . говорить, а соборність робить тим, ,ц;~ кожний 
стоїть на своїм місці лицем до ворога, а не сnиною" . Лиnин
ський в:еажає, що Галичина, як і взагалі Західна Україна, nо
кликана відігравати nровідну роль в українському житті, nерш 
за все, у творенні у,країнської державності, роль своєрідного 
"П'ємонта" України 11U: 

Проnовідуючи ідею моцархії як :консолідуючого чинника ук
раїнського суспільства, вчений nосиласться на іс:цуючі історичні 
відміннос-ті між народами nоневоленими, які завжди лишаються 
державними націями з тієї причини, що їх nридушує і nозб~вляє 
незалежності чуЖоземна країна, і народами недержавними, на 
територію яких чужоземна влада nриходить, як nравило, 
внаслідок запрошення їі частиною цього народу. До перших мож
на віднести поляків, чехів, італійців, до другіtх - українців. 
Перші не зв'язані органічно з чужоземною владою, відчувають 
поневолення цією владою, мають всі елементи, nотрібні для по
будови власної держави, і вL.1разу їі відбудовують, як тільки ос
лабне зовнішній чужоземний натиск. Такі держави всю свою 
у.ваrу й енергію зосереджують tщ зовнішній nолітиці, nошуках 
союзника, який допоміг би позбутися чужоземного гніту . 

Нації ж недержавні своєю частиною народу, яка покликала 
чужоземців, органічно зв'язані з метроnольноІQ владою nонево
люючої країни. Оскільки недержавна нація здебільшого не має 
в готовій формі всіх складових елементів, необхідних для побу
дови держави, вона мусить головну увагу зос.ереджувати на пи

таннях внутрішньої політики. "Хвороба недержавності, -зазна
чає Липинський, - має свОє джерело 11е у nричинах 
зовнішніх,- вона не травматичного похождення, як nроблема 
полеволеності - ' а викликана причинами внутрішніми, ор
ганічними, без усунення яких ніякі найбільше сnрияючі 
зовнішні умови, ніякі найвірніші союзники, ніякі, навіть н\ук
ращі зовІ{ішні "орієнтаціf', абсолютно нічого не поможуть" . 
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· Ефективним лікувальним засобом проти цієї хвороби, на 
думку вченого, може бути ідея територіального патріотизму, 
тобто своєрідної інтеграці[ національних менщостей в українське 
суспільство і, навпаки, смертельною отрутою - екстери
торіальні ідео;юrії націоналізму та інтернаціоналізму, які. спи
раються на культурно-ідеологічні національні або класові 
відмінпості й тому неr.шнуче ведуть до перемоги в . Україні 
якоїсь чужоземної влади. З 1'ЇЄЇ ж причини необхідно зміцнювати 
органічні сполучення людей на Україні за класами, і недоречно 
та шкідливо культивувати "сполучення механічні", тобто за 
партіями, - "які своєю несталістІ{) і випадковістЮ тL'Іьки 
збільшуватимуть завжди існуючий · в · Україні нахил до 
роз'єднування". Jдея класократії, вважає Липинськuй, найкраще 
зможе подолати украtнську анархію. 
Шлях до визволення для недержавних націй лежить у заво

юванні, через який не nройшла, але мусить пройти всяка не
державна нація; на відміну від націй поневолених, які визво
ляються з-під чужої влади колишніх місцевих завойовників і 
тому можуть дозволити собі їх винищувати. Нація недержавна, 
вся організуюча державотворча здатність якої захова1-1 о. власне, 
в оцих місцевих "чужинцях"' нищить rазом з ними в самім 
зародку свою власну націю і державу" 8 • Тому необхідне заво
ювання, перш за все внутрішнє, на свою сторону, місцевих, з 
ме·rроnольною державою зв' язаних консервативних держав- . 
rншьких сил, щоб з їхньою допомогою _ створити міцну ук- · 
раїнську державу, здатну подолати внутріШню українську 
анархію. 

Яку ж конкретну політичну програму і тактику проnонує 
В. Липинський? Ще в заклику до українських х.гІіборобів-зем
левласників, .написаному .8 1920 р. у формі ідеологічного 
маніфесту' вчений ро;зрізняє три орієнтаційні напрями, 
які існували на той ч<Іс серед української інтелігенції: 
1) орієнтація на Росію - більшовицьку чи ан
тибільшовицьку; 2) орієнтація на Польщу; 3) орієнтація щl 
незалежну українську державність. На думку Липинськоrо, жо
ден з цих напрямів у конкрепщм:у становищі 191 Т-1920 РР• не 
був чдвильним. Російська орієнтація, незалежно від форми 
державного даду Росії, nризведе до заведення на Україні 
ро<;ійської державності і не тільки не допоможе національному 
об'єднанню України, а, навпаки, підтрим є їі внутрішню 
анархію. "Інша річ, - зазначає вчений, -що наШе географічне 
положе_ння, спільне історичне мицуле і спільні економічні 
інтереси вимагають, щоб ми з Росісю та Білорусією, як зовсім 
окрема та суверенна українська держава, зю<.ІІючили тісний 
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мілітарн»й та ехонемічний союз і сnілмщ з ними собі союзників 
в Європі шукали. Сей мі~державннй союз трьох Русей - Мо
сковської, Білоруської та Української - є сnрава пильна і 
nотрібна, здійснити котру без довгої nопередньої руїни 'можна 
лише в той спосіб; що кожна Русь на своїй землі свою власну 
національну державу, а в ній свою власну, :Рб'єднуючу всі ї( 
класи національну культуру сотворить" 8 

• З оГляду на 
історичний досві~ і сучасне становище, зазначає вчений, 
орієнтація на Польщу взагалі є зайвою, оскL'Іьки вона 
підтримуватиме українську ащ~рхію і тим самим штовхатиме 
Україну в обійми Росії. Орієцтація ж на українсt.ку державність 
у тій формі, ·в якій вона існувала - партійної боротьби й 
розбрату, призведе їі до остаточної загибелі. 

Майбутня Україна як тиnова селянська, хліборобська країна 
не може засновуватися на засадах буржуqЗНОГО парламентариз
му. ПрИнциnи буржуазної демократії, вважає Липинський, зво
дяться до того, що нацією управляють різні демаrоrи, які nри
ходять до влади шляхом виборів, замішаних на всіляких сnе
куляціях. Вчений дотримується думки, що на Україні 
буржуазний парламентаризм повторив би досвід козацької 
руїни, під час якої Україною деяк11й. час уnравляли проросійські, 
або :uроnо.'Іьсцкі маріонетки, за чиїми сnинами стоя.'Іа Росія або 
По.rrьща. Парламент, обраний на основі загального голосування · 
виборцями, в nереважній · більшості . позбавлених активної 
націо.наJІьноі' свідомості, не зможе забезпечити необхідної для 
подальіnоrо громадського життя :на Україні національної tсон
со.лідації, а лищедод;з.сть до партійної боротьби ще й деr-;шгогічну 
боротьбу різних чужих національних ідеологіИ всередиці єдиної 
як територіально, так і етнічно маси. З огляду на це, вчеций 
пропонує організаЦію політичної влади в країні у формі ду
алістичної конституційної монархії: 1) гетьман, як суверен не
зале.Ж:~ості української нації, голова оборон1і країни і голова 

· кабінету мінjстрів, який би зосереджував у сво:іх руках :вико
навчу владу; 2> територіальна і трудова, або нижча і вища, 
законодавчі палати, які б репрезентували, відnовідно, інтереси 
окремих земель . Украі'н:и, організацій nрацівників та про
фесійних сnілок. До нижчої nалати (з'їзду Рад окремих земель) 
мали входити nредставники місЦевихземельних Рад (по 3-4 віД 
кожної землі) , які обирались би в кожній землі на nідставі 
загального, рівиоrо, таємногО і пропорційного sиборчого nрава. 
Передбачалось, що :Ці землі будуть менwими1 nорівняно з 
існуючим губернським nоділом на Україні, і "nодібна децецтра-
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лізадія забезпечувала би од дем:агоrн, яка не може широко 
~звин_утись там:, де лІ<?ди. себе. знають і де nP?If.fl вибраного та 
н наслщки: тут же на м:tсдІ у всtх перед очима' . Вища па.'Іата 
м.та представляти класакратичці трудові орrанізадії, перш за 
все професійні спілки - селянсько-хліборобські, робітничі, ко
оперативні, а також nрофесійні СІіілки, визнані державою: 
релігійні, наукові, освітні, юридичні, медичні, промислові, тор
гові, фінансові. Лише така форма держави може дати, на думку 
Лиtшнського, міцний державний порядок Україні, а нації -
єдність, консолідацію і сильну національну культуру. 

Стабільність політичної програми Липинського базувалася на 
таких юридичцих та економічних підставах: 1) гарантія недотор
каності особи; 2) забезпечення права приватної власності на зем
Jtю; 3) проведення аграрноїреформи;4) гарантіяоб'єднавняв ук
раїнській державі всіх українських земель, а в ~овнішній п~~іти
ці -воєнного та економічного союзу з Росією і Білорусією . 

Першим кроком на шляху до здійснення цієї програми, на дум
ку вченого, nовинна була стати "організація сильної і авторитет
ної групи, навколо якої могла б об'єднатись (як колись у варяжсь
ко-князівській чи шляхетсько-козацькій добі) і політично 
організуватись українська надія. Без теоретичного і практичного 
розв'язання цієї проблеми. нія.кі, навіть ~~Лfращі орієнтації, не 
допоможуть нам стати нацІєю 1 державою . 

У цілому високо оцінюючи роль української творчої . 
інтелігенції, їі великі заслуги перед нацією на ниві "Культурної та 
наукової праці, літератури, кооперації, Липинський разом з тИм 
вЩзначає їі абсолютну нездатність до праці політичної. 

Яким же чином, задається питанням учений, здійснювати 
майбутню українську державність і на кого орієнтуватися? 
Перш за все - це довготрИвале виховання провідними верст
вами, об'єднанИми в організації, всього українського громадян

. ства в дусі державно-ідеалістичної ідеї, боротьба за здійсне,ння 
якої завжди була необхідною передумовою nеретворення надії 
недержавної в державну. Причому ця ідея, на думку Липинсь
кого, має спиратися на релігію, церкву і віру, яка навчада "своїм 
nрикдадом і смертю на хресті терnеливо переносити по тюрмам, 
каторгам, еміграціям всі невдачі і найтяжче горе. Тому, кажемо 
ми, українському J'ромадянству, щоб стати зрілою державною 
нацією, необхідниіt державнпй ідеалізм, опертий на релігії, 
церкві, вірі живій" 7• Характерною особливістю концепції Ли-

C.l. 
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пинського є їі релігійно-етичне ідеалістичне nідгрунтя - вnев
неність у тому, що ніщо в світі не діється в силу випадковості 
або своєвілля, а є лише результатом вищого божого nровидіння, 
яке nосилає людину на землю для. виконання свого життєвого 

покликанняі завдання, ·~ не для існування заради існування, і 
кожна людина виконує саме те завдання, заради якого вона 

згори покликана. Цей релігійний етос переходить у класокра
тичний, який формує та уnорядковує народ з хаотичної .маси в 
позитивно діючу історичну якість, де сnравжню політичну і 
державну вагу кожного індивідуума вирішують безпосередні 
стосунки між людьми. 

Інше завдання провідної верстви та ОJ>ганjзації - це nоши
рсиня в українському громадянстві культу державницької ідеї 
в такій формі, в якій ця ідея може бути здійснена, тобто, за 
Липинським, у формі легітимного монархізму і консерватизму. 
а також .виховання на прикладі героїв минулого, в першу чергу 
Б. Хмельницького, і авторитетів суЧасного. Завдання гетьмаІ. ~ 
у цій концепції- персоніфікувати ідею, силокg свого авторитет}' 
охоfюняти чистоту ідеї та єдність організації· . У чений вважає, 
Що тільки легітимний монархізм, тобто освячена законом пере
дача влади від батька до сина, або й доньки - членів однієї 
династії, є правоnравним. Вудь:.який інший монархізм -:- ц-;; 
джерело нестабільності, а то й анархії. Легітимізм має спиратися 
на nравові норми, освячені наступництвом влади. 

На думку ЛиnинськоГо, конкретні шляхи побудови майбут-
ньої української легітимної монархії в західно- і східноук
раїнських землях маЮть бути різними. Вчений вважає, що всі 
держави формуються шл:яхом завоювання - внутрішнього, в 
nроцесі повстання пригнобленого народу nроти держави-гноби
тел~. як за часів Б. Хмельницького, або Зовнішнього- в процесі 
політичних nодій, які дають можливість для того чи іншого 
народу визволитись, але знову-таки шляхом завоювання •. я~ ~а_ 
часів утворення української гетьманської держави в 1918 р. 
"Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі їі собі не збуДуємо, 
і піхто з нас не зробить на~V· коли ми самі нацією не хочемо 
бути", - зауважує вчений · . 

Для визволення від nольського гніту громадянам 
західноукраїнських земель необхідно· завоювати територіальну 
автономію, яку вчений розглядає як nериіий етаn дЛЯ виховання 
громадянства Цих земель у дусі державницької монархічної ідеї. 
Територіальна автономія, на думку Липинського, може бути 
здобута лише сnільними зус:юІЛями місцевого громадянСтва Га-
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JШчини незалежно від національності . Порозуміння українців з 
місцевими поляками проти централістіtЧJЮГQ панування Вар
шави - єдиний шлях, яким цоже відбутись політичне визво
лення західноукр~йнських земель. У цілому Липинський не вва-_ 
жав Польщу силою, яка зможе відіграти якусь роль при 
майбутньому творенні української держави. Навіть здОбуття 
територіальної автономії від Польщі він розцінював як бажаний, 
але далеко н:е nершорядний і вирішальний крок у майбутніх 
подіях. "Не від Польщі, - пише Лиnинський Назарукv, -
залежатиме майбутня доля України, тому н~ якусЬ особливу 
тактику тут розраховувати і не варто. Ви собі уявляєте, що ми 
напередодні війни По,льщі з більшовиками. Я в це не вірю. А 
друге.: хай історик nрофесор Томашівський скаже: чи 
здійснилася хоч9gдна згода з Польщею. Які дані, що тепер має . бути і:і:Іакше?" Таким чином, Липинський відкидає ре
формістський, еволюційний шлях здобуття українцями 
політичних прав у Польській державі. Та й взагалі здійснення 
своїх задумів він nов'язував не з Польщею. 

Спираючись на історичний досвід, вчений робить висновок, 
що здійсцення стратегічньї мети ...,.. побудови у~раїнської · дер
Ж<1ВИ. _..;. залежатиме, в nершу чергу, від стосунків з Росkю. 
З огляДу на це він визначає три альтернатцвні напрЯ!vІИ 
зовнішньої політики УкраїнИ: 1) СО!р'зник зах.jдних держав у 
руйнуванні більшовицької Росії; 2) союзник більшовицької 
Росії у боротьбі nроти західнИХ держав; 3) союзник і авангард 
у класократичному відродженні й оновленні Росії, у ії проти
стоянні як західній демократії, так і більшовизму. Липинський 
рішуче відкидає два nерших шляхи, які "вже змоноnолізовані 
Заходом і .Москвою, де в будь-якому варіанті Україні 
:відводиться nасивна роль колоніі'', й обстоює третій шлях як 
єдино можливий, традиційно-наЦіональний з часів ГалИцько
Володимирської, Литовс:Ько-Русьkої та козаЦької державИ, в 
добу і'і . піднесення за · Б. · · ХмельницькогО~ В статті "Наша 
орієнтація;", надрукованій у збірнИку "Листи до братів
хліборобів", вчений підкреСЛював: "СоюЗ, а . не федерація. 
ПолітИчний союз з Білорусією і ВеЛикорусією - це катеоо
ричний імnератив закордонної політики нашої будуючої дер
жави. Тільки активною політикою в справах ,;Руськоrо Сходу'' 
Україна зможе забезnечити собі - · здооуте ії внутрішніми 
силами -:- незалежне державно-національне існування. 1 навіть 
всякі так звані "міжнародні комбінаціГ' Україна зможе nовер
нути собі на користь тільки тоді, коли . вона в питаннях "Русь
ко~ Сходу" буде чинником позитивним, буДуючим, а не не
mтивним і руйнуючим; коли органічне, класократичне і 
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національне відродження трьох Русей зміцнить їх сnільну 
союзну cИJty, а не ослабить цю силу в порівнянні з ТІЄЮ 
минулою "всеросійською" Ф~рмою їх "неділимої. єдності", яку · 
вони були досі витворили" ~ · 

Таким чином, майбутнє України Липинський- nов'язує з 
оновленням всіх трьох братніх слов'янських народів у новому 
рівноправному союзі, що передбачало не орієнтацію на Вели
коросію, а, навпаки, здійснення українською державою власної 
активної nолітики. 

Зневіривuіись у nолітиці гетьмана Скороnадського, Липин
ський відмовляється від ідеї дуалістичної монархії і в остаюJі 
два роки свого життя обстоює ідею nарламентської монархії на 
зразок англійської. Він рішуче відкидає абсолютну форму мо
Щlрхії, де король править необмежено, і навіть дуалістичну (як 
nриклад остацньої вчений називає царську Росію 1905 р. nісля 
вnровадження Думи), · оскільки вважає, що дуалістична мо
нархія не може бути nравовоЮ державою, де повною мірою 
nанує закон. "На зем:лі українськШі в дерЖаві українській може 
удержатись своя монархія тільки західного, англійського тиnу, 
а не тиnу східного, московського чи балканського: монарх;" 
царствуюча, але не уnравляюча- монархія, ублагороднrоюч . · 
україис~!'9J,[ отаманів, а не монархія, сама даюча nриклад от. •· 
манства . . . 

· Функції . влади у майбутній монархії мали розподілятися 
такнм чином: 1) гетьман, який персоніфікує і реnрезентує дер
жаву, є nредставником аристократичної династії, що уособлює 
вищість і авторитет; 2) гетьманська уnрава - виконавчИй орган, 
який очолює і організує ВСІ9 внутрішню і зовнішню політику. 
Члени управи nризначаються гетьманом за узгодженням з ра~ 
дою. nрнсяжних; 3) класократичне nредставництво - законо
давчий орган; куди обираються найкращі предстаІщики від ку
nецьких; робітничих, селянських, учительських та інших - рад. 
Останні . мають замінити nартійно~вічевий принциn n~едстав
ництва; 4) рада nрисяжних- як вищий судовий орган 3• "Рада 
nрисяжних, _'- писав Лиnщ-1ський, - це прае,на установа, яка 
гетьмана Clli"ЩIO СВОЄЇ ЄДНОСТі і ЗаПрИСЯ;>КСННЯ . МОЖе держати В 
руках і тим .. захи.~тити нашr, nею і наш рух від усіх нещасть 
персональJ;ІОІ акцн rетьмаца . · -

Таким чином, майбутня держава, за ЛиnинсьJ<им, мала спи
ратися на три неза.-1ежні форми влади: Законодавчу, виконавчу 
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та судову,які врівноважували б одна одну. Така влада за своєю 
суттю є надпартійною і не бере участі в партійних змаганнях. 
Необхідною умовою створення гетьм:1нської влади вчений вва
жав формування в Україні і в Росії конституційних мо
нархічних інстптутів, досягнення згоди самих українців з 
росіянами та іншими національними меншостями, що nрожи-
вали на ії територП. . 

Слід зазначити, що згадана еволюція поглядів Липинсь1<ого 
була досить незначною і торкалася в основному зміни форм 
української монархічної дер~авності, не зачіпаючи <Основних 
nідвалин його консервативної концеnції. · 

Консервативна державницька концепція С. Томашівського 
базувалася на чотирьох основвих ідеях: 1) особЛива роль Га
личини та уніатської церкви в майбутньому державному тво- · 
ревні; 2) український консерватиЗм; 3) об'єднуюча націоцальна 
ідея; 4) євроnеїзація українського руху з оnорою на власні . 
(особливо в Галичині) традиції. Свою концеnцію він будує на 
основі детального аналізу внутрішніх слабостей, притаманних, 
на його думку , українському рухові, які з особливою силою 
проявилися nід час держа~ного будівництва в Україні в 1917-
1920 рр. 

Методологічні питання української поЛітології та політичної 
історії досліджуються Томашівським у ряді праць, опублікqва
них у журналі "Хліборобська Україна", а також у збірнику йоrо 
статей "Під колесами історії". В цих творах простежуються 
і>ІІЛИВИ історичних та політологічних концеnцій В. Липинсько
го,' деяких західних істориків, зокр~ма, Г. Ферреро. 

Слідом заМ. Драгомановим та В. Лиnинським, вчений зви
нувачує українських істориків старої народницької формації й 
біЛьшу частинr,; української інтелігенції в абсолютизації прогре
tивнсх..-ті, вірі в те, що благополуччя людей nоля.rає в 
раціонально-сnекулятивних конструкціях майбутнього, в якому 
люди навіки поnрощаються з несправедливим минулим і сучас
ним. Подібний: прогресивно-утопіч~ий' світогляд був, на думку 
Томашівського, однією з головних причин невдач державного 
будівництва України. Вихована в дусі nрогресивно-утопічних 
nоглядів, україщ:ька інтелігенція, прагнучи до свого ідеалу, . 
руйнувала існуючі цінності, замість того, щоб їх охороняти і 
nримножувати за прикладом тИх предків, які залишИJІ:И в 
історнчJІій nам'яті зразки державного будівництва. 

ПоділЯючи nогляди Ферреро, Вілnера та Липинського щодо 
історйчноrо процесу, вчений уявляє останній не як безnерерв
ний nрогресивний розвиток, а швидше як щось подібне круго
обіГу, сnіральному розвитку. На думку Томашівського, сучасні 
події аналогічні тим, що відбувалися колись у подібніісторичнІ 
періоди. 
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Однак, на противагу Віпперу, вчений вважає, що історичні 
nодії є сnравою людсь~их рук і можуть бути керовані волевиявом 
людей: nодії :витворюють »е космічні демони, а люди, і, 
відnовідно, тuй чи інший перебіг подій зіпежить багато в чому 
від самих народів та їхніх вождів. 

Аналізуючи працю В. Липинського "Україна на переломі ... ", 
вчений зауважує, що вона змусила його переглянути свої 
погляди на добу Хмельниччини як на "лабораторію державного 
будівництва, до якого український народ зірвався був %перше 
після уnадку політичної самостійності княжих часів" . Вив
чаючи nроблеми взаємозв'язку і взаємозумовленості консер~ 
вати.зму і поступу в історії українськощ народу 1917-1920 рр., 
вчений доходить висновку, що, окрім загалІ,ної національної 
малохультурності, хиб індивідуального та громадського вихо
вання,"нас nобила ще інша язва: манія nоступовості і страх 
перед консерватизмом - дви демони, що протягом ОС;J;;шнього 

покоління оnанували українську інтелігенцію" 6
• То

машівський вважає однією з основних nричин nоразки ук
раїнської інтелігенції, що nрагнула збудувати свою державу tJ 
1917-1920 рр. , звернення їі до республіки і демократії, які 
ніколи не існували в історії українського народу, не мали 
традицій державності і тому були здатні тілвки роз'єднати, а 
не сконсолідувати націю для створення незалежної держави. 

Водночас Томащівсу,кий (на відміну від Липинського) не 
проводить чіткого розмежування між монархією і республікою, 
а також не ототожнює демократію з республікою. Хоча обидва 
вчепі й засуджують абсолютистську монархію у їі 
східнодеспотичному варіанті, так само як і демократію, в якій 
необмежено править той чи інший республіканський "суверен
ний народ", клас чи партія, проте Томашівський вважає ре
спубліканську форму правління nрийнятною для українського 
народу за умови, що вона утворюється: шляхом еволюції з тра

диційної для України монархічної форми державного 
будівництва. На думку вченого, ресnубліканський лад та ари
t"Тократичне правління споріднені й близькі одне одному, так 
само як влада грецьких тиранів та римських імператорів 
спор~нена з демократичною течією. Обидва ці поняття злива
ються часто у формі деспотичного абсолютИзму одиниць чи 
олігархічних категорій. Томашівський вважає, що "ані мо
нархічна ідея (не змішуйте ії з абсолютизмом) не суперечна з 
аристократичною, ані республіканська не тотожна з демокра
тичною. Навпаки, греко-римська аристократія мала в собі чи-

95 Томаt~Івський С. Історія І nолітика І І Хлібороб. Украіна. Відень, 1921.36. 
5,6. C.l69. 

96 " 
Там же. C.l67. 
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мало монархічних елементів: їхні держави- то були своєрідні 
монархічні федерації, яких nочаток бачимо вже під Троєіо, у 
Гомера. Грецькі і римські аристократичні ресnубліки витвори
лисsr з примітивних монархій не шляхом революцій, а мирних 
еволюцій. які не усували; тільки асимілювали монархічну 
власть" 97• . 

Тут вирізняються трn. дуже важливі ідеї То-
машівського: 1) ідея мирної еволюції існуючих форм 
правління, як засобу творення української державності (зга
даємо В. Липинського, який вважав, що держави постають 
шляхом завоювань); 2) думка про те, що й республіканська 
влада може бути найгіршою деспотією, рівно як і монархічна 
форма сумісна з справжньою демократією, якщо вона не є 
абсолютистською; 3) висновок про можливість самозаміни форм 
правління, які можуть історично nереходити у, свою проти
лежність. Водночас Томашівський вважає, що починати дер
жавне творення України необхідно саме з монархії, оскільки 
вона найбільше сnрияє утвердженню авторитету і порядку з 
огляду на традиції українського народу й можливість подолання 
внутрішніх чвар між йоrо станами та провідниками. 

Високо оцінюючи українську.держав,у гетьмана П. Скороnад
ськсrо, їі досягнення у сфері управління, фінансів, освіти і науки, 
Томашівський вважає, що ві;1;сутність ·єдиного національного. 
фронту й спільної національної ідеї призвела наприкінці 1918 р. 
до загибелі соборної України. Головними· винуватцями втрати 
У країною держа-вності він вважає не Росію чи • Польщу, а пере
дусім Петлюру та його оточення- саме тих nрещ;тавни:кfв ук
раїнської інтеліген?-ії, які ):.переважній б~Fості nрагну ли лише 
до здобуття влади 1 власнш популярностІ. . 

Вказавши Йа основну приЧину втрати Україною своєї дер-
. жавності, Томашівський намаrасться з'ясувати й інші не менш 
важли:ві чинники, що вИзначали . внутрішню органічну 
слабкість українського народу і, на думку вченого, навіть за 
більш сnрият дивих зовнішніх обставин все одно призвели б 
до руїнництва. Тут ~ін знову . виділяє три основні причини: 
1) відсутність єдиної, спільної всім українцям національної 
державної ідеї; 2) відсутність політичної, економічної і куль
турної рівноваги між міСтом і селом; 3) політична· гіпертрофія 
українського народу. 

Україна, зазначає Томашівський, відрізняється від усіх 
інших державних народів тим, що їі різноманітні nолітичні 
угруповання вважали свою концепцію завоювання і творення у 

97 То.мтиівський С. Влада І культура// Хлібороб. Украіна. Відень, 1922-23. 
Зб. 6, 7. С.309, 31.0. 

98 його ж. ПІд колесами Історіі. Берлін, 1922. С.26, · ЗО. 
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тій чи іtІшій формі державності єдино вірною і боролися за ії 
$Тілення з іншими українсьJ<им:и угруnованнями ще задовго до 
завоюванн-11 і утворення державності, ніколи не маючи сnільних 
ідеаЛів і сnільної національноІ історичної ідеї, а натомість лише 
фрагмецти різних політичних, соціальних, гурткових, а інкоди 
й особистих програм та агітаційного мітингового багажу. 

1ншим деструктивним чинником для українського державно
ю відродження була величезна різниця в культурно-освітньому 
й nолітичному рівнях класів української нації, що само по собі 
не · давало можливості створити орr·анічну цаціоцальну 
І\ЇJІісність. Ця ж обставина, на думку ТомашівськоІ'о, сnричини
ла можливість nеремоги . більшовицького .ладу в Росії. Подібна 
ситуація склалася внасЛідок своєрідного історичного розвитку 
народів Східної Євроnи, зокрема тих, що входили до складу 
Російської імnерії, де інтелігенція, на відміну від Заходу, фор
мувалася в основному .з nредставн~~іD пр~вілейовано~ класу 
дворянства, часrково рІзночинства . ПорІвнюючи соцІально
класову структуру країн Західної . і Східної Євроnи, вчений до
ходить висновку, що на Заході · елементи, тісно зв' язані з 
провінцією, селом, ХJІіборобством, як nравмо, коцсервативні, 
дуже сильні і мають великий вnлив на nо.літичне, культурне, 
ідейне життя нації; з іншого боку, иа Сході мають вирішальну 
nеревагу ідеї, симпатії і змагання, вптварені в обставинах 
міського життя. "Візьміть і порівняйте, - nише він, · - склад 
любого аlІrлійського ·або французького nарламенту із сильним 
заступщщтвом. землі, та одну з колишніх російських Дум, де 
селянські депутати блукали як стадо овець без доброго ідейного 
проводу, тому що _всі "голови" захоnлені були різщtми 
лібеоальними, демократичними і соціалістичними nроrрама-
ми",оо; · 

ТомашівСJ)КИЙ вказу~. що на Заході між містом і селом в кудь
турному :житті немає істотної різниці і всі класи в нтворюють ор
ганіЧну національну Цілісність, натомість на Сході між містом і ее:.. 
лом існує йеличезна прірва. "Там Ви побачите на кожному ступні, 
що лорд, фабрикант, робітник і селянин- то члени одцієї нації ... 
на томііТЬ у Росії, а ще більше на У країні-що ж у дійсності в' я же 
юродеького інтеліrента з сільським мужикffіt? Д:уже мало (моаа у 
Московщині) або й нічоtо (на Україні)" • Нова укра):нська і 
роСійська інтеліrенція, іІка за рів}Jем культури та освіти абсолют
нонедоросла додвор.11нства, водночасназавжди відірвалася від се
лянського стану, звідки здебільшого поход.и.ла. 

99 ТомаІІdвсЬІСші С. ПІд колесами ІсторІІ. С.42. 
-~ . . 
... Та'-! же. С.43, 44. 
101 Там же. С.44, 45. 
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l, 1-'решті, третя причина внутрішньої слабкості українського 
народу - це його "політична ііпертрофія", тобто надмірна 
політизація мас, коли nредставники всіх класів і станів, на
самперед інте,ліrенції, з різни_.'{ причин почали активно зай
матися політикою, вважаючи себе фахівцями з політичної 
теорії і практики. Томашівський вживає також термін "хво
робливе політиканство", під яким розуміє бажання нec~rn різні _ 
"tюзумні політичні ідеі"', без огляду на історичні традиції, і 
навіть без елементарного знання історії та політичної теорії. 
Заеуджуючи маси новоявлених політиків, .які вважають, що 
збудування і діяльність найбільш складного механізму -
держави, не потребує жодної особливої підготовки- ні nрак
тичної, ні теоретичної, вчений зазначає: "1дучи від Сходу до 
Заходу, бачимо, що разом із нуждою росте політиканетво і 
доходить серед українців та росіян до апокаліптичних розмірів. 
Не помилимося, мабуть, дуже, коли приймемо, що приміром 
в Америці може хіба л' ять процентів інтелігенції цікавиться 
самохіть політичними шітаннями, - в Англії яких 10%, у 
Франції - 25%, у Німеччині - 40'Yft1

2
y Польщі - 50%, · у 

росіян- 80%, а у нас чи не 99%" . . ' . · 
Характерна риса більшості української інтелігенції - це 

небажання або невміння займатися справжньою науково
дослідницькою чи мистецько-творчою працею, знаходити 
релігійне засnокоєння, навnаки, за відtутністю можливості й . 
бажання знайти і реалізувати себе - погоня за владою та 
авторитетом, nравом керувати собі подібними. У цьому 
лідмінність українськогО політиканства від реальної політики. 
Що ж можна протиставити і як заnобігrи тим несприятливим 

'обставинам, в Щ<.ИХ оnинився український народ? Для цього, вва
жає вчений, майбутня українська держава має nрцйняти перший · 
закон про nолітичну та моральну відповідальність національних 
керманюІів за їхні вчинки, методи й наслідки їхньої діяльності. 
Необхідна також величезна культурно-освітня робота серед на
селення, своєрідна організація праці. Томашівський обгрунтовує 
важ.І'Іивість п;шітики "дрібної праці", підготовкtь~країнс!'коrо за:
галу для манбутнього державного творення . Дослщ)l(уючи 
сутність української національної ідеї, вченю1 по-новому, кри- . 
тично розглянув значення ідей Шевченка і Драгоманова на Ук
раї_ні~ Він вважав, що для створення такої єдиної ідеї, як "ідея 
третього Риму" в Росії або "ягеJlJІ.онська ідея" в Польщі, в У країні 
існує величезна об'єктивна перешкода - суттєва · ріЗниця у 
nсихічному і nолітичному складі національного характеру між 
Галичанами та наддніпрянцями. Наддніпрянці - 1~е люди 
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східноєвроnейської культури і свідомості. Вони хоча й 
відрізняються від росіян, проте з останніми їх єднає дуже багато, 
перш за все спільність іс:торичної долі, спільні біди і радощі, 
війни, трагедіїі перемоги, релігіЯ та культура. Галичани ж, на.: 
nпаки, завжди рівня.rшсь на західноєвропейську - польську і 
австро-німецьку культури, пройшли багатовікову асиміляцію й 
виробили навіть тиnово західноtвропейські, правда, з ук
раїнським підкладом, культурні, релігійні та nобутові традиції. 
Це, на думку вченого, виключає можливість для наддніпрянців 
у державній політиці стати на бік галичан, і навnаки, "що не 
сказати б на користn української національної ідеї ХІХ віку, то 
для нішіого племені (галичан.- В. П.) вороття вже немає,
воропя до загально-руської національної спільноти, як немає 
вже найментих виглядів на здійснення ідеї окремої галичь~ої 
національності, ще літ SO тому назад - цілком можливоі"' . 

Чому ж немає? Тому що існує сnільна колись у давнию 
історія, ідеа.JІи козацтва, творчість Шевченка і т.д. Проте, "' 
іншого боку, все це не може бути підставою для політичнu'' 
консолідації, а, навпаки, саме з політичної точки зору, є 
чинником руїнництва. Надзвичайно вИсоко оцінюючи 

політячний геній Шевченка, Томашівський вважає деструк
тивrmм фактором для справи консолідації української нації, і 
особливо для справи українськьї державності, піднесення Шев
ченка як символа і заступника української щщіональної ідеї. 
"Назвати Шекспіра головним заступником англійської 
національної іде~ або Гете - . німецької! У роЗвинутих народів 
національна ідея твориться .nюдьми діла, не слова, і як неза
видна додя тих країн, 8f Царем дитина, так і тих, що їм · . 
закони пишуть поети" 1 • · · _ 

Розглядаючи з позицій своєї консt:рвативної концепції 
творчість Шевченка, Томашівський характеризує його як ти
пового східноєвропейського цародника, мета якого - це 
піднесення людини з життєвих низів пасивного cipoto життя 
на вершини повної самосвідомості і всебічної активності, а 
навпааи: він сам опускається до рівня селянської маси, їі 
психіки, світогляду і бажань, підхоплює їх і складає з них 
сnою творчість. Зазначаючи, що провідні ідеї Шевченка - це 
поєднання традиційних ідеалів українського поспільства, поль
ської революційної романтики і російської С.ІІов'янофільської 
містики, вчений зауважує: "Коли з Шевченкових поезій 
відокремити елементи суто національні, громадянські і куль
турні, одержимо з них матеріал не дуже-то придатнИй для 
творення новочасної національної ідеї. Часто навпаки -

104 Та.ІtІаtuівський С. Трагедія Драгоманова// Політика. 1925. Ч.l. С.І, 7. 
105 Там же. . 
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mкіддИІJИЙ. Фщmивий його погЛяд на історію (святий Воло
димир, Хмельницький, Гонта), аnофеоз бунтарства, соціальна 
сентиментальність (кріnаЦтво, nокритка), nримітивний 
раціоналізм ("Марія"), nолітичний анархізм і таке інше - це 
не така криниця, з якої черnається жиnотворна вода правдивого 
національного відрщ?(tgння, тільки навnаки - заходи nа-
ралітичноrо застою" ' . . 

Томашівський доходить висновку, що необхідно покінчити 
з культом Шевченка в існуючій формі творця політичних ідей, 
бо цs1 форма здогматизувала чимало таких думок, які тільки 
шкодять . справі творення і стабілізації українськоІ держави. 
Орієнтації в nолітиці слід поЧинати з людей, що займалиси 
політикою- Драгоманова, Липинського та інших, які стаnали 
на службу українській ідеї з скарбом не самих лише чуттєвих 
мотивів, а з конкретною і добре продуманою національною 
програмою: політичною, соціалJ>ною і культурною. 

На думку вченого, ідеї Драгоманова можутЬ мати величезне 
значення для підrотовки Людей, особливо молоді, для прак
тичцого політичноrо ЖИття. Проаналізувавши політичну спад
щину Драгоманова, Томашівський ради'l'Ь звернути особливу 
увагу на наступні застереження вченого: 1) Галичина зможе 
nіднести українську націонмьну · справу, утворn:ти 
євроnейський тип і повернути українців до джерел євроnейсЬКої 
культури лише тоді, коли позбавитЬся своїх внутріШніх сла
бостей - браку європейської і взагмі освіrи, особливо 
nолітичної, а також поверховості і верхоглядства попівсько
адвокатської ШІ<ОЛИ, небажання досліджувати емпіричний ма
теріал і . рабйти з щ.ого широкі виснцв:Ки, що nризводить ·до . 
фразерств;~, емоцій і неnОСТійності в політиці; . 2) галицьким . " . . . . ' ·. . . ., . . 
ПОЛІТИКЗМ СЛІД ВІДМОВИТИСЬ ВІД ВУ ЛИЧНОСТІ у ЗОВН1ШН1И ПОЛІТИЦІ, 

перш за все по відношеннЮ до Росії та Австрії, і вести борОтьбу 
за українську народність на внутрішньому. полі внутрішніми 
засобами в умовах існуючоГо політичноrо ладу, а не за
рубіжноrо; 3) політичну освіту молоді (на основі ]J]ирокоrо 
запровмжени:я євроnейських зразків) слід поєднувати з nоuним 1 

відстороненнЯм її від прахтичної nолітИки, оскільки втягнення 
молоді в коловорот національної та партійної боротІ!би неми
нуче nризведе до повної поразки або до виродженнЯ · 

· національно-політичної думки; 4) пайдократизм, який завжди 
існував у ·· ГалИчині, пояснювався · сЛабкістю освіти та браком 
політичної волі у СТарших членів громадянства. Він надавав 
політичному рухові · непостійного характеру · · внаслідок запов
ие~u революційних рядів людьмИ молодими, без завершеної 
ос~ітн, й: водночас деморалізував Провідників цього руху, nри- · 

106 То.машІвс!>КШ'l с. ТраrедІа Драгоманова. С.7. · 
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зводив до домін.анти емоцій, вихолощував з ~~го практичну 
думку, а натомІсть насаджував сектантство 1 • 

Висновки Томашівського, зроблені на основі аналізу твор
чос-ті Драгоманова, ляГли: в основу його концепції, зокрема 1·еорії 
європеїзації; де йшлося· про необхідність пристосування здо
бутків європейської науки до реальних потреб недержавного 
українського народу. На .думку вченого, практична nолітика 
повинна будуватися виключно на основі вже nеревірених 
досвідом зразків політичноrо життя країн ·Заходу. 

На яких же засадах має формуnатися майбутня українська 
держава? Перш за все, вважає ТомашівськІІЙ, необхідна 

. ) . політична авт~н?мія з~хідноrкраїнс~ки(Ь8земель, в~асні зако
нодавство, адм1юстращя, освtта, армІя · . АвтономІя має спи
ратися на історичні традиції українськогО народу Галичини, 
зокрема монархіЧні традиції Галицько-Волинського князівсrва, 
та йоrо "реально kнуючий стан", тобто враховувати впливи 
греко-католицької церкви; а також Австро-Уrорської монархі1 
і польського республіка_нськоfQ правління, на політичн~· 
св.ідомісrь і культуру населення. Зразком для організаці. 
nоЛітичного життя автономної Галицької держави може слу~ 
гувати англійська парламентарна _ монархія. Вчений :вважає 
доцІльним запровадити в ній форми і методи політичного 
жипя Англії, побудованого за Принципом самоврядування у 
rромадах, окруГах і територіях. Подібний принцип виключав 
цеnтраліетичнИй устрій держави і вів до поступового обме·· 
ження центральnаї влади, перенесення їі атрибутів на місцеві 
органи, які мали стати з'асобами . для -розбудови с.аоєї 
національної державності знlt:зу~ .. Палата представників 
місцевих органів влади (парламент) зосереджувала б законо
давчу владу, державна рада, до складу якої входили б rtpeд ... 
ставники духовних (греко-католицька церква) і світських 
станів, - . виконавчу. Символ держа.аи - монарх - може 
обиратися · членами державної ради або передавати своє право 
на престол як наслідне. 

У 1927 р. Томашівський разом 3 О. Назаруком - адвокатом 
. і редаwтором газети "Нова Зоря", вирішує створити монархічну 
організацію католнцькоrо nапряму, яка б функціонувала на 
території Галичини~ Нова організація дістала назву Українське 
католицьке об'єднання <УКО> --:. Клерикальна партія Гали
чини. На перШому засіданні, де, крім засновників, були nри
сутніми також відоМий вчений.;.історик 1. Крип'якевич, св.я-

107 Томашівський С. Трагедія Драгоманова// ПолІтика. 1925. Ч.l-6. С.27-
30; його ж. Драrоманов І молодь І f Там. же. С.44-46; його ж. Драrоманов І . 
ГаличИ!fа // Там же. С. 78-84. · ' 

108 йоео ж. Драrоманов і Галичина. С.83, 84. 
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щеники Скрутень і Галущинський, nубліцист l.Гладилович та 
інші Представники галицької інтелігенції, Томашівський прого
лосив вироблену ним nрограму діяльності організації, в якій 
наміч~ися необхідні тактичні · заходи щодо побудови ук
раїнської держави. 

Виступаюч~ ЗО вересня 1927 р. на засіданні членів організації, 
Томашівський rостро засудив гасла соборності та самостійності як 
такі, що не відповідають історичним традиціям українства. 
"Кличі собориості і самостійності,- зауважує вчений, -є свого 
роду наслідком утиску Росії і Австрії, російської революції,. а не 
насдідкомдоз ріння. Докази: 1) обидва кличі неопер'Рі на історичні 
традиції- ми з ними не виросли, наша історія не знає ні собор
ності, ні самостійності у тій формі, у якій ті кличі теnер маємо; 
2) ніхто не має ілЮзій, що ми власними силами спроможні зре- · 
мізувати ті кличі. НатомісТВ є віра, що якась чужа сила в своїм 
інтересі зробить це для f[ac" 9• Отже, тут Томашівський, як і Ли
пинський, обгрунтовує необхідність і для Галичюш, і для 
Наддніnрянської У країцп йти кожній своїм ш.ляхом розвитку з ог
ляду на власні історичні умови і незв'язувати один одного штучно 
накиненими лише власними традиціями. "Соборність, - зазна
чає він, - ніде не залежада багато віддаю[~ націй, вона виходила 
з гри міжнародної, коли була nідrотовка" 0

• -
Томашівський nереконаний, що лише західноукраїнські землі 

зуміли зберегти в усіх історичних катаклізмах ''український дух" 
завдяки своїй близькості до Заходу та опорі на церкву й державу. 
Головну роль у цій триединій опорі він відводить уніатській греко
католицькій церкві, яка nіслЯ' уnадку Гмицько-Волинсько1 дер
жави була "єдиною церквоlf> окремою від nольського латинства і 
московського прщюслав 'я" fl, відкрила доступ західній культурі 
і "зберегла західно-руські окра1ни })ЇД винародовлення ... На всіх 
інших земля.х давньої Русі праrрfонаціональноїцерквн може ма·· 
титільки оДна- уніатська" . Вчени.й дмі зазначає. що ук
раїнська національна думка в Галичині формувалася і фор
мується під · вnливом європейської; передусім nоЛьської, 
культури: "Українці....,.. то націонмьна індивідумьність цілком не 
давньої дати, а nоляки та москвини-то нації давньої дати і нале
жать до народів старших і багатих nfІ fУЛьтурним або nолітичйим 
оглядом nроти української націі"' . Виходячи з даюtх обста-

109 IJДlA Украіни ум. ЛьоовІ. Ф.359, on.l, cnp.l8, арк.2. 
но- --~---·-····· - -~--· ·- --· , Там же. Спр.277, арк.112. · · . . . 
111 Томашівський с. Про Ідеі, гсроів і nоліr11ку. Львів, 19l9. C.S2. 
111 таі.t же. С.80. 
113 Йоzо ж. 10 літ украінського nитання в Польщі. Варшава, 1929. С.23. 

160 



вин; він вважає необхідним виховувати галичан як укра'інці~ 
європейською тіщу, оскільки в будь-якій конструктивній 
політиці в Галичині слід врнховувати те, що "засіб історико
Ііоліти~них уявлень с~~аснощ ук~аїр_р.я, на 9/1 О взятий з історії 
ПольщІ, .є продуктом 11 розвцтку . 

Томашівськ»й відвоДить Галичині роль своерідною nосеред
ника між Сходом і Заходом, який завдяки церковній унії з 
Римом і своїй західноєвропейській сутності стане в майбутньому 
вЗірцем політuчних сврбод для вихованого на візантійських 
принципах ішселення- Східної У країни. Візантійський вплив у 
Східній Європі, на думку Томашіuського, посіяв там образ 
анархії та політ»чної інертності, був однією з юловних причин 
татарської неволі, . турецьких завоювань і більшовицької рево
люції, відкинув рівень свідомості t~ародних мас порівняно із 
Заходом на триста років назад, Тільки ~атолицьtа церква , за 
Томашівським, підтримуваЛа міжнародний культурний зв'язок 
j тим самим врятувала елементи класичної цивілізації, утворила 
культурну спільність Західної Євроnи, . де історично оnинилася 
й Галичина. Історичні зв 'язки Галицької держави і католицької 
церкви покликані стати вирішальним чинником національного 
відродження українців. Майбутню українську державу він уяв
ляє як своєрідний дуумRірат монар.хічиої держави і греко-като
лицької · церкви: "Династія фізичними засобами творить 
національну державу і дбає про матеріальне добро підданих, 
греко-католицька церква удерж~~ міжнародний культурний 
зв'язок і формує народну душу" 1 • · 

Слідом за Липинським він вsажає одним із засобів досягнен
ня автономії територіаЛІ.ний патріоТизм. Практичною формою 
втілення останнього, на думку вченою, повинно стати 
приєднання цольсІ.кою населення Галичини до спільних з ук
раїнцями . політичних Цілей шляхом визначення інтересів 
національно-територіальною .хнрак1·еру, а також політичне ви
хов~ння українського громадянства в дусі боротьби за невід'ємні 
права Галицько-Волинської держави. 

Таким •ннюм, консерватлвні традиції Галнцм<О-Волинської 
мова хіЧної держави r·реко-катоЛІщька церква та їі релігійні й 
етttчні :JЗС:ЩІ1, ідея тернторіаЛІ.ІІоr·о nатріотизму, а в останні 
рОКИ ЖИТТ\1 .110JІОНСіфіЛІ,С І> І<а орісtІ1 ;щіЯ у ІІОЛ Ї І ІІ ЧНИХ ПИТ<\ННІІХ 

·склала ють с)·т•• кон.ссрваї ІІІІ ІІ ОІ •J ой 1 tН'ЛІlllY С.'J 'омаш і вс t,К <)І\, 
В . К учаб(; І.кнИ у t:Іюїіі rюліІОJІОІ'І'І ІІііі КІ • Іщспції укр,іЇж:nкuї 
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рою, історичними долями 116
• На відміну від Томаіпівсь:кою і 

Липинською, які в своїх теоріях державною будівництва спи
раЛися на Ідеї "клерикальної монархії" та "леГітимної трудоІJоі 
монархіі"', Кучr(fький називає свою концепцію "ПозитиВним 
мілітаризмом" . На думку вченого, особJЦІву роль у засну
ванні монархічної держави nокликана відіграти провідна верст-

. ва суспільства - люди. військовою духу і орГанізації. Слідом за 
Томашівським Кучабський сТверджує, що необхідною умовою 
створення реальної державної концепції УкраіНи є державот-
ворча національна ідея. · 

Поняття "нація" вчений визначає Я:к "псИхічний стан 
своєрідного національною комплексу іючувань, національного 
світогляду~. бажань, на якчf8засновується~всебічно творче зма-. гання даноt суспільності" . Кучабськии вважає, що сnраву 
утворення української держави може вирішити не етнічне 
об'єднання українців · у межах чужої держави, а формуваіІЮІ 
дійсного пснхічноrо складу нації в якомусь одному nевному 
місці її скупчення. Тобто д.іlЯ початку Потрібен своєрідний "ук
раІu:ський П'ємонт", йкнм може бути ГалІJчина, КпівІЦІіНа або 
навіть Кубань і який зможе, так само я:к колисьП'ємонтв Італії, 
організувати решту України на визволь1:1у бороТьбу. · 

Єдіtним позитивним наслідком для у:краінців у катастрофі 
1917-1920 рр. була, на думку Кучабською, щаслива випа.ц- . 
ковість, яка відкинула Галичину до польської держави і захи
стила від безпосереднього Шьелюючоrо впливу політики Радо
ської Росії. Польща, виходячи з істориЧних 1'радІЩій Речі По
сполитої, буде забороняти національні у:країисьtсі прояви, тим 
самим JШme скріплюючи почутrя іІJДіrвідуалJ>НОСТі української 

. иаціі. 1иаІ<Ше С'\')Ї1'Ь nи:rания з :•у:краінізуюЧJtм" більшовизмом, . 
пий нищить саме nочуття іlІДИвідуальності українськоі наЦії, 
замінюючи йоrо почуnям mтернаЦіоиалЬної · солідарності, . що 
дає можливість будь-який: націонільний пров визначати я:к 
зраду інтересам всеевітньоrо братства робітіnікЬ.. "Більшовизм 
б'є власне в сам недорозвитоtс nочуfтя у:країІіської національ,ної 
індивідуальності і . тому можлиrуflь йоrо денаціоналізуючої пе-
ремоги є надзвJІчай:но велика" . ·. 

ПошИрення ідеї українською П'ємонту, роль якоrо вrілею 
. і~ричних Qбставии мала здІйснити ГалиЧина, на думку вчено-

. . 

116 KY'UltkьІCufl В. ЗмІна погліІдІв на полІтику ц нау.х.у 11 Полtтика. 1925. 
Ч.l. C.l4-16. . 

117 його ж. Лист до C.TONnwlocькoro, 4 .листоп. 1925 р. // uдtA Укра.ни 
ум. ЛьвовІ. Ф.368, on.l, citp.l76, aptt.78. · 

118 його ж. БІльwовІ!зм І сучасне зе'І!ДІlння украіисі.коrо зажоду. Львів, 1925. 
C.16-l9, 35-37. ' . 
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ю, rруНТ~ось на дІЮХ основних засадах: 1) реальних потребах 
народу; 2> існуванні провЇДІІо'ї аристократи~ої верстви - лю
дей, спромож;.ни.х здійснити що ідею і повести за собою інших. 
Ца пр()відJІа верства має воЖдівський сильJІий характер, 
військщtий хист, аристократизм націоІfальноrо почуваwя, "для 
noro не всі шлихи є добрі, а лиmе ті, 11кі скріплюють суспільно
творчі, організаційні Здібності населення, і які на всю 
національну боротьбу кладуть відбИток не сліпоrо ..ЇПБрично~ 
бунту, а лише етично високqю лицарського подвигу . В листt 
до Томашівською від 4 лютою 1925 р. Кучабський nисав з цьою 
прщюду: ·:шдстава ~оєї np~.~ii аристократичне відношення: не 
маси вaP'ft, . лиш вартІ вождt · 1 

• . 
Майбутні ПJЮ.~tідники мають формуватися з людей, які з 

дитинства ютуютІ> себе до військової праці, з огляду на втрату 
щ:іма iJnuilмн сусnільним~ силами України здібностей і можли
восrей стати на чолі державною творення. Реальними, прак
тиЧJІИМи КJЮКами на ЦІЩІХ,у ДО вті,лення у життя іДеї П'ємонту 
ІІJ~є-стати, по-nерше, органічна nрацЯ, спрямована на nоширен
ня ідеї н&ці.ірнмьної індивідумьиосrі серед українців; nо-друге, 
всфічца підrотовка з на~ільщ здібних молодих людей майбут-

. иьою військовою проводу нації, "що колись зі зброєю і своїм 
законодавством буде будувати нашу державу' оnираючись на 
найбільш державотаарчі частини нашої н~q і силоміць трима-
ЮЧJ:І другу, анархічну частину в nослу~і" . 

У Східній Україні майбутня держ<tвність має спиратись на 
дві СІJЛИ, які Ще не втратили своєї української сутнОсті - се
лянство і соціалмю-революційну інтеліrеІfцію за умови 
відродж~иk11 їхніх дер*авницьких інстинктів. Досліджуючи 
історію с~янських рухів у 1917--1920 рр., вчений доходить 
висновку, що державницькі настрої селянства булn помітні лише 
ца КиївЩині, UОJJrавщині й Поділлі; сформувавщись на грунті 
економіЧної кр:tцщи та особнітоІ nопулярн9С'J'і отаманів Петлю
ри і Тютюнник". Селянські rд)встання иа Катеринославщині та 
Херсонщині взагалі не мали · . ніякого зв'язку зі справою 
української · державності, що . виразно прояв·илося в попу
л,.рн<Х9гі там Нестора Махна. Селянство ж, яке nідтримувало 
Петлюру, "бороЛось за якусь своєрідну неозначену ідею 

. селянської волі, уосіблену 8 вожді, в зідсалізованому цим се
Л~ШСТІ,ЮМ отам~.ні Лствюрі, а І,еї• іЮЖдь рівноч<tсно застуnа~ 
сnраву дсржавнщ~ті" \_ , Цю ро.)біжttість у спрІtйманні селян-

120 К}"ІІІ{Іі'!•І<:ІІІt В. ІііJв.ню•м:І~І 1 с~·часне з;:щд;ІІІІІЯ украіtІСt.кот заходу. С.\22, 
123 

· 121 ІlШ А ~' ~раіtш у;,. JІІ.коні. Ф .J611, .ш.І, снр і16 арк.76. · 
112 т .. м ,.,,. Лт •. 76. n . 
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ством різних областей Наддніпрянської У країни ідеї державності 
Кучабський поясюоє історією розселення українців, яка дала 
можливість збереrги національні традиції серед селян 
Київщини, Полтавщини і Поділля, для яких віра в селянського 
вождя Петлюру ототожнювалась з чимось своїм, 1 не тіль~и 
економічним, але й українським. Серед селянства Катерина- . 
славщини і ХерсонщиJІи, внаслідок хаотичного заселення цих 
областей, процесів міграції та асиміляції, грунт длЯдержавниць
ких традицій зник разом з nоступовим зhuкненням української 
мови і культури. 

fнше підгрунтя- це інтелігенція НаДдніпрянської України. 
У своїй переважній більшості вона була селянською за nоход
Женням і тому віддавала перевагу соціальному визволенню пе
ред національним, що особлцво яскраво проявИЛося в ідеолоГії 
есерів -'Найбідьш масової партії в Україні в 1917-1920 рр. Ця 
інтелігенція, рважає КучабсЬІшй, вистуnатим.е за відокрем
лення України від Росії ЛJіше тоді, . коли вона з тИх ч:и інших 
nричин буде незадоволена державним устроєм Росії.. Коли Ж 
nричини такого незадоволення будуть усунені, а, тим бL'ІЬше, 
з'яв;tяться умови для реалізаціІ народницьких ідей- козац'tва, 
демократії і т. д., ця інтеліГенція .не мати~~ ніяк~х підстав ff/ 
боротьби за справжню незалежНІсть украшськоt держави . 
Вчений підкреслює, що українська національна ідея, не мовна, 
етнічна чи культурна, а дійсно наЦіонально-політична і держав
на, може бути збережена від_ загибелі лише 'tією частиною 
українського народу, що опинилася поза межами СРСР, зокрема 
в Польщі, саме через твор~ння nозитивних . національно
nолітичних цінростей і психолоГії державної нації. Водhочас він 

· зазначає, що на шляху творення вказаних цінностей існують 
великі перешкоди, nов'язані nерш за все з тим становищем, в 
якому оnинилася західноукраїнська інтеЛігенція. · 
· Аналізуючи об'єктивні труднощі, що гапьмували процес ут
ворення ЗУНР, Кучабський називає основні внутрішні слабкості 
цього недовговічного державного об'єднання. Вони nолягали 
перш за все у відсутності центрального керівного державного 
проводу, спроможного здійснювати політику, що відбивала б 
інтереси всього краю, а не окрем»х його частиh, яtшй міг би 
кОQрдинувати зусилля місцевих nолітичних діячів, громадських 
організацій, армії і т. д. Кучабський вважає, що відсутність 
кваліфікованих державних nолітиків у середовищі 
західноукраїнської інтелігенції була закономірним явищем. 
Причини такого становища, на думку вченого, крили
-ся в інтелектуальній обмеженості і малодушності галицької 

124. Кучабсь/Шй В. Більшовизм І сучасне завщ1ння украінсько~ :)аходу. С. 96-
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інтелігенції, відсутності у неї шляхетності і громадської моралі. 
До цьоrо додавалися ще й брак героїчних якостей, військового 
духу й · досвіду воєнного будівництва та організації, 
безвідповідальність, невимогливість до своїх власнИх дер~вних 
функціонерів, призвичаєння місцевих органів до абсолютної 
безкарності за помИлки і неква.Jtіфікованість, безчесніСть і про-_ 

· даtкність багатьох представників західноукраїнської бюрократії, 
"що пояснювалось ії матеріальною бідністю і скупою оплатою, 
а також потягом значної її частини до "панського" життя, яке 
імпонувало значній частині галицької інтелігенції і якого ·вона 
ніколи не зазнавала". Лоряд з тим у їі середовищі слабкими 
були моральні катеrорїі особистої гідності й честі, які традиційно 
олекалнея в аристократdчних "панських" верствах. Подібне 
прагнення до матеріальноrо добробуту за відсутності особистої 
і громадської моралі сприяло, на думку Кучабсмшго, поширен
ню ~еред з~ачної часtини інте~ге~ціїт~ких не:~тивни:с ри~і/JС' 
полІтична 1 особиста продажюсть 1 навtть злодшкуват1сtь . 

З огляду на внутрішні слабкості західноукраїнськс1і 
інтелігенції вчений доходить висновку про необхідність 
військового проводу як єдиного засобу, спроможного в майбут
ньому спрямувати Галичину до державного_ будівнuцтва, 
оскільки "nраво і законність не можуть успішно опанувати та
кого громадянства, серед якого їхня авторитетність основується 
виключно механічними засобами кар ... Здійснення nравовості і 
законності можлuве л!Іше на такому ГJ>?мадському _г~унті,. ~~У~ 
глибоко nересякнутии неписанuмu завtтамu моралІ 1 честt' . 

Позuтuвними рuсами населення Галuчинu Кучабський- вва
жає працьовитість і "слухnяність", зо[( рема йоrо вміння госnо
дарЮвати, економити і розподіляти результати своєї праці, 
цілеспрямованість, поміркованість і патріотизм, 'які за умови 
кваліфікощшого керівництва могли б стати добрим підгрунтям 
для самостійnого державного творення. Порівнюючи державот
ворчі якості Галичини, Наддніпряищи_ни й Польщі, він доходить 
вИсновку, що основною вадою першої була слабкість і неком
петентt.;сть інтелігенції. Натомість у останніх двох 1 особливо 
на Наддніпрянщині, - це органічне народництво, анархічJіість 
і хаотичність самого населення: Інша позитивна риса Галичuни, 
що особлuво проявилася у 1918-1919 рр.,- це енергія, розпо
рЯдливість і професіоналізм місцевих політиків, які проявилu 
здатність до організації та самоврядування; вміло використову
ючи відповідні етнічні якості західноукраїнського неселення. 
ЗагаJІом учений вважає, що Західна Україна перестала бути 

125 Кучабський в. nara і завдання ззхідtІО-у!!:раінськоі держави ... //Дзвони. 
1932. T.l. C.l\2-120. 
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поліТІІЧІЩІІ цеитром, лиmсцочись· водночас дуже важливим і 
иеобхідиюІ по..Очиикоw На.ц.цніпрsщської Украmи в іі ДержаJІаr
ворчій ДіІlJІьності, я це було під час Хме.льниччищІ. Цю думку 
він підкріпЛює спостереженням, що західи• впливи мали для 
УJСраіни в політичвій сфері пегативне значення. На відміну від 
'l'омашівськоrо, вчений не стоїть на католицькому грунті, вщl'
~ючи, ·що з ·поаицій каrолицької реліrії і зах.ідноєвропейськоі 
орієнтації не можна оцЦtювати "долі народу. який за . вmмком 
одної ЛИІІІе Галичини і ro лише напроцовж остарніх пеповних 
двіст.і лJт~ валежит'~ духовною структурою до східІіо-хри
сrвявсь:коrо світу" . . Зазначені орієнтації КуЧабською багаТО 
в чоМу пере1UUІКаютьtя з в.іДпов.іДJШМИ ідеями Лиnинською. 

Водночас Учений вважщ1 поМJІЛковим твердження Липинсь
JСоrо про те, що більшовицький лад лік~ідується сам по собі, не . 
астиrиувmи ЗНИЩИТИ найцінніщі, хоча Й зрусифіковані, держа
вотворчі елементи Надцніпрянщини. СпрИятдцвим грунтом для 
української. державно-національН\)Ї ПQЛЇТНІQІ . ЗалИшалас.ІІ, . иа 
йоrо думку·, лише Галичина, бо Як би не трансформувавс.ІІ 
більшовJЩЬкий лад, Москва ніколи не буде зацікавлена в ре
альному відновленні Украіни. Це реальне відновлеІін.ІІ насту
пить JІИіІіе тоді, коли станетЬС.ІІ "така переміна, .як:а .б створИJ13 
на У~іИі JПОдей зовсім ~овоrо духовною і nмітичноrо ти-
rіу" І • .· . . 

Вчевий вважає, що держава - це про.цук..- не rехнічної 
орrанізованості иароду, а, перш за все, йоГQ духовності. "Не з 
ко~ народом можна державу збудувати", ~ . зазначає 
8Ьі . • Чоrо Ж . бракує українському народові для . опанувапн.11 
І()НсерІЩТИВИJJ'МІІ JIКOCТJJMB, ЄДИН~М, ЩО МОГЛО б СПРИПИ ЙОЮ 
Аухоаному оаqвленню і СТворенню держави? · · · 

ПідкреслюЮчИ вищісТь держа .. и над суспільсТвом~ Кучабсь
РІЙ переконаний, що здорова, органічна держаІJЗ утворІ()ЄТЬС.ІІ 
JІИШе там, де серед васе.лецща відбулися глибокі внутріщні цер
жа&отаоР'Jі, nроц~ і .Ііа чолі суспільства вста.щі nолітнчІі.о внз
JІ8ЧеІІа nровідна верстВа, озброєна державоТворчою суверенною 
І,ttеєю. Щr верства має бути позбавлена іІістпик..-ів фізичною 
самозбереженнsа та . еюїсtичноrо матеріальною інтересу, бути 
rотовою до Самопожертви заради високих завдань і цілей. Для 
тоrо, щоб компенсувати відсутність і<оисерва·пtвних якостей в 
українському суспільстві, КуЧабський· складає програму . "ук
раїнською коисе~ватизму", осІюІщі іlуикти якої сформульuвіші 
у ВИІ'Jіяді таких завдань: J) викриття jстор~Ічиого анархізму 

---и7 Куча&ький В. J111c·r до О. Н;ІзаруІ<а, 28 ;Іют. 1928 ·р. // І щІл Ук раїш, 
у м: ЛьвовІ. Ф.359, 011.1, cnp.266, ilJж . \ 1\ . 

. 
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уkраївських верхів як необхідвої Умови AJUІ вироблевюІ у вих 
умівuя: опануВати анархізм суспіЛьних і національних низів, 
боротьба проти демаrоrії і фразерства, узаковеВЮІ суспільної 
моралі f[l{ основи для ліtсвіцації партійвих і групових протиріч, 
поmиревия консервативної ідеології для tсоорцивації діяльності 
ріЗНИХ nоЛіТИЧНИХ таборів, nідпорЯЦІСуDЗНRІІ ЇХНіХ ЗуСМЬ за
гаJJЬНОНЗЦЇОНадЬНИМ державним інтересам; 2) зосерецжеНІUІ зу
ситгна підвищенні рівRІІ освіти та виховаnві молодоrо по
коліRШІ з метою розширення його світогляду і тим самим тору
вакм .ПІJіяху до інте.пектуальJІих верnпm; · 3) віцроджеиuя серед 
затппків іСТоричних провідних верств- старовШіної аристок
ратіі - духу . патріотйзму, любові до рідної землі та їі народу, 
повернення до цінностей УкраїІІіІ і внесення нею в жщти свого 
Пароду sласноrо історичного Героїчного духу; 4) пошуки між 
предсrавниками .народу людей з вродж:еною Шляхетністю духу, 
nочу.ваиЬ і волі, духовне споріднении кращих синів народу, як; 
nраrн:уть до освіти і культури, з ЖІІТТЄздатmtми рештками 
ісrоричної шлихетської аристократії; 5) з оновленим консерва
тивним етосом увійти в національне життя рідного народу, 
скерувати · орrанізацію йою духовною та матеріального бутти 
на найвищі досяГненнЯ: і тим самим відібрати у здекласоваиої 
нетворЧої ·:масоь~іч' інtеліген~ії ії .дотеп~gїmнК1 монополОО на 
владу~ поттику 1 репрезентзцJю народу . . 

У здійсненні цієї nрограми, проnаганді їі nоложень, сnрямо
ваНих на організаЦію внутрііпньоtо політичного і соцjЗЛЬноrо 
життя народу; Кучабський вбачає основне завдання консерва
тивних tсіл і своє завдання як політика та історика. Він р1зко 
критикує наявні хиби й реальні слабкості українtьtсою народу 
та його іНтелігенції, вважаючи; . що без знавнsr всієї ісrоричкоі 
ПРавдИ майбутня політика постійно наштовхуватиметьСя на ко- . 
JІИШНЇ nомилки і заздалегідь буде приречена на поразку. Вод
ночас він сrверджує, що в інтересах заснування держави кожен 
з консервативних напряМів nовинен співпрацювати з інши:ми 
наорSІМаМІі, і .тому реальна державно-конструктивна nom1'1f1(8 
•іне сміє бути фОрмально одностайна, лише мусить nодітІтисs · 
на різа· напрямки, між яtсими повинен бути свого .роду водо
розділ ... не фОрма:'п~~а (у ви~лиці ~nільн~х мані~fцjЙ), лише 
СУТJ'tВЗ (у ВИГЛЯДІ ЗІГраНОСТі) ЄДІОСТЬ СВЩОМОСТІ . · 

Таким чином, аналіз державотворчих консервативних кон
цепцій в українськіЙ історико-політичній науці в еміrраціі 
свідчить, що вчені консервативного напряму дотримувались 
різних поглядів і орієнтацій щодо майбутньоrо державною 

130 Ку<шбсЬІСий В: У~раіна і Польща. ЛьаіІІ, 1933 .. С.22~234. , 
131 його ж. Лисt до С. Томашіаtь~щ~. 4 лют. 19~ р. // UдtA УкраІни у 

м. Лf.I!Of!l. Ф.368, on. l, cnp~176, арІС.77. 
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будівництва. Водночас усіх їх об'єднувало те, що інтереси і 
права людини вщш ставцли вюце інтересів держави та нації. 
Критерієм історичної оцінки вчені консерваtивного напряму 
вважали самостійну самоцільну рартість людини, ет~чні засадц 
ГідносТі, честі, релігію. Основні причини втрати Україною своєї 
державності вони вбачали у внутрішній слабкості самого ук- -
раїнеького народу. Обгрунщвуючи особливу роль провідної вер
стви, вони наголошували, що україН'ський рух є JІеповторнцм і 
має спиратись на свііt власний політичний досвід, традиції та 
історію. Можна вИділити також три спільні ідеї, щопростежу
ються при аналізі наукової спадщини вчених консервативного 
напряму: І) критичне ставлення до ліберально-де~ократичних 
засад суспільного ладу; 2) вИзначення домінуючої ролі держави 
в суспільно-економічному .жиТті; 3) пошуки: нових методів ор- . 
ганізації державного ладу і суспільних відносин (заміна демок
ратиіІНих форм державності устроєм, що має спиратися на пред
ставництво і співпрацю усіх к.ласів) . РозглЯдаючи націю як 
територіальне згуртування всіх громадян, які проживають на 
території України, навколо ідеї української державності, вчені
консерватори будували свої політичні концеnції на дослідЖенні 
історії монархічних традицій української держави, аналізували 
nричини утворення і занепаду аристократичного ладу в різні 
періоди української історії. · 



РОЗДіЛ 5 

" НАЦіОНАЛЬНО-ДЕРЖА6НПЦЬКИЙ НАПРЯМ 

Націоналізм в українській політичній термінології кінця 
ХІХ ст. був поняттям однозначним. Його характерними рисами 
вважалися активна національна самосвідомість, патріотизм, 
а також самостійництво. Одним із основоцоложників новітнього 
українського самостііІництва в Наддніnрянській Україні був М. 
Міхповський 0873..;1924), який обгрунтував історико.; юридич
ну, легітимістичну коuцеnцію відновлення ·~переяславської 
t<:онституціі1'. Особлщю активно розвІtвалася українська са
мостіїmпцька думка в Галичині. Найбільш відомими nред
ставниками цього наnряму були 1. Франко, Ю. Бачинський, 
Л. Цегельський та інші діячі. 

В Західній Євроnі націоналізм як ідеологічна течія пройшов 
у своєму розвитку кілька етапів, еволюціонізуючи від по
и~ття суверенності народу як сnільності всіх громадян держави 
(Руссо), через ідею об'єднання усіх національних елементів в 
одній державі (Фіх'l'е, Мацціні) до етапу боротьби з державою, 
на основі права народів на самовизначення, за свою 
національно-дерЖавну незалежність у ХХ ст. В українській 
політології як науці націоналізм був Заnочаткований у Гали
чині. Це зумовлювалося тим, що серед учених-nолітологів 
Наддніqрянської України переважали представники народ
ницького напряму, які С'rавнли соціальні ідеї інтернаціоналізму 

' й соціалізму вище ющіональних. Навnаки, в Австро-Угорській 
монархії, де сусnільні відносини відзначалися значно більшою 
демократичністю, ніж у царській Росії, національна nроблема 
мала певні шанси для свого вирішення. Спроби ії розв'язання, 
спричинені існуванням коронних країв, де національні ме!f
шості й більщасті вели боротьбу не тільки між- собою, але й з 
держ~в~ю, rюjюдж~вали прагнення виробити наукові підходи 
для вuрtшення нащонального питання. 

Першим, хто сnробував nоставити український націоналізм 
на науковнй грунт, був nолітолог і юрисr, академік ВУ АН 
С. Дністрянськю'і, який ще в 1902 р. у ряді праць, надрукованих 
у львівському "Часописі прааничім і економічнім", обгрунтував 
свою теорію суспільних зв'язків. Ця теорія, побудована на ідеях 
австрійського і І-Іімецького політологів Г. Єлінека (1851-1911) 
та Г. Ерліха (1864-1920), була трансформована вченим на ук
раїнський грунт і послужила основою його національно-держав
ницької nоліталогічної цшцеnції, де обстоювалось nраво КО)КНОЇ 
націЇ на дВТОНОМЇЮ і держанну нез:ІJІСЖІІЇСТІ>. До nреДставників 



державницько-національнсіго напряму в українській nолітичній 
науці можна віднести цілу плеяду вчених, більшість з якнх 
nочала досліджувати політичні процеси в Україні вже перебу..:
ваючи в еміграції. Серед них учень Єлінека і Дністрянського 
В. Старосольський, учень МасариКа і Старосо.пьського О. Боч
ковський, заслужений rtpPфecop, д~кан юридичного факультету 
Київського університету О. ЕйхеЛьман, учень М. Грушейськоrо 
С. Рудницький. 

НАЦіОНАЛЬНі ТРАДіЩtІ. УКРАІНСЬКОГО 

НАРОДУ t КОНЦЕПціЯ НАЦіОНАЛЬНОІДЕРЖАВИ 

ЗасновІ!иком національно-державницького напряму в r)
раїнській поліrнчній науці в еміграції був С. ДніСтрянський . 
ВеЛІtкий вплив на формування світогляду майбутнього вченого 
справив його батько - доктор філософії, професор Тер
ноnільської гімназії. Дністрянський закінчив Віденський, 
Берлінський та Лейпцігський університетіf, де відвідував 
семінари: австрійського nрава - професора Гофмана, еко
номічний - професора Филиповича, римського nрава - про
фесора Дернбурга, економічний та соціа,льнІfй ·"'- професора 
Вагнера. У Лейпцігському університеті він сnеціалізувався в 
"Practicumi" профеfора Штрогала та економічному семінарі · 
професора Бюхера . Набувши систематичних знань, грунтщшо 
ознайомивш~tсь з методолоГічними здобутками тодішньої юри'
дичної і політичної науки, вчений у 1898 р. обійняв Посаду 
приват-доцента юридичного факультету Львівського 
університету. До ;1917 р. він очолював тут кафедру і ч:итав курс 
ЗВ\..'Трійськоrо пра:ва. Активно займаючись науковою робоТоЮ, 

1 Дністрянський Станіслав Северинович -(13.ХІ.1870, Терноnіль - 5. V :193S, 
Ужгород). ЗакіІІчив ТерноnІльську rімназІю (1888) та юридичний факультет 
ВІденського університету (І 893). Доктор права. В 1894-1898 рр. навчався і! 
БерлІнському І Лейпцігськ.ому універсю·стах. Доцент .(1898-1901), надзвичай
ний професор цивІльного nрава <190 1-1907), звиЧайний професор ЛьвівСького 
університету (1907-1918). Член австрійського парламенту 0907-1918), голова 
tшмІсІі з nитань реформи цивільного nрава в Австрії () 918), Автор nроекту 
констнтуціІ ЗУНР 0918). З 1919 р.--'" в еміграції. Один Із засцовJшків УВУ, 
декан факультету nрава і політ.ичних наук 0921), ректор УВУ (1923-1924; 
1933-1934), проректор (1.934-1935). Професор Німщького університету () 929-
1933) та Вільноі школи nолітичних наук у Празі (1928-1930), ексtраординарний 
членУНІ-Б (1928-1935). Академік ВУАН (1928), член НТШ у ЛьВовІ. Редактор 
юрИдИчних видаш> НТШ - "ПравничоІ бІблІотеки" (І 900-1909), · "Часоnису 
nравничого І економічного" (1910-1912). У 1906-1913 рр. видавав також "Прав
ничий аісІІИк" (орІ'8Н товариства украінсьІ<их юристІв у ЛьВовІ). ОрганІзатор 
трьох українських юридичних .з'tздlв: у Львові 0914) та Празі () 926; 1933). 

2 Львів. обл. держ. арх. Ф.Зsо, оп. І, срр.873, арк.І6-20, 27-28; Ф.260, щт.S, 
cnp.584, ajж.l32, 132 зв., І 35. · · · · · ' · 
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ДністрянсьJ(ИЙ дру~ує свої пр<щі в "Часопщ:і правнпчім і еко
номічнім"; бере участь у міЖнародних з'їздах та к.онференціях 
правників, у 1909 р. з~соовує "Товариство українсько-руських 
правників" у Львові · . У ЛІІСТі до М. Грушевського від 21 
квіrня: 1909 р. Дністряиськи~ сформулював свої основні nідходи 
до методології иаукови:х дQСЛЩжець. Він, зокрема, писав, що 
"в науці зав~и необхідниІІf є короткий начерк 
історичного ро~вою, порівня:льні иОJщції, теоретичний 
ансіліз, крf!цчиісrь" 4

• 
Особливо nлідним у науковій діяльності вченого був 

еміграційи:ttй ·період життя, коли . він очолив Український 
Вільний університет у Празі та його факультет права і 
nолітJІЧних иау.к. Саме тут Дністрянський завершив розробку 
свQЄЇ політичЦої ~оицепції .. ІJ · їі основу лягли ідеї, закладені 
в reopiяJ автономії, авторит~у і а!Ітаркії держави В. Вуидта; 
етичного мініцуму- Г. Єлінека; живоrр права- Г. Ерліха; 
сnільносТі і спі.лкн - німецькоі-о соціолога Ф. Тонніса (1855-
1936); . 
. Защльні методо.логіч:ні основи націо:иал-державницької кон
цепціі ВЧ:еJІОГО ВИКЛадені В ОдНій З перших ЙОГО наукових 
ПРаЦЬ ''Звичаєве право та соціальні зв'язки", надрукованіЦ у 
"Ча~ОПJІСі правинчім і економічнім" . (Львів, 1902), Що видавався 
під редакцією Дністрsшськоrо. Автор 'намагається обгрунтувати 
нову теорію права, зокрема З!Іичаєвого, на генетичних основах 
соціальних Зв'язків. Виходячи з nервинносТі права щодо 
політики, він доврдить, щр політика, зокрема політика держа
JІИ; утворюЄться на · основі вже існуючих прав,Иих · норм 
сусцільнQі'О жипя. На думку вчен()го, органічні сусqільні зв' яз
ки, В ОСНОВі творення ~КИХ лежать економічІІі nричини, такі 
як ррдииа, ріД, плем'я, царод і оснрвиі суспільні установи -
поцружжя, договори, спадщиJіа і т, д., не є витвором держави, 
а навпаки, старші за неї, їхній РQЗвиток базується на 
внутріщнЩ силі суспі.Льсчщ. 

1снуюJ{і сусnільні зв' язки він поділяє на два типи: 
О органічні ~ родина, рід, п.лем'я, держава, народ; 2) ор-

, ганіЗаційні - церква, класи, партії, товариства (вільні і при
мусові). КоХІ;ен іЗ цих зв' язків має СJІОЮ організацію, існує 
для збереження абQ досягнення своїх власни:х вцщих цілей. 
ДержавИ. або допомагають, або протидіють суспільним зв'язкам 
у досягненні їх,НЬQЇ мети. Межі права або безправності держави 
Стосовно того ж суспільного зв'язку мають залежати від йоrо 
соціально-'етичного змісту, йоt'О цілеіj і домагань. "Суспільні 

--
3 цдіА України у ~.kt•coi. Ф.1235, on.l, спр.4S3, арк.3о-36. 
4 .1'11м .же . Лрк.60. . 
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зв'язки, - підкреслює вчений, - являют~я самОстійнимр 
носіями приватного права, Щ\ЮТь свої nрава і обов'язки" . 
Загалом "теорію сусnільнv зв'язків на основі генети~но 
історичної системи досліду" , як визначає свою концепцію сам 
Дністрянський, можна ЗJ)ести до п'яти основних пунктів: 
1) право існує не тільки в державі. Держава є лише соціальним 
зв'язком найвищого типу. Для дотримання правового порядку 
вона використовує адміністративний апарат, котрий має право 
вживати фізичний nримус, на відміну від нижчих соціальних 
зв'язків, у яких залишаться піfТоме право і моральний .примус 
звичаїв, традицій і т. д.; 2) всі правові нормИ є також соціально
етичними нормами. Однак не всі соціально-етичні норми є вод
ночас nравовими, а лише ті, що вибрані державою для ії 
існування як суспільного Зв'язку; 3) все, що утворилося гене
тично в суспільних зв'язках протягом століть, залИшається ре- · 
альною основою nрава і держави. Право утворюється самостійно 
в усіх суспільних Зв'язках, які мають свою організаЦію, органи 
управління, тобто свою аІJтономію, яка може бути визнана, ме 
й обмежена дерЖавою з огляду на вищі спільні СИJП! свого 
сусrй.'!ьного зв'язку; 4) авторитет держави знаходить rолоіщу 
опору~ аІl~орйтеті ок~емих суспільних зв'язків, я~і є найвищ~ 
критер1єм 1стини, оск1J1ьки формуються на основt норм, nрип
нятих в окремих родянах, родах, nлеменах, станах, класах, 

політичних nартіях, громадах, товариствах і т. д., toбto на 
основі моральноrо авторитету, який nов' іtзує людей набагато 
міцніше, аніж держава; 5) суспіЛьний зв'язок має свої cne-, 
цифічні інтереси. Збереженню цих інтересів служить ор
ганізаціst. зв' яз),( у. Все, що відnовіДає внутрішнім та зовнішнім 
nотребам організації порядку в сйстемі зв'язку,. складає зміст 
соціально- етичних норм і утворює правозв'язку, межі автономії 
якого nовюті оберігатися: державою. Конкретна держава, nо
рушивщи автономію того чи іншого зв' язку, тим самиМ nере
стуnає закони соціальної етикИ і nрава, насаджує безnрав'я. 
Основною внутрішньою ознакою права є сnраведливість, фор~а 
і змі~ якої н.е залишаю:ься незмінними, оскurки залежать вщ 
сусП1J1рних вщносин та Історичного розвитку . _ 

Концеnція сусnільних зв' язків як своєрідна комбінація теорії 
"ет!ічноrо мінімуму" Єлінека, ідеї "живого nрава" Ерліха та 

5 ДнlстрянсьІСий С. Загальна наука nраІІа І nолітики /І Архів . 
С.ДнІстрянського З особистого фонду М.Мушинки з Пряшева (Чехословаччина). 
Т.З-4. Арк.162 . 

. 6 його ж. Погляд на теорІі nрава та держави. Львів, 1925, С.58 . 
7 його ж. ЗІІJ.Ічаєве nраво· 1а соцІальні зв'язки І І ЧSicon~c nра·вничий. І 

економічний. Львів, 1902. 1'.4,5; його ж. Загальна наука nрава і nоЛітики. Прага, 
192.3. С.9-37; Йоео ж. Погляд на теоріІ nрава та держави. С .58-63; Його ж. НоІЩ. 
держава. Відень; Прага; ЛьвІв; 1923. · · 
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концепції "автономії, авторитету і автаркіі~' Вундта була пере
несена вченим на український грунт і слуrувала базою йоrо 
маціопально-державницької політологічної концепЦії. 

ДніСТрянський Переконаний, що в основі суспільних зв' язків 
лежить історична справедливість, тобто встановлені історією 
траДиції певноrо народу і держави; які постійно розвиваються. 
З цих позицій він розглядає історію українеькоrо народу і 
державності, намагаючись визначити їхні автономні історико
правні підстави. Беручи за основу схему етапів історії ук
раїнської державності М. Грушевськоrо, вчений зазначає, що в 
доісторичній добі розвиток суспільноrо життя в Україні 
відбувався так само, як і в Західній чи Середній Євроnі: 1) весь 
суспільний лад спирався на родину, рід, плем'я; 2) вже в родовій 
суспільній організації вбачалися основи майбутньої державної 
влади; 3) кожен рід очолюва.в князь, · який обйрався усіма йоrо 
членамй, існували також дор~і органи та віче; і> перехід від 
одноrо суспільноrо порядку до іншоrо заборонявся . З приходом 
варяrів, які, на думку Дністрянського, заnочаткувалІf ук
раїнську державу і перевели племінний устрій у державний, 
визначились два основні елементи, що забезпечили цей перехід: 
1) "тІ»1ВКа центральна влада в руках князя і його дружи
ни; 2) витворення тривкого віднощення між центральною вл\
дою та самоуправою населення на територіальних основах" . 

. Характер української державності княжої доби певною мірою 
відрізнявся від державності інших народів, зокрема- Західної 
Європи. Після великого переселення народів всі держави 
Західної ЄвропИ сформуваЛися шляхом завоювань · і Mamf 
~Щськово-феодальний устрій. В Україні ж, як підкреслює 
дослідник, не було основи для утворення феодалізму 
західноєвропейсь-кого сеньйоро-васального типу, бо українське 
населеннst постійно проживало па своїх nласних землях і не 
шуJ<аЛо новихіфаїв. Дністрянський так характеризує цей nеріод 
української державності: "Княжа доба злучила князівсько-дру
жинний порядок з народоправсТвом доісторичнИх часі~. Норми 
державного устрою були такі: центральна влада сnочивала в 
руках велиt.оrо кlіязя, боярської ради і віча. -Крім великоrо 
(Київського) князя, що вважавсЯ найстаршим між князями, 
були в nооДиноких "землях", або' інших областях інші князі, 
головно з того самого роду, що великий князь. Між князЯми 
були такі, що піддавалися цейтральній власті великого князя, 
але були й такі, що правили своїми землямrо самостійно, про
водили з велик~м князем війни і т. д." Цю характерtІу 

8 Дністрянський С. Загальна наука права І політики. C.144-J47. 
9 . 
Там же. C.l48. 

·-
10 Там же. 
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особливіСть первіСної української державності вчениjі визначає 
як патріархальний устрій, Він ~вертає увагу на i{oro схожість з 
первіск .. м полісниМ ладом старовинної Греції і відмінність від 
феодально-абсолютистськоrо ладу фрацкськоrо королівства, 
імперіаліствчноrо ладу Віз~нтії · та деспотизму старовиПних 
дер.JtСав Сходу. Особливобагато спільних рис він вбачає у струк
турі української держави Київської Русі та провідних 
західноєвропейських держав тієї доби - Франції, Англії, 
Німеччипа. Це, на дум](у вчеuоm, давало підстави зарахуватИ 
Україну до європейських держав. Об'єДнувало ці держави 
існування локального самоуправління . та суверенність ~амої 
держав}f, а не королівської чи князівської влади;'обмеженоі 
правними прерогатнвами державної структури. ''Українська 
<Київська) Держава, - nише Дністряnський, - носить }цlрак- . 
тер євроnейсьісої · держави, бо, по суті, Ті державні . устацови 
по(іуд~варі на тпх самих, а~ на подібнцх принц~Vfх, 'як уста
нови Інших держав, про яка була згадка повище' · 

Відрізня.Лр українську державну · систему від ЄJ,Іропейсь~ен)(: 
систем тоrо часу лише два х·арактерних моменти: ·· о однакова 
ком:петен·ція: трьох державних елементів влади: князя, боярськоі 
ради і віча; 2) . народоnравство, в тому розумuщі, що иаРQд 
залишав князям свободу управління державо~, підтрИмував їх 
за умови "доброrо" управління і втручмся безпосередньо в уп
ра~інсьІ<:»й nроцес на виnадок чвар j безладдя між кн~зями. 
Саме цародоnравство і приндип суверенності держ~в", прJfта
манні Київській дерЖаві, відрізняють їі від МосковськоІ .держа
ви, яка від самого початку існуJщння не мала європейсЬких 
е.пементів, а була "по()удована щt Засадах орі~нтальноrо деспо-' 
тизму. у формі, як;.t 1ближалася до структурІt qгарЩІНих 
орltн1'аJіьиих держа!\" 1 

, без правнооо зв'язку самої деспОтії .<І 
насеЛенн!Ім та qбщиищ•м уст~м суспільних . зв' язків. · 

Т4ким чином, ВІfзнаІJаючи· хіірактер української державиості 
КJІіВСькmдоби, ДuістрЯ:нський виділяє даі nритамапні їй держа
аоправні підвалини: народоправство і суверенність державиt де 
основою державоправних відносин став доrов.ір між володарем 
і наСеіІенп.ІІМ та розподіл влмІf. 

З втратою Україною своєїдержавності і включенн51м їі до 
сІUІаду Литовської,·. а згодом · Литов·сько-Польської дерЖави 
ІЩ пеї переходять нові дер)fавоtфавні інституції, які згОДом 
перемінюють давні~ українськИй · tіравний лад пtл•~·~нщ;е.щІя. 
едементЦJ nQІІЬСько:rq ЦWІХетсt>коrо господарства. Однак повне 
'коно.чне закріпаченнІІ Польщею українського народу . і вод
ІІоч'ас іі ІJовиа неспроt.t:ожuість захистити українсь](е населенця 

-.. ·_ . . . . . 
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від ворожих нападів, зокрема з боку турків і татар, nримусили 
український народ щукати засобіs самооборони і дали початок 
самостійній, народній організації, Що сnричинила появу нової 
української державності за часів Б. Хмельницького. Звертаючи 
увагу на військовий характер другої української держави XVII
XVШ ст., учений стверджує, що, на відміну від :Київської 
держави, абсолютистської Франції, феодальної Німеччини та 
парламентської Англії, вона була заснована виключно для обо
рони від зовнішніх вороrів і тому не могла стати справжньою 
монархічною ·державою євроцейського типу. Протягом усього 
nеріоду сього існування козацька держава не могла позбутись 
rnx сусnільних форм, які перейшли до неї з минулих століть
традицій нарОдоnравства, виборчої системи. Все це, на думку 
вченого, дає підстави визначити державний уt-трій України 
як республіканський. За Дністрянським, республіканський 
державний устрій України вже за часів Хмельницького містив 

_ у собі nоряд з автократІІзмом гетьманськрJ влади демократичні 
та олігархічні (рада старшин) елементи . ·. 

· З огляду на свою теорію сусnільних зв'язків, учений харак
терн:іує Україну XVII-XVIII ст. як першу національну державу, 
що організувала виключно українські елементи на боротьбу 3 
ворогом, хоча "правда, що українському народові не доставало 
ще деяких nрйкмет, які в 19 та 20 віці вважаються основами 
народної свіДомості, але не ·може /бути сумніву, що природні 
основи української нації існували вже тоді та1 f-O їх усіх лучила 
боротьба за волю, боротьба за батьківщину" . Тобто, з одного 
боку, ._український нарад _об'єднав під проводом Хмельницького 
всі українські елементи в одиу державну організацію і вів після 
Цереяславськоtо договору свою визвольну боротьбу в умовах 
гетьманщини, а з іншого ~ козацька держава rtостала як ре
gультат протидії економічному визиску і експлуатації, що не 
дає можливості беззастережно зарахувати український народ 
княжої або козацької доби до свідомого суспільного зв' язку. 
"J'оді, одначе, коли це діялося (виЗвольна боротьба часіs геть.:. 
манщини~ .- .В. П.), . - пише вчений, - не було ще цього 
психічного чиІtника, який по модерним поняттям в'яже народ 
або націю в осібний спільний зв' язок - був український наїюд, 
як факт, але Jte як свідомий суспільний зв'язок у проти»ності 
до держави. Народ (або нація) став свідомим суспільним зв' яз
ком . щойно, rtpojJ,ecoм .. історії останніх ~?-'l~ь, як протест 
проти територlшtьнт самовлади держави . 

. ' . . 

13 Дністрящ:ький С. Заrальн.а наука права І поЛіtJtкИ. С. і 79-181. 
14 Там же: С. 176, . 
15· Там же. С. 25 .. 
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Таким чином, Дністрянський включає в поиятrя свідомого 
суспільного зв'SІзку лише таку націю, в основі консолідації якої 
лежить національна псикологія, самосвідомість, що 'нівелює всі 
сrанові, релігійні, династИчні різниці, зближує ''рівних" людей 
до "рівпих" і сприяє формуванню національної іде'(. Саме 
національна ідея скеровує народ на боротьбу проти чужих те
риторЩльних посSІrань і щ:щночас об'єднує розпорошені по 
ріЗИІfХ державах народні елементи до. державиого з'єднання, 
"ставлячи СІJОЇМ ідеалом народні держави, тобто такі, які б 
об'єднували цілі народи в окремі самостЩні держ~ви". Вчений 
далі ~ауважує, що вже з ХІХ ст, в новітній державі право 
суверенності держави як залишок імперіалістичної традиції се
редн~х і почат.\У нових віків має бути замінено правом суверен-
ностt народу . . . 

Розуміючи під національною іДеєю психологічний чинник, 
SІКий об'єднує всіх членів окремого пароду, без огляду 
на державні кордони, на основі усвідомленнЯ ними спільної 
культури, традицій, звичаїв, мови і виявляє себе у змаr·апні 
народів до самовизначецня і праві кожного пароду "самостійно 
про себе рішати, самостійно собою пра"ти та матц у своїй 
хаті свою силу й правду й волю" , . вчений відрізняє 
національну ідею від націоналістичної. Національна ідея, за 
Дністрянським, - це боротьба народу за внзволення з-під 
влади державного імnеріалізму на основі _свого права на са
мовизначення на своїй щщіональній території. Навпаки, 
иаціоаалізм - це "змагання до влади не лише в nриродних 
границях свого народу, але й пад другими цародами, вицю
чаю~ 'ffx останніх tіід права на св~ід~uй nолітичний роз
внток . Показовим у цьому nлаю вtн вважає ставленнg 
Австро-Угорщіmи до nіцдениих слов'ян, зокрема українцjв, 
nолітику r російського абсолютизму до народів Росії, 
Німеччини - до французькИх и nольських земель, що входили 
до їі складу. Водночас вчений зазначає, що націопаліетична 
ідея вистуnає, як npaвitno, у шовіністичній формІ і' нерідко 
вптворюється з національної, після завоювання держав»ої не-
8аЛежцості, колИ народи, які щойно визволилися, починають 
уtисtсуаати інші, менші на)Юди, у своїй державі,"nіука
ючи оправдання, . мовляв, у національній ідеї, котру вони 
1'0JІКували tільки на свою користЬ, щоби покривити той 5амий 
імnеріалізм, проти Rкого вони спершу самі боролИсь" 1 • 
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16 ДнІстрянський С. Нова держава. ВІдень, 1929. С. 22, 23, 
!17 Іtмо·ж. Самовизначення народів// Воля. 1919. Т. 5, ч. 3, С. 102. 
18 "J:ам ж.е. Ч. ~. С. 1 50. 
19 Там же. 



Диференціюючи поняття "нація" і "народ" наявністю або 
відсутністю усвідомленої національної ідеї, вчений 11одночас 
указує на тотожність обох цих nонять у правовому асnекті, як 
органічного суспільного зв'язку щодо держави. Нація і народ 
виявляють свою тотожність у тому, що як органіч.ний сусnільний 
зв'язок вони можуть вистуn(}ти "nоруч держави або й суnроти 
держави; побіч держави там, де етнографічні границі народа 
ПОІ<рІІВДЮТЬСЯ (ЦілКОМ або З ММИМИ ВИЇМК3МИ) З nоліТИЧНИМИ 
границями держави; fУ~роти держави :-та~, де в ме.~~J' 
держави знаходяться р1зн1 народи, чи в цtлостt, чи в части . 
· У своїй теорії сусnільних зв'язків, порівнюючи державу з 
нацією, Дністрянський звертає увагу на те, що їх об'єднує, -
територію. Водночас він nідкреслює, що історична територія 
дерЖави !'Іає політичне nоходження, нації ж -- природно-· 
етнічне < • Для держави, яка постає шляхом завоювань, 
мандрівок, революцій, асиміляцій, · першорядне значення має 
територія і Другорядне- люди, які nроживають шt цій території 

і створЮІQТЬ дер~~вну оР.~аніз·<·:І~ію д~я збереження ~усnільного 
ладу. І в державІ, 1 в нацн вчешш видІЛяє три основНІ елементи, 
що скішдають їхню сутність. Проте розміщені ці елементи в 
різному порядку. Основою держави він вважає: l) територію; 
2> людей, що проживають на цій території; 3) питому ор
ганізацію сусnільного ладу 3 їі характерними ознаками - ав
тономією, авторитетом і автаркією. Елементи, що складають 
основу нації, розміщуюТІ,сЯ в дещо іншому nорядку: 1) люди; 
2) т·~риторія; 3) народна культура, що складає головну сусnільну 

. основу цації, нез<і1~жно від наявності чи відсутності своєї дер
Жавної організації . У визшІчсtші сутності нації Дністрянський 
відводить nерше місце людям, sн<і проживають на тій чи іншій 
території і мають право мати на Ііій свій власний спільний 
nорядок. "НаІJ,ія, --rшше. вчений, - маЮчи своїх людей і свою 
територію, змагає до того, щоб своїй шtтомій культурі відкрити 
шлях до "циnіліщщії" , зна•шть до тоrо, щоб на своїй 
ініціональн~~ території nитворити nитому дсржа11ну · ор-
ганізацію'' . . 

· Ха~актериауючІІ елементи, які він включає в поняття нації 
або народу, Дністрsшський терміном "люди" позначає певний · 
суспілБlІий зв'язок, що · склався на основі спільноrо родового 
походження, а згодом і заrаJІьнщ'() nочуття кровно!· спільності. 
Цей зв'язок може залучати до себе нових членів шлЗ.хом 

--щДнісІІ~;яІіськІІіt С. ЗаrшІьшt наука нраяа і лолІпtки. С. 30. 
21 Його ж. ПоrлsІД на теорії правд т~ дсржани. С. 61. 
22 Там же. С. 61, 62. 
23 Там же . С. 62. 
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асимілю.,.ії, яка, в свою чергу, довершується за допомогою 
іншого чИнника кожної нації- культури. В nоняття "культура" 
вчений включа.є народну мову, істориЧні традиції, звичаї, "всі 
ті психічно-культурні моменти, t<отрі сполучили зна~rе Число 
людей в ідейні .зв'язки без огляду на границі держави" . Проте, 
відшукуючи сnільні моменти у загальному почутті кровної 
спільності та культури народу, вчений окреслює поняття куль
тури дещо ширше, ВК!ІЮЧаючи в нього бажання людини бути 
членом того чи іншоГо народу на основі відновлеf!НЯ колись 
асиміляційно втрачених чи забутих зв'язків, Належність до 
народу Дністрянський визначає також тим, що . "ті, хто за по

ходженням мали б бути його чле~~~JІ• хотіли бути ними, nри'-
знаючи себе членами того народу . . 

Третій елемент, сnільний для нації і держави, - це тери
торія, яка має для держави політичне, а для нації- етніЧне 
значення, оскільки ідея народного самовизначення мусить 
вирішуватисЯ в межах національної території того чи iнinoro 
народу, котрий, в свою чергу, визначає і його державну те
риторію. Тому, наприклад, Польща, яка в давнину займала 

· українські землі до Дніпра і Чорного моря, не може, згідно 
з праяом народного .:амовизначення, претеіщувати на ці те
риторії, оскільки вони не є їі національними територіями. 
"Націопальна територія, - зазначас вченцй, -є та територія, . 
з якою парод зв'язаний історично, шляхом .Постійного, зви
чайно споконвічного оселення ... ніяка територія не може бути . 
рівночасно територією національною для кількох народів ... 
Тому .ті народи, що завоювали nід свою владу чужі народи 
та не вспіли оеслитися на. їхнє місце, ні їх nовно засиr.~ілювати, 
не ~ожуть нjколи вва~~;и2~авойован~х ~емель за свою ~ласну нацюнальну територІю · , За Дюстрянським, межІ спо
конвічної, етнічно визначеної тернторії того чи іншого народу 
можуть зGільшуватися або зменшуватися в . залежності від -

· переселеННЯ, тобто ЗменШеННЯ або роЗширеніJ.st .. OCHOJJ 3ВТО
ХТОННОГО народу на своїй чи чужій території, або асим!Jіяції, 

~ коли в тій чи інщій області вже переважна більшість населення 
складає культурно, традиційно, мовно і психологічно інший. 
нарад. Так, згідно з теорією Дністрянського, будь•який район 
України, наседепня якоіо внаслідок пересмепня чи повної 
асиміляції зараховує себе до іншої ....... росіііської або 
польс-.кої- культури, вже не може вважатися національною, 
а відповідно і державною територією України. З іпшоrо боку, 
поляки не мають ніякИх підстав вважати Східну ГащІЧИ,НУ 

24 ДніспrряІІський С. Загальна наука права І політИІ<:И .. С, ЗІ. 
2s Там же. · 

· 26. Дністряпський С. Нова держава . C.l6, 17 .. 
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с~оєю · націо:нал~ною т~рнторією, як і росіяни не можуть на 

ор!. _ові права народ_ ц-ого_ самовцзцачення посягати на українські 
іемлі. "Док~ він (автохтонний народ. - В. П.) сидить дальше 
на землях своїх предків,- та доки завойовникам не вдалося 
nіслЯ запоювання перевести повної асиміляції оселених на 
своїх колишніх землях членів завойованого наJЮдУ та пере
робити його дефінітивно в спілJ>НУ етнічну масу (напримір в 
давніх століттях в Італії або в Англії, · а в новіших часах в 
Америці), доти завойощіний НаJЮд не •пратить своєї наJЮдної 
іцдивіду;щьності, та його територія обіймає всі ті пов'язані зі 
собою з~;:млі, н~~ких він жив, без огляду на свою державну 
приналежність" . -

Надзвичайно ва)Кливttм чинником обстоювання права наро-
ду на сщ)є .самовизнач~ння у межах: власної національної тери
торії Дністрянський вважає географічну цілісність земель кон
кретноГQнароду, відсутt~ість "вкраєноі"' т~риторії іншого ІШJЮду: 
"Що з членів якоїсь наррщюстімешкає поза границями гео
графічно зв'язаної національної території, те все знаходиться 
ВЖе на 2'іЖЇЙ _ територіЇ, :ХОЧ би ЧИСЛО ЦИХ членів було ЯК 
значне" . Водночас ученuй визнає, що на українській 
націонадьній тери1'орії можуть знаходнтщя так звані "острови" 
або міста з nерева)Каючим JЮсійським або польським населен
ням. Такі землі мають право на ав·І ·ономію в межах уt<раїнської 
держави на основі природного права суспільного зв'язку і права 
національної меншості u дерЖаві, так само як мають право на 
автономію українці в Росії або Польщі, ()днаt. ці землі ("остро
ви") це мо!І(ут~ ПРИ(ЩUуватйс~ до іншої держапи. Виняток тут 
складає; як уже зазнач.адося, переселення _ або ж повна 
асиміляція паседення регіону на кори:сть ·rієї держави, з якою 
Україна має спільні кордони. "Границі означуються тому 
лише по етнографіч,ним принципам, - лише Дністрянський. -
Вшці можуть зменшуватися або розширюватися лише ПJЮЦесом 
зме'нЦІуІІання або розширювання осель дотичного народу на 
своїх чи чужих просторах та ш~1х:ом nовної · асиміляції на ко
ри~ть своєї чи чужоїнародності" . Стосовно ж конкретних ·міст 
на території У країнИ з переважаючИм JЮСійським чи польським 
населенням, то тут, окрім "дотичності" кордонів, справа 
відокремдення або приєднання цих міст має вирішуватися та
кож з огляду на етнічний склад сільського населення того 
регіону, до якоrо належить те Чи інше місто, ~кільки, на думку 
вченого, характер лостійцого поселення завжди вирішують села, 

27 ДнІстрЯнський С. С;jмо.•ш~tшчешІя народів 1/ Воля. 1919; T.S, ч:S. 
с. 201 . . 

28 Там же. С. 202. 
29 Там же. ч . 3 С. 201. 
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а не міСта. Він вважає, що постійне автохтооце населе'Ііuя краю 
звичайно проживає в селах, тоді як "мешканці міст є взагалі 
елементом рухомим, що змінюють nостійно свій осідок ... Якраз 
сільське населення дає правдИвий образ наjfіональної території. 
Модерні міста є неначе екстериторіальні" . Національні мен
шості на Україні мають право на автономію, тобто повну свободу 
виявлення своїх національних прав, але водноЧас у сnільних 
державних сnравах вони мають підкорятися волі більшості, тоб
то національним інтересам усієї держави, до якеї належать. 
Підкреслюючи, що український народ має nриродне npa~o на 
самовизначення на своїй національній території, вчений визнає-, 
що він, у свою чергу, зобов'язаний надати всім іншим народам, 
яr<і проживають на українських землях, "повне Право на їхнє 

- народне самовизначення, але, природно, з тим, що права на

родів-меншостей будуть стояти в згоді з JfРИторіальними 
національними nравами.українськоrо народу" .. Вирішити пи
тання про права національних меншостей на території України 
мають українські Устаяовч:і збори . 

. Таким чином, у своїй теорії сусnільних зв'язків 
Дністрянський намагався обгрунтувати nраво народного само
визначення України на їі етнічній території іІа основі 
національних демократичдих традицій українського ІJароду і 

_ теорії права народів на самовизначення: . 
Дослідженню питань державного будівництва ва У країні 

nрисвятив більшість своІх. rіраць3~чею. і колега С.Дністрянськоrо nрофесор В. Старосольськцй . Навчаючись у Львівському 
університеті, Старосольський сnеціалізувався у ·науковому 
семінарі професора Дністрянського, відвідував лекції nрофесора 
Грушевс:ькоl'О. Великий вnлИв на формування наукових основ 
сві~оrлrщу майбутнього . вченого сnравили також ЄлJнек та 

30 Дністрянський С. Нова держава. С. 1.8. 
31 його ж. Самовизиачення народів І І Воюt. 1919. Т. 5, ч. 3. С. 203. 

. 32 Старо~ольсьІСuй Володимир Яки.м,ович (8.!.1878, Ярослав- 25.ll.l942, 
МарІінськ <Західний Сибір)) . Закінчин юридичний факультет Львівського 
універсИтету (1901), наочався на юридичних факультетах Берлінського І Гей
дельберзькОІ'О уиІверсите-rІв (1901-1909). Працював адвокатом у Львові 
(1909-1914). Один із засновникіu військової організаціІ "СІчові стрільці'' (1913), 
член Головної Украінської Ради і Бпйоuоі управи січових стрільців (1914), 
заступник міністра закордонних сnрав УНР Ц 919), nрофесор f.ам''янець
Подільського університету ( 1919--1920). З 1920 р'. в еміграції. Професор держав· 
ного nрава УВУ. у Відні! Празі та УГА в Подебрадах О 92і-1928), екстраорди
нарний nрофесор цих вузів (1928-1939). У 1928 р. nовертається на батьківщину, 
праЦює адвокатОМ у Львові і членом адвокатської пала тн у Варшаві (1928-1939), 
професор юрислруденціІ Львівського університету (1939-1941). У 1941 р. за

·арештований НКВС і 3асуджсний до 10 років ув'язнення. Помер у tюрмі в 
Маріінську, · 
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Гумnлович. Науковий семінар першого він відвідував під час 
навчанн-я у -гейдельберзькому університет~~ з працями дpyroro 
ознайомився в Берлінському університеті . 

За підтримкою Дністрянського вчений друкує в "Часописі 
правинчім і екоnомічнім" ряд своїх н~укових праць 34• 

У 1899 р. Старосольський обирається головою комітету ук
раїнської академічної молоді ~ студентської організаціІ, яка ви...; 
стуnала за створенnя · українського університету у Львові. Своїм 
осn:овJшм завданням "академісти" проголосили створення неза
лежнеї r.!'раїнс!.'кої держави в етч!чни~ межах на всій територіі, 
заселенш украtнським nарадом . ВJнтку 1909 р. розгорнулася 
полеміка навколо питання української самостійності між галиць
кими газетами "Буковина" і "Діло''. Вступаючи· в цю пмеміку, 
ак~демічна молодь скликала у Львові 14 липня 1900 р. своє чер:.. 
гоне віче, де під про~одом ~та~gсольського відк~ІJТО виступила з 
гаслом незалежності Украшn • Як голова комітету Старuсоль
ський займається організацією страйків і студентсьt<их з"їздіl· , 
збирання~fоштів на в.идавничі потреби національnо-визволь-
ноrо руху ·, . 

Зrодом він вступає -до Української соціал-демократичної 
парті~·. ГалиЧJ!НИ. Через скрутне матеріальне становище змуше
nий був деякий час займатися адвокатурою. Зокрема в 1911 р. 
Старосольський на прохання Дністрянського стає його адвока
том nід час судового слідства, коли останнього було притягнуто 
до відnовідальності за nолітичну nромову на nерзпвиборному~ 
віче, nроведеному без дозволу місцевих властей . Особиста 
дружба Дністрянського і Старосольськоtо три.в.~а упродовж 
усього їхнього життя, не nриnинялася вона і в емі_rрацП. Саме 
Дністрянський заnросив Старосольськоrо на посаду професора 
Українського Вільного університету в fіразі. Оглядаючись на 
пройдений життєвий шлях, вчений писав з Праги своєму синові 
Юрію: "Нехай тобі стежка в Цьому житті буде кращою, nі.Ж 
моєму поколінню. Мені довелося бачити, як народ дозрів і став 
борuтися за свою долю; Може я ще · й побачу здійснения волі 
\Украї!&, але тобі доведеться бачити й nроживати цей період; 

, коли, здобувши в тяжкому бою визволення України, покоління: 

---:-зз МІА Украіни ум. Львові. Ф . 360, оп. l, спр. 3, арк.6; Спр. 566, арк.б 
34 Старрсольський D. Реформа nохатноJ торгівлІ в австрІйськІм законо

давстві// Часопис правничий і економічний. Львів, 1903; Його ж. Причинки 
до теорІі соціолшіі І І Там же. 1904. 

35 Молода Україна. 1900. 8 серп. с. 295, 304-309. 
36 Там же . 7 лип. С . . 251, 252. 
37 І.ІдІА Украі~Jи у м;Києоі. Ф. І235, оп.І, спр. 767, арк.І-5. 
38 МІА Украіщі у ·м.Льиові. Ф.360; оп. І .• спр . \47, арк.3,4. 
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буде ставв<fи і прикрашатц цю · велику нову будіtщю СВОЕ;Ї 
держави" 3' • 

· Подальша доля ~. СтаРQСольського ск.лалася трагічцо. В бе
резні 1941 р. його пріЗвище потрапило до списків-довіднИІ(:ів 
НКВС на чл;енів українських партЩ, що складалися за ма
теріалами Львівського. слідчого управління державt~ої щщіції 
Пол~ощі. Віи був заарештова,urй. ув'язнений і в дютом.у 1942 р. 
загинув у сибірській тюрмі · . 

У своїй концепції побудови української державності Старо-
СQJІьський критично осмислив і трансформував на український 
грунт Політологічні та соціологічні · теорії Дністрян_ськоrо, 
Єлінека, ГумддоІщча (завоювання як сцосіб постання держави), 
Тонніса (спіJІка і спіJІьність), Челева і Мейвеке (t~аціональна 
спіJІ:ьніст:ь як вИтвір психології), Мацціні (доміна.нта моральноГо 
чининкау формуванні націопальпаї свідомості), ідеї Оппенгей-
мера та Ратценгофера. · · 

Підтримуючи.у ціJІому теорію оргацічних суспільнпх зв' язків 
С. Дністряпськоrо, вчеnІfй вважає пеобхідпиі.t при формуванпі 
націона.дьnо-державпицької ~опцепції сnиратися на суспільні 
rpynи, nерщ за все класИ, що є носіямц нацЮнальнQЇ свідомості. 

Розріапяючи об'єктивні · (кудьтура, мова, · історичні традиції, 
тер.!fторія) і суб'єктивні (воля, ідея) прикмети нації, Старосодь
ський за.~начає, що об'єRтивні ознаки нації - це тільки чин
ники, які в тих ЧJІ інІ1Іих конкретних умовах доnомогли нації 
утвор.птися, а також ті форми і цtмволи, в якиХ: ІІона nрояІІЛяє 
себе . На думку вчеnоrо, жодна з цих об'єк"fивних ознак не 
ск.ладає основу нації, на · яку можна спнwтися в реадізації 
питань державІJоГО будівництва, оскільки вони не виступаю11Ь 
годовною рушійною силою у боротьбі щщіJ за політичну са~ 
моетійність і суверенність. Лише суб'єктивний чинпні- в<ЩІf 
бутИ цацією, · усвідомлювати себе окремою нацією ._;..; є 
свідІ(енііяи існування нації і надіанальної nриналежнщ:ті. Ви
ходячи з подіJІу JІЮдськнх сусцільств на спідьність і спіJІку 
(Тонніс) і вцзuачаючц націю як спільність, у11еннй не поrод
жується з думкою Тонніса nровідмирання спіЛьності, навпаки, 
вважає, що класи в моменr заГОСТрення суспіЛьної боротьби 
моЖуть Церетворіоватися із сПідок · у спільності, особдиво в тих · 
виnадках, · ко.ІІи !Юни виступають носіями ~tаціональної 
свідомості. "Надія ж, це ,.... спільнота, основою якої є 
іраЦіона.льна стихІйна воля, - зазначає Старосольський. - В 
nротиставдеіfню до сnі.JJ:ьнот, які основуються на фізичних 
nU:tєтat~ax кровного зв'яз"у, як родина, рід; плем'я, вона осно-

. 39 ЦДІА УкраІнf! у м . .Ль110вІ. Ф. 380, оп. 1, cnp. 494, арк. S. 
40 . . . · .· . • . . 

ЛЬІІlа. обJІ. держ. арх. Ф. Р-368, оп. 5, спр. 122, арк.1 З. 
41 Стщюсt).ІІЬСЬІС,;,; В. ТеорІІІ нац!і. ВіДень, 1922. С. 89: 
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вується на інстинктах "друrщu ступеня", тиnом яких є ідея" 42• 
Все, ЩО засновується на внутрішній органічній ідеї у своєму 
зв' язку, - це спільність. Стосовно феодальної перед
капіталістичної держави такою, на думку в4еною, J.ІО:Же вва
жатися аристократій, яка внробила цю спільність на основі своrо 
власноrо лицарською кодексу честі, привілеїв і звичаїв. Для 
держави новою часу такою спільністю є нація. Головний 
інтерес нації як сnільносsrі -.- :;~берегrи і розвинути свою 
індивідуальність -- стоїть вище їі економічцих, політичних і 
культурних_інтересів, хоча й піДпирається ними. Таким чином, 
оснщюположні ідеі Старосольськоrо; на яких він будує свою 
хонцспдію української державності, можна звести до трьох ос
новних думок: l) нація є самостійним центром інтересів і такою _ 
поЛітичною спільністю, яка прагне до самостійності; 2) будувати 
державність краще на сnільнОсті, а не на сnілці; 3) дляпобудо,rр 
необхідно "убрати класові інтереси в форму національних" , 
тобто орієнтуватись у своїй політиці іІа ті елементи сусnільсті!а, 
які є nосіями стихійного прагнення бути нацією, утверджуватJ, 
себе нею. Hona держава має враховувати у своїй політиці дм 
основних взаємовnливаючих чинника - "К;ІJасовий nоділ і!;на
роду" та з огляду на його зріжиичкьвання по лінії націі"' . 

ВченИй вважає, що держави в нову добу можуть зароджува
тися, окрім революцій, або на грунті домінування економіЧних 
інтересів, як США (необхідність економічною fІідокремлення від 
метроnолії), nолітичних, як СРСР (захоплення nолітичної владn. 
груnою чи nолітичною nартією), або національної спільностj, як 
'fехи на nочатку ХХ ст. ДлЯ української державностІ найбільШ 
органічним; з огщщу на всі зоtщішні і внутрішні обставини, що 
сприятимуть або ж, навnаю·t, заваЖатимуть їі nостанню, надум
ку вченого, є тре1:ій шлях, визначений з урахуванням власноrо 
іСторичного досвіду .України. 

Досліджуючи з цієї точки зору історію України з най
давніших часів, Старосольський зазначає, ЩО в у країні розвито~ 
соціальних відносин і соціальний устрій був безпосередиьо"3в'я. 

'заний 1з ~внішнім політичним становищем на відміну вЩ 
багатьох країн, де соціальні відносини розвивалися під впливом 
внутрішіІіх сил. Сусідні держави використовували соціальні ан
тагонізми та соціальну бормьбу в Україні,втруча.rі:ися. в неї, 
осл:аблюючи таким чином одностайний національний фронт, і, 
врешті-решт, нав"язали Україні свою власну державність. У 
цьому процесі вчений в1щіляє одну · закономірність, що за~жди 

. ' 
4·2 Сrrшросольськ:ий. В. ТС<JрІя націіі. С. 89. 
43 Там же. С. 136. 
44 Старосольський. В. ДержаіІа і поЛІтичне право: ~В 2 т. Подебради, 

І 924. Т. 2. С 415. 
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проявляла себе в період державного понеJJолецня України: чужі 
сили завжди орієнтувалися на ті чи інші верстви українсько,w 
суспільства, виставляючи себе захисниками їхніх інтересів . 
Тому в Україні, вважає Старосмьський, в ролі носіїв держав
JІо-політичних самостійницьких ідей завжди вИступали різні 
соціальні кола і верстви. Вчений досліджує вказані соціальні 
тенденції паралельно з тенде:цціями nаціонально.,-державниць..: 
ких змагань на Україні, вважцючи обидва процеси взаємозв"яза
ними сторонами одного' потоку. 

Старосольський починає свій аналіз соціально-класової 
струк'J'ури УкраїнИ вже з ХІІІ ст., коли внаслідок монголо-та:rар
ської навали соціальні низи Київської Русі не протндіяли татарам, 
вбачаючи у їхньому наступі кінець староrо кцязівсько-дружинно
rо устрою, який ніс їм самі лише ут1tски. В період nерших війн nро:
ти Польщі в XIV- XV ст., що закінчилИся ліквідацією литовсько
руської держави, носіями самосТlиницьких тенденцій і 
керівниками боротьби за незалежність України бул.М, за Старо
с~~ьким, nредставники української ариСтократії . Після nо
разки у збройній боротьбі, що точилася nротягом XV-XVI ст., 
відбувається процес полонізації аристократичних українських 
верств, змуше;них робити вибір- або лат'инізуватись і влитись до 
польського щляхетства, аро стати безnравним станом. На думку 
вченогО, тільки дрібна українська шляхта в цьому процесі "затри
мала до останнього східн)? свою віру і nриналежність до ук
раїнської національності" . Таким чином, на по•штку XVII ст. 
шляхта остаточно сходить з арени боротьби за незалежність ук
раїнської нації. Ініціатором цієї боротьби стає козацтво. Процесу 
полонізації сприяла "наднаціоІ:tальність" аристократії SІК 
внутрішньої окремої спільності, суспільне становище якої робило 
їі "иенароднdю", чужою інтересам мас. Загальною характерною 
рисою аристократії вчений вважає те, що вона зв' язана тількИ з 
дерЖавою і тіл.~>ки через особу монарха, причому цей зв'язок не 
був ані абсощотним, ані В}fнятковим. "Випадки зв'язання через 
аJJЛьодіум з різними державами,- зауважує він,__, не були рідкі. 
І СJІужба означеній державі, навіть вЩна і щир~А не випливала з 
почутrя nодібнощ національного патрютизму'' . 

В особливих випадках (війна, релігійна боротьба і т. д.) 
аристократіg стає керівником культурних чи релігійних праг
нень народу, але внаслідок своєї суспільної nозиції як сnільність 

-45. СтаросольськиЦ В. Суспільно-nолі1'И'!Іtі рух~:~ та їх tюсіі //ІЩlЛ Украї11н 
ум. J!ьвові. ф. 360, оп. 1, cnp. 466. арк. 1 

.46 Staюsolrky У. Pollticalцnd Soclal Movements іп Ukraine // Uеюр. Держ. 
Арх..__УхрІіtни. Ф.Р-4186, оп. 2, спр. 10, арк. І. 

47 Там же. Арк.2. 
48 СтщюсолІ>Ський і!' Теорія нації. С. 73. 
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служить не народові, а своєму вл<ЮЮf!-1У кодексові честі і 
привіле$Ім. "На цьому тлі, -зазначає вчений~- вирОСJlа тра
гедія впутріщнього роздвоєння, яке переживало панство Ук
раїн}f в XVI~XVII . століттях: князі Оt:трожський та Кисіль це 
персоніфікації цього глибокого внутрішнього конфлікту, харак
терного для цілоrо }(Ласу, до якого вони належали, конфлікту, 
~кий покі~~~вся повною перемш'Ою сусnілЬJюго моменту над 
народним' . 

Цікаво, що Старосольський не відкидає повнkт.10 можли
вості для нащадІdв Полонізаваної українськqї аристократії стати 
носіями державрицьких українських ідей в lІfайбутнhому, бо 
саме завдяt:и своім характерtшм рисам як спільності, що вважає 
своїм Головним обо~'}Ізком службу державі, вони після зарод
ження української держави зможуть повернутися до неї на 
службу. В цьому випадку думки Старосальського частково 
перегукуютЬСя з ідеями В. Лщ1инськоrо. · 

· Так само, ~ національно-державницьких позицій, Старо~ 
сольський аналізує роль, яку відігравали . ·в українській історії 
козацтво і міщанствр. Підкреслюючи, що козацтво жило війною 
і з війни та акумулювало в собі ті цінності, які розвиваються 
у війні, вчений стверджує, що "козацтво в ранній добі було 
суто демократичним класом, бо було заnереченням с-wнового 
соціального ладу і ставало з цим ладом у боротьбі" . В ту 
добу, за Старосольс~ким, козацтво було керуючоJQ і реnре
зентуючаю українською верствою. З кінця XVI ст. воно стає 
націопальним класом, а npotяroм усьоrо XVII ст. - представ- . 
НИЦЬКИМ 1\ЛаСОМ Ііаці'і В ії боротьбі за існуІЩННЯ. У зв"яз:ку З 
поділом козацтва надва стани: низтщх (Запоріжжя. - В. П.) 
і реєстрових та · соціальною диференціацією, внаслідок 
якої nирізнилась но}іа українсІ,ка аристократія, по~швся nроцес 
денаціоналізацП козацтва, Негативною стрроиою нової козаць
ко-старшинської · шляхти було намагання зберегти свою 
зверхність; привілеї та nровідне політичне стаІіовище. Воно 
посилювалося тією обставиною, що но8а аристократія сфор
мувалася wa одному соціальному тлі з народними масами і 
тут вnерше відчула свою зверхність. Російський уряд, так само 
як у минулому польськиІі, вдало використав цю обставину, а 
тако.У ·ростаючі соціальні антаrонізми, дав козацькій шляхті 
oxop<k"' закріnив ії nануюче ссщ,іальнс станоsище. Внаслідок · 
цього nроцесу, зазначає вчений, ,уnродовж XVIII ст. на 
землях України, що опинилася під пануванням Моск'Уt, 
українська вища і середня арнстократія Зрусифікувалася 

---49 Стор-;;;;ольсІ>ІСий В. Теоріянації. С. 73. 
50 Йог<; ж. Суспільно-нолі-пІ•ші руки 111 іх шк~іії. Арк . З. 
51 Там же. Арк. 4. . 
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Правда, Старосольський, порівнюючи процеси денаціоналізації 
на західноукраїнських та східноукраїнських землях, В!Jажає 
останній більш позитивним явиіцем, оскільки "він проявлявся 
у визнанці нової російсько!" державності на Україні та nерел
нятті російської формальної культури, а власне мови" . 
Політично зрусифікована українська козацька аристократія 
зберегла все-таки традицію своєї націонадьної осіб8ості від 
росіян, традицію боротьби за місцеві інтереси та автономне 
становище України, старий nобут та власну історичну nам" ять. 
У ціJюму ж, на думку Старосодьськоrо, аристократія Як клас 
sийшла формщ,-ьно зі складу української нації і була викрес
лена з їі життя як активний учасник, за винятком лише 
окремих nредставників, які проДовжували і в XVIII ст. боротьбу 
за національне визволення (Каnи істи, Полетика та ін.). 

Українське міщанство, організоване в своїх церковнИх брат
ствах, з другої половини XVIII ст. боролося за права православ-' 
ної церкви, яка зберегла, на думку вченого, суто національний 
характер. Впливаючи, як і раніше, на формування ідеології та 
програми козаччини, міщанство у XVIII ст •. поступово втрачає 

. своє значення як носій національної свідомості. Причиною цього 
буа загальний уnадок міст у польській державі і неможливіст~ 
конкурувати з російським куnецтвом, яке спиралося на 
підтримку російської держави. Тому-то й буржуазія, що почала 
в.же утворюватися, мала не український, а чужий національний 
характер, бо "в добу ііародження української буржуазії nануюча · 
державца влада мала ха~ктер чужий, а яка є держава, така і 
утворюється буржуазія" . 

Українське робітництво вчений називає наймолодшим 
соціальним стаf!ом України, що з'явився післч ліквідації 
кріпацтва і заnоЧаткувапня капіталізму в У~<;раїні. 
Підкреслюючи селянське походження українського 

. робітництва, <:;таросольський зазначає; що воно ''rtідпадало тим 
же впливам, що й Іюв1 буржуазія на україиськю~ землях -
денаціоналізовупалось" 4• УкраЇнський робітник, який покидав 
село і переходив до міста, потрапляв під чужі національні впли
ви, особливо на з~1хідноукраїнських землях, й тому не міг стат}І 
націопальним чинником відродженця. 

Аналізуючи національне Підгрунтя інтеліrенції, вчений 
розрізняє nроцес їі становлення ца Галичині і Наддніпрянській 
Україні. Якщо спочатку в Східній Україні ії базовцм середови
щем було джентрі, а на Галичині -духовенство, то з середини
ХІХ ст. n Східній Україні духовенсІ·во, а nісля розкріnачення і 
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селянство стали масово посилати своїх дітей до світських шкіл, 
що, на думку вченого, спричин-ило селяис.ький характер у~
раїнсмшї інтелігенції, особливо в Наддніпрянській Україні . 
Оскільки ж: селянство в Східній Україні, а духовенстцо в Гали~ 
чині залишались стійкими націовальними чинниками, їх не слід 
виключати як носіїв і провідників . національної української 
свідомості в майбутньому. 

На основі аналізу суспільно-nолітичних рухів в Укра'іні 
· Старосольський робить такі висновки: 1} українське 
робіт.ннцтво, яке в Східній Україні масово заnовнювало ряди 
російських політичних партій, а в Галичині ще ледве робюю 
перші кроки, не може стати керманичем у справі 
відбудови української національної держави; 2) інтелігенція 
ж, надто слабка, щОб задовольнити усі потреби нації, була 
тісно зв'язана з селянст1юм і тільки разом з ним могла ста
}!овитп значну державотворчу силу; З) основними національно
політичuи-.и силами в Україні на початку ХХ ст. залишилися 
перш за все сеЛянство, чиє соціальне закріпачення було зв'яза
не з іСторією чужоземного пан'ування на українських землях, 
а також інтелігенція, духовенсню (особливо на Галичині, де 
релігія ототожнювалася з нацією) і нащадки аристократичних 
родів - за умови їх повернення до державності України. Саме 
ці соціальні силИ в ХХ ст. nитворили оснщші партії в Україні, 
які зберігали український · націоналмшй харцктер у різних 
ідеологічних течіях. · 

Визнач,аl()чи буд~-яку державу, крім національної, як ме
ханічну спілку, вчений Дохощtть Rисновку, що для українського 
державного будівництва матиме велике значення врахування 
:двох чинників діяльності держави. Ці два чишшки - nравний 
та судовий nорядок у мирі та солідарна відnовідальність 
у війні _; спричиі-fяються д~ з'єднаннS( і збратання людей 
навіть у механічній державі 6

• Вказані читщки, що прояв
ляють себе в першу чергу в Східній Україні, яка протягом 
тривалого часу nроііщла разом з расіянами обидва ці шляхи, 
мо~уті.відіграти деструктивну роль у майбутній націон~льній 
ПОЛІТИЦІ. , ' 

Як засіб nротидії nроти цієї nерешкоди, на Думку вченого, 
може бути використаний той факт, що кожна механічна держава 
є nримусовою сnілкою і не може мати власних інтересів. ''Коли 
гОвориться про інтереси дсржавн, -зауважує він, -то маються 
tщ думці реальні інтереси чнїсь, що виступають під фірмою 
інтересів держави ... В дійсвості центром інтересу може бути 
тільки або жющ одшнщ~ - люднва, або nонадо_JЩНІІ'ІШ\, гур·-

'
5 Стщюсольсt.ктІ В. СуtІІіJІІ.нІ> - rюніпtІІНі Jіухн t·:t їк ІН>t:іі. Лрк. 9. 
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това єдність -- спільнота" 57• Тут дослідЕtик підходить до ро
зуміння необхідності погодження інтересів нації як спідьності з 
загальнолюдським інтересом, кощ1 сrtрав~rаціовальноrо визво
лення матиме загальнолЮдське значення , тобто коЛи лЮдина, 
яка поки що не відчуває себе членом національної спільності, 
зрозуміє, що від nобудови національної держави буде краще і 
їй самій. У своїх конспектах з національного пиrання Старо
сольськІtй зазначає: "Національна програма: надати nравді 
світових (загальнолюдських.- В. П.) ідей, цю правду пережиtи, 
а в дусі національного посланництва, шляхом синтези свойого 
та чужого далі творити, щоб мати не тількИ чеську філософію, 
але і людину наfкрізь •rеську, а преціnь світову. Щойно тоді 
докоти:rvься ~?.,~ від~дження, яtс тільки ~ фор~і nолjтичної 
самостr.иност1 • Орrєнтуючись на чеськии нацюнально-виз
вольний ру~. він водночас наДає особливого значення прию.І,иnу 
власного історизму - "доброму знанню і врахуванню всього 
досвіду української nолітичної історії в їі довготривалій розк
раєності і необхідності nорівняння сучасної ситуації з мииуЛйм 
досвідом" 60• · 

Певне протиріччя у приведених виіце викладках полягає в 
тому, що нація, за Старосот,ським, вимагатиме nередачі собі 
не тільки деякіtх, а всіх компетенцій держави і прагнутиме 
заволодіти всім державним механізмом. З orJtяДy на те, що . 
проблема націоналізації держави має практичне значення 
тільки там, де держава не ототожнюється з нацією, вчений 
nриділяс особливу уваtу національно міmаним державам, де 
завжди nостає питання, "які річеві інтереси мають ріnшти про 
"цілі держ~ви" .. npo те, 6\кий національний суб'єкт має стати 
носієм державної влади" . Сприяти вирішенню цього питання 
на користь української нації зможуть, на думку Старосольсько
го, два чинники: 1) загальна демократизація, пов'язана 3 упад
ком панування у механічній державі керівного класу та Його 
ідеології, оскілr,ки цей упадок "ее рівночасно зміна пануючоГо 
nоглядУ. шІ · істоту ·загального інтересу і на все зближеи~:: до 
нього" 62

• Внаслідок того, Що кожний пануючий клас вважає 
свої власні інтереси водночас інтересами загальнолюдськими, 
розвиток демократизrщії допомоЖе постанню національної 
держаnи; 2) зоннJпщі орієнтації , які завжди виступали або коп-
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структиьними, або деструкті!:в:ними чиuниками у державній 
політиці. Враховуючи, що проблема орієнтації матиме ДJНІ Ук
раїни надзвичайно важливе значення, Старосольський у 
1940 р., незадОВГО -ДО CBOrU арешту, ПИСав: "У СТарі ЧЗСИ Це 
набувало конкретної форми виразу: "Москва чи Варшава", як 
це існувало _в 16 століrіі. Зараз це інібір - "Схід чи Захід", з 
Москвою, як синонімом Сходу, чи з fвропою, як з синонімом 
Заходу. Яка орієнтація переможе?" 6 

Розуміючи, що росііпНІ як представники пануючої в СРСР 
нації всіtІяко захищатимуть союЗ з Москвою, вчений поділяє 
думку Дністрянського щодо необхідності визначення України у 
своїх етнічних межах, оскільки при національно-державному 
розмежуванні треба "зблизитися до сеї точки, на якій 
національн~ менШість не могтиме і не хотітиме творити 
ірреденти" 4• Визначення націй в етнічних межах матиме, на 
думку вченого, велике значення на етаnі постання української 
держави, коли . неминуче загостриться боротьба національних 
меншин за свої права, хоча він не відкидає можливості утво· 
ренW!! багатонаціональної дерЖави, де буде подолане поневс. · 
лення націй. Проте в рамках багатонаціональної держави до
сягнення цієї мети можливе лише тоді, "коли б нація знайшла 
в цих межах заспокоєння свого істотного бажаnня, а підчинений 
держ.,~n.ій владі обся~ ділання. був означений тільки вольною 
волею всіх націй'' · 5• Побудові такої · держави сприятиме 
об'єднаuня представників різних національностей багато
національної держави на Грунті спільних інтересів. · 

На основі аналізу своїх методологічних зауважень до npo-
. блеми творення української державно-національної політики 
. Старосольський доходить висновку, що національне Ііkтання 
в Україні не може розв'язатися само no собі. Для йоrо 
вирішення необхідні "наЦіоналізацій держави і удержавлення 
націй". Причому обидва процеск мають сполучати в собі ор
ганізм нації і механізм держави, націонадьну сnLІJьність і 
державну спілку. Для досягнення цієї мети, вважає Старо
сольськиі, необхідно виробити спеціальну програму, яка б 
втілювалася в житТя · сусnільпо-:політичною організацією, nо
будованою на засадах раціональної солідарності, спільності 
інтересів і цілей їі членів, а також чуттєвій основі, стихійній 

· волі .цих членів усвідом~юпати себе нацією і творити єдину 
організаційну цілісність 6. 
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Таким чином, Старосольський , як і Дністрянський, у. своїх 
наукових працях обгрунтовує концепцію україщ;І)кої 
націоІІальної держави в ії еТtІічних межах, доповнюючи їі 
детальним аналізом соціально-національної інфраструктури 
українськосо народу. ПрИчому rоловну увагу він приділяє саме 
тим класам, які зберегли елементи українства, українську 
національну свідомk"ТЬ і зможуть відіграти вирішальну роль 
у відбудові украінської держави. 

Подальший розвиток національно]' державницької концепції 
в українській nоЛітичній науці nов'язаний з ім'ям іншого 
відомого досліднии - соціолога і політолога, учня Т. Масарика 
О. Бочковськоrо . 

На формування науковою світогляду Бочко:Qськоrо великий 
вплив справили ідеі і концепції західноєвропейськИх та ук
раїнських вчених і політиків, зокрема: 1) теорія взаємозв'язку 
національної ідеї та держави 1'. Масарика; 2) ідея Ф. Тонніса 
про спілку і сnільність; 3) теорія диференціації народів на 
історичnі й неісторnчnі, або державні й nедержавні, Гегеля та 
Еіігельса, · згідно з якою · народи, що не спромоглися ств()рити 
в іt<rорйчному минулому ~вою вла~ну державу, і .в ~айбутньо~у 
ІJе зможуть досягги нацюнальнш незалежностІ 6 • До 1·а:кй 1і 
неісторнчних народів вони відносят.-. слов'янські групи Авсr
ро-Уrорської монархії (за винятком nоляків), а також · уІ<
раїІщів; 4) концепції суспільних зв'язків С. Дністряпськоrо і 
визнаЧення нації В. СтаросО.І!:ьськоrо; 5) теорія · соціалмої 
. солідарності Е; Дюркrейма. 

Розвиваючи свою nаціонально-дер:(Кадницьку концепцію, 
. Бочковськ~й диференціює термінологічну відмінJІість слова 
"вація" у Західній і Східній ЄВропі. У Захід!!!!! ~вропі. т~мін 
"нація'~ у політичJІому плані розуміється як синонім державtJ, 
в той час як у Східній Єв.ропі він вЖиваєтьСя у культуро
лоrічьому Плані дл.sі . визначення політично понеt~олених і 
державно несамостійних народів, таких як фіни, латщuі, 

67 БочкоІІСькиjі Ольrерд Іпо;ІитовиЧ ( 14.Ш.1885, станція Долинська Х ере он · 
а.коІ ryбeJЩit- 9.ХІ.1939, Пр!!га). Закінчив Іімназію у Катеринославі (1901), 
ЛІсовнА ІНститут у Петербурзі · ( 1905). Навчався у Карловому університеті в Празі 
на Ф'J!ософському факультетІ у семінарі Т. Масарика 0906-1909). ЖурналІсr, 
спІвробІтнщс чеських І украінських журналів (1908~ І 939). Викладач !1922--
1924), доцент coцiOJiorii УГА (1924-1936), професор соцІолш·іі УкраінСІ.коrо 
mіtlчно-щ:подарськоrо Інституту в Празі ( 1936-1939). Член дипломатичної місії 
УНР (1918-1920), відповідальний секретар Української дипломатичної місП 
(1922-1923), rолова протиrолодовоrо комІте·rу в Празі 0933), авшр відкриюю 
nиста французькому прем'єрсмІнІстру F,ppio про голод в Украіні (5.V.I933), 
I'OJIO• то•риства прихильнИків УГА, дійсний член НТШ у Лміоuі (! 9351. 

68 Hegel Georg. The Philosophy or History. New York, 1956; l':uge/s Р. Nеш; 
RhelnlscЬe Zeltung. Cologne, 1848-1849. · 

. 190 



вірмеnи, українці 69
• Вчений вважає, що успіХ національної 

справи залежИть, у . nершу чергу, від внутрішньої концеnції 
народу та йоrо національно-творчих сил, а вже потім зумсr.а
люється відноmеt~ням до ньоrо зовнішнього світу, що, в свою 
чергу, передбачає належ.не інформування міжнародного това
риства про те чи ініПе національне питанІ{Я. 

Розгдядаючи історичну долю України, вчений проводить пa
paJie..Th з ісnанською провінцією Каталонією, яка до 1716 р. мала 
крайоsу та національну автономію і з тоrо часу, ставши 
провінцією, ніколи не приnивяла боротьбу за незалежність, 
прямуючи до здійснення своєї заповітної мрії - Піренейської 
вільної спілки народів з Португалією включно. Які ж ~шалоrії 
вбачає учений між каталоцсько-іспанськими та українсько
російськими відносинами? Тут він проводить чотири основні 
nаралелі: 1) у державцому й політичщ)му відношеннях Ката
;юнія і Украі;на випередили свої метрополії: Москва стала 
політичним осередком Сходу Європи набаг1,1то пізніше Києва; 
Мадрід став політичним центром Піренейського півос"І:рова післ:. 
Барселони; 2) в обох випадках - приєднання У країни До Pocit 
0654) і династичне об'єднання Іспанії з Каталонією (1470) -
були д,обровільними актами з боку :rих, хто~ згодом був засуд
жений на політичне закріnачення, nричому методи 
націоаальноrо закріпачення в обох виnадках були цілком одна
кові ~-державно-унітарні та централістичні; 3) відnовідь з боку 
понево.Лених народів теж аналогічна: збройні повстання і nошу
ки політИЧної підтримки за кордоном; 4) причини національних 
антаІ"Онізмів в обох випадках також да:снть схожі. Це конфлік>t 
народів, які в політичному і соціальному планах належать до 
різних тиnів: автократизм, централізм, rеrемоніЯ, з одного боку 
(Москва, Мадрід) '7j демократія, децентралізація - з іншоrо 
(Київ, Барселона) 0

• Автор зазначає, що Каталонія і Україна 
як країни g давніми традиціями, потенційними можливостями 
для швИДкоrо відродження завжди будуть передумовою 
nолітичної стабілізації Європи. 

Бочковський порівнює· також національні рухи в Україні 
з бороМою лужицьких сербів, · nрослідковує· історію зарод
ження та розвитку національних рухів фламаНдськоrо, 
іс.ландськоrо народів, дає оГляд їхніх культурних, економічних 

та політичних . досягнень; знайомить з формами і методами 
боротьби за національну незалежність, які вважає досить nо
вчальнимц для українського руху. Залучаючи значний 
емnіричний матеріал, сотні літературних різномовних джерел, 

-~~ський О. PoJ11, студентства в жнrrю нації// Студ. вісн. Прага, 1925. 
q,S. С.І4-І6. 

70 Його ж. Каталонія і Україна// Там же. 1931. Ч.S-7. С.12-І4. 
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учений Г./Іибоко аналізує історичн,иu шлS(х, JІройден,ий "наро
дами-покидьками". Він доJІодить, що артументація народів-гно
бителів відносно пр,идущеиня . національних рухів була · скрізь 
однаковою, і ніколи ще паиуюча нація не відстуnала до- · 
бровільва зі своїх панівних позиціЙ. На думку вчеuоrо, ук
р~їнський народ, підіймаючись на вuзвольну боротьбу, нерідко 
дікв навмання, мало використовував чужИй досвід щасливіщих 
за - нього народів. Рдним із завдань своєї концеnції д()СJІідник 
вважа~ всебічний аналіз так9го досвіду з метою застосування 
його в українській визвольній боротьбі. Це, ·зокрема, подітика 
дрібної nраці лужицьких сербів, освітні й . культурні здобутки 
іслаНдців, боротьба фламаНдців за ' створення иаціональноrо 
університету в Г~нті і т. ін. "Світова інтеграція людська, _,. . 
зазначає вчений, ...... це дальщий і вищий ступінь попер~дньої 
національної його диференціації. Людство майбутньою~ як 
куль'І'урно-суспільний колектив, не буде якоюсь - аморфною 
безнаціональною масою, але органічною синтезою національно 
самоозначених і свідомих, культурно розвmJених та політично 
незалежних народів, без оглІІДу на числ()ву ~х силу, тери
торіальне поширення або расове походження" 1

, 
Простежуючи слідом за Гегелем і ЕнгеЛьсом відмінності між 

історичними і неісторичними народами у процесі формування 
нації, Бочковський qсобливу увагу- звертає на роль органічних 
та механічНИ.!С чинників. Процес ·rворення державщtх націй вче
ний називає механічним з оrлІІДу .на формування цих націй саме 
державою. До такоrо тиnу держав-цацій він відносить Англію, 
Францію, Ісnанію, Росію. Касту, церкву, клас, nартію чи держа., 
ву досл.і.цн1Jк вважає бі.льіп Механічними формами суспільноГо 
об'єднання людства порівняно з нацією. Тому на арену історії 
нація вступила набагато пізніше, ніж держава. Вона не могла 
nостати в атмосфері суспільного атомізму старих часів, · як і в 
добу середнJ>Овічного феодалізt.,tу. "Кріnацтво · античних часів, 
Ьщуські касти, цеховий ус1t)ій сереДньовіччя'- з одного боку, 
ізОляція вищих станів і суспільних груп (духовенства, війська, 
лицарства) ...,.. з другоrр - унеможливлювали nояву нацїі у но
вочаснім розумінню в давніших часах. Вищцми сірrанізаційнимн 
формами лнщства,- зазначає вчений, -тоді була церква, а 
nотім держава: обидві вонц виразно анаціонмьці, зглядно анти
національні. Знаціоналізувалися вонИ щойно у новітній добі, ко-
ли церква _ під вnливом реформації стратила свій попередній 
універсалізм католициЗму, а держава nід впливом новочасного 

. 71 Бочковський О. Боротьба народів за національне пизволевня . ._Jlодебради , 
1932. С.ІО. . 



економічного розвитку переtтає бути виключно д•~частичною 
установою із становим та класовим забарвленням" ~. 

Таким чином, Бочковський вважає, що у народів kторичних, 
або державних, самовизначнJшся сnочатку верхні шари 
сусnільетва. Оцеільки в добу раннього каnі·rалізму структури 
феодал.,ної станової сусnільності nочаЛи перетворюватись у кла
сові, вони моноnолізували nраво 1щ національне представниц
тво. Ці верхні шари шляхта епохи феодалізму і 
каnіталістична буржуазія. 

Термін "органічнuй" в9ений застосовує до неісторичних, 
паневолених і недержавних народів, які . за нової доби -
капіталізму - репрезентувалися політично пасивними громад
ськими шарами (селянством і робітництвом) і "об'єктивно 
перебували в політичній і національній бездіяльності" 
nнаслідок денаціоналізації їхніх вищих верств . Ці верстви були 
механічно захоплені чужою національною стихією: І'ер

манізувалися в Чехії, Латвії і Естонії, пошвеfІ.ЧИлися у 
Фінляндії, зрусифіkувалися або ополячилися в Україні. 
Розрізняючи процеси формування нації у народів історичних 
і неіс'торичних, учt~ний вважає, що вони визначаються трьома 
чинниками : 1) хронологічним. Процес твореннSІ недержавних 
народів є значно пізнішим і датуєтьсSJ кінцем ХVШ - сере
диною ХІХ ст., коли внаслідок сусnільних змін зародилася 
національна ідея, а в визвоJІЬНЮ( війнах нропІ наполе
онівського універсалізму сформувалася й зміцніла політично 
національца ідея, яка nce більше nоширювалася і втяrувала 
до сфери свого впливу ті чи інші етнічні групи і класи; 
2) географічним. Історичний процес творення недержавних 
народів· у Середній Європі відбувався швидше, ніж на Сході. 
Лише nісля російсько-японської ВійНІ1 і нершої революції він 
охоnив позаєвропейські країни і народи, головним чином 
аЗіатські; 3) суспільним, який визначає і два перших чинники. 

· Каnіталізм і демократія, що nрискорено розвиваються в цю 
епоху, усувають внутрішні суспільні бар'єри і стають запору
kОЮ ~ійснення сnравжньої громадської сnільності. Завдяки 
демократії, nідкреслює Бо•lКОJІСJ.>.,КІій, нижчі шари стають по
вноnрщшими членами иаціоиальиого оргtшізму, тому, з 
сусnІльно і' точки зору, молоді нації структурно біт,ш однорідні, 
їхня інтелігенція вся виростає з м~н:и, з народного дна 
сусnільно! nіраміди, не потребус ходіння в народ, бо тілом і 
духом є народною. Все це Бизн:~•шє органічність політичного 
і культурпого розвитку, сусnільної днференці:щії неісторичних 
народів,: у яких хулм·ура nошнрюс1·ься масоfІо, захоnлює всі 

12 1/otkm·skyi (). J>rohнz~;пi, оІJГО7.СІІІ а ~~·t),~ІіІ~•~ІІІ .n~rml~ . Ідше l'o<lelmtdy, 
1931 . S .2,3. 
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шари суспільства, nерестає бути аристократИчним nривілеєм, 
як у росіян або поляків. · 

Неісторичні народи nочинають формуватися у сучасні де
мократичні нації, "з'являються власна інтелігенція і проле-
1'аріат, опановується місто, націоналізуються школа і церква, 
організуються політцчні партії, власна преса, наукові установи; 
університет; згодом кидається rа<:Ло автощJмії чи фед~рації, а в 
кінці - стихШно вибухають самостійництво і nолітичний сепа-
ратизм" 73• · 

Вчений вважає, що, окрім диференціації цародів на історичuі 
й неісторичні та визначений цією диференціацією подіЛ шляхів 
утворення націй у цих народів на механічний і · органічний, 
необхідно розрізняти в даному контексті процеси nробудження 
і відродження народів. ВідJ>Qджуватися, зазначає Бочковський, 
може те, що . вже істориЧно існувало, але з<tнецало; тому 
відроджувалися чехи, українці, провансальці, каталонці, фла
мандці, тобтонаnівісторичні народи. Натомість, nробуджується 
те, що раніше не витворило своїх історичних морфологічних 
форм. Наприклад, фіни, . латищі, естонці щщ!о!fмьно nочали 
пробуджуватися сnершу під вплиf!ом і :в зв' язку з релігійною 
реформацією. 

З .огляду на це вчений вважає, що такий нішівісторич.ний на
род, як український, перед відродженнямтакож маєnройти обидві 
фази національного процесу: nробудження і відродження. У своїй 
історичній nам'яті украІнський народ зберіг елементи· 
відродження, так само як і чеська нація, що самовизнач!t!Іася у 
новітні часи у зв' язку з відроджени.srм традицій гуситськоІ"() руху, 

Третім елементом бор<>Тьби народів за національне визво
лення, слідом: за пробудженням і відродженням, Бочковський 
називає са-.ювизначення:, яке мас виражати, · окрім nолітичного, 
економічноrо . і культурноrо змісту, сутність національної 

. індивідуалізації. Проблему самовизначення вчений рОзглядає у 
своєрідній тріаді: нація - держава ~· людст~о, які, по своїй 
суті, не суnеречать, а н.авпакн, доnовнюють одна одну. Сучасна 
нація, за Бочкоnсьrшм, не може існувати без nолітичної са
мостійності у формі власної держави, яка є запорукою nовного 
і всебічного розвитку нації; · водночас людство існує через нації, 
як nриродні орrаніз<.щійні форми людства: "Суспільна інтеграція 
і диференціація- це два рІвнобіжні nроцеси, що один одного 
доtювнює і довершує, а не Паралізує чи виключає. Щодо 
змісту ;.... культура nрямує до с.вітовості і вселюдськосfі, формою 
ж ~она є і лиши1·ься націон~"Іьною .. власн.~.,уація є те джерело, 
звщки культура черпає сво; rоловнJ сили . . .. 

73 Boekovskyi О. Probuzeпi, obrorert! а s~Ьeurcem narqdu. S.З-9. 
74 Там же . S.!.4,J6. . . . 
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Аналізуючи з цього пр.fІводу погляди :М. Драгоманова, С. Ба-
. у ера і Т. Маса риц, а та~ож їхніх ідейних оооцентів- Г. Кунова, 
Е. Бернmтейца .і К. Каутського, вче1щй рішуче стає на сторону 
nерщих, визпачає націю як головну дійову особу сучасної історії, 
яка переможе стару державу так само, як на nорозі нової історії 
молодадержава :перемогла церt<овну теократію. Вйрішальні фак
тори .національного реІJесансу він вбачає в трьох еволюційних 
фазах щщіональних рухів - цробудженні, відродженні, с.1мо
визначенні. 

З огляду на це, вчений вважає неминучою радикальну ре.,. 
форму міжнародного права, яке до того часу фактично знало 
Це щtцію, а дерЖаву. Цраtнення деяких держав, особливо нових, 
рано Чи nізно ;1симілювати свої національні меНVJОСті він нази
ває щкідлнвою національною політикою, оскільки nримусова 
денаціоналізація ніколи й ніде успіху не мала. Необхідний nо
шук ноцих державних форм дл:я усунення колізій між державою 
і нацією. · 

Бочковський розрізняє дві основні фази в розвитку народо
творен.ня: старту і довшу, коли народ постає і твориться (ет
ногенез), та новітню і значно коротщу, коли він щЛяхом масо
вогО усвідомлСНJ,ІЯ перетворюється · у новітню націю 
(націогенез). У добу етногенезу кастова суспільна розпоро
шеність, моз.аїчиа атомізація суспільства гальмували формуван
ия uаціональtюї свідомості, яка об'єдцує і перетворює первісний 
народ у новітню націю. Інший Чннник, що перешкоджає процесу 
націогенезу, - історико-географічний; Саме він визначив 
історично · обуt-~овлений наnрям nощирення євроnейського 
наЦіогенезу з Заходу на СхіД. "Річ у тім, - зазначає 
~чен.fІй; --.,. що в цьому наnр.s~мі проходило також народотворче 
визначення Європи, що дедалі на Схід ще більше відставало і 
зацізяювалося. Адже на Україні, наnриклаД, міграція (пе
ре.міщування) населення та навала азіатськи:і кочіввиків при
пинилися щойно в 18 сТQлітті, гаЛьмуючи і унеможливлюючи 
державuо-політнчцу стабілізаціюукраїнського народу. Так само 
і nс~ітич~щй поступ в Євроnі посув;tвся на цьому шляху і в 
ЦЬ()МУ наnрямі. Поширення ПОЛіТИЧНОЇ свободи, демократії, КОН
ституЦіо~алізму, парлаt-tентаризму - віД Заходу ua Схід nро
ходило з наявцим запізненням. Європа свою ''весну народів" 
пережила в 1848 році, коли у Росії перша Революція, що була 
водночас маніфест;1цією національно-в1t3вольних 3магань їі по-
неволених народів, вибухла щой1ю в 1905 році'' 7 . . 

Процес етноГенезу в Європі, на думку вченого, тривав понад 
тисячу років (з VШ no XVIII ст.) і відзначався територіальною 
стабілізацісю населення, тобто визначеюнІм певних зовнішніх 

~~ Nочкrюсьі:ий О . .ІІародженшt ІІаніі. JІІ>ІJіІІ, 1939. С.І 0,11. 
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кордонів, усередині ЯКІJХ етногенетичні зміни відбувалися ьсоб
ливо інтенсивно. Найбільш сприятливі умови Д.ІІя національної 
диференціації населення в добу етногенезу склалися в Західній 
Європі. 

Бочковський вважає, що розвиткові і поширенню процесу 
націоrенезу сприяють три основні передумови: 1) поглиблення 
громадських взаємин між: членами всіх суспільних груn, з 
яких складаєт~я народ, а значить і ліквідація атомістичної 
будови суспL'Іьства, яка була перешкодою для нцродотворчих 
рухів на nочатку етногенезу. Слідом за французьким 
соцjолоrом Е. Дюркrеймом він називає цей процес. "громадсь
кою гущавиною" або "гущавиною динамічною". "Саме "rро
мцдська гущапина" nеремагає суспільний атомізм (розширен
ня), так характерний для феодального ладу, що гальмує перехід 
етногенези в націогенезу' тобто перетворення народу' як 
етнічного матеріалу, в націю, яка уявляє з себе окрему 
суспільно-культурну індивідуальність"; 2) nіднесення ролі 
держави, яка, незважаючи на · свою nервісну безнаЦіоnальну 
сутність, фактично сприяє nоглибленню етногенезу, іІІЛя1Сом 
йоrо включення в певні зовнішні кордони. Крім тоrо, саме 
завдяки державі народотворчий nроцес пов'язується з nевною 
тер~торією; 3) зароджений каnіталізму' який, з одноrо ootcy' 
nn .. :пшає на сусnільну окремішність населення, а з іншого '
на його nізніше об'f;днаиня, активізує і . виводить на історичну 
арену до. того ЧfАСУ nасивні суспільні класи: робітництво, te- · 
ля.иство 1 т. д. 

Таким чином, постання нації вчений пов'язує з трьома ос
новними чинниками: 1) вироб,'Іення громадської гущавинИ через 
функціонування громадських інституцій і підтримку середніх · 
класів; 2) утворення власної держ:ави з власною територією; 
3) розвиток капіталізму і демократії. Слідом за італійським 

· політологом Д. Мацціні, французькими соціологамн Е. Рена но~ 
і Е. Дюрк~ймом, БоЧ1<.овськІій схиляється, до думки,· що 
вирішальними і характерними ознаками нації ~ нац;іонадьна 
свідомість і воля, які.ррдночас вистуnають основною підвалиною 
утворення держави . . . . · 

Як і Старосольський, він вбачає в nації духовну спільність, 
що засновується на прагненні до волі і національній свідомості. 
Остання, на думку вченого, постає та розвивається з лопе
реn,нього національного інстинкту nочуваю,, · які бувають · 
nідсвідомими і "рівнозначним відnовідником" яких є держава. 
Тому нація найяскравіше виявляє вольовий· момент у своєму 
житrі саме в прагненні до утворення своєї' держави, Яке rio-
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ширюється серед найбіЛьшого загалу людей. Саме ці підсвідомі 
почутгя до воЛі і Держави, на думку вченого, характеризують 
націю як спі.Jіьність, тобто об'єднання людей на грунті природ
них сил і потреб, на відміну від сnіЛки, що є статутво ор
ганізованим об'єднанням на основі розуму. Слідом за 
Дністрянським nіп розрізняє етнічні і соціально-nолітичні кор
дони нації, які далеко . не завжди збігаються, і визначає 
об'єдвану в етіtонаціональних кордонах державу як nоЛітичний 
ідеал нації. Стосовно ж УкраїнИ, вчений вважає, що метою 
українського народу має бути здобутrя наці.ократії - тобто 
політичного самовизначення в окремій державі. Націократія має 
заступити церкву і державу Як організацій:ні чинники 
nолітичного роЗвитку, знайти живу форму для здійснеІІ:ня nрава 
народів на їхнє самовІізначеннЯ. Націократію він розуміє як 
витвір <жремоrо1 нового типу української держави, здат:ної за
довольнити самостійницькі прагнепня кожного культурного :на
роду, який проживає в Україні .. 

Найскладнішим nитанням, яке постане nеред Україною :нz 
шля~у до заспування власної держави, Бочковський вважr;t 
питання національних менШин. У цьому асnекті він розрізня.\. 
три основні тиnи націопальних меншИн; О ціЛий нароД пере
бува~ у межах однієї держави (бретонці у Франції, лужццькі 
серб11 в Німеччині, кімври в Англії); 2) nоневолений· народ 
поділеніІй між Двома або кількома державами (каталонці, баски, 
курдtt, до недавнього часу. українці, nоділені між Росією та 
Австро-Угорщино}()); 3) національна меншість є частиною на
роду, що має Сйою державу за кордоном (поляки, німці, мадstри), 
УкраїtЩі, зазначає tltJeний, могли: б належати до цьоrо остап~ 
нього тиnу, коли б РадянськаУкраїна справді~ла ссtмостійноtо 
державою, а не колонією Радянського Сьюзу . · 
. ФактИчне становище паціопальіJИХ меншин у державі, 
стверджує вчений, Об'єктивно залежить 11ід політичного режиму 
цієї держави (хоча, слідом за Масариком, зауважує, що поне
волений народ навіть у найкультурнішій державі все-таки за
з:нає політичиоrо та економіtі:ного гноблення) і лише 
суб'єктивТщ _:.. .від їхньої власної rосподарської сили, суспільноrо 
розвитку, культурного рівня, національної свідомості та 
політич:ного об'єднання. Сповідуючи nринцип федералізму, 
Бочковський водночас переконаний, що кожен свідомий народ 
має право на власну державу. З огляДу на це він виводить своє 
розуміпня завдапня етногенетики як науки - теоретичне об
грунтування такої nолітичної сИстеми (Иаціократїі. - В. Л.), . 
де "чужі меншини були б зведені до найменшої кіЛькості, а 
натомість, щоб усім народам було забезпечене здійснення 

18 БочкQВський О. Житrsі Rauii. Львів, 1939. С.21. 
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політюцщї, державної всенаціональної самостііінQСТі". Тут Боч
КОІJСький пОЕ!днує територіальний і етнічний принципи фор~у
вання держави. Водночас він .засуджує політику J,Jеханічцої 
JJ.ерjкавної єдності, яка · грунтується на примусовому, 
адміністративному центраJІізмі; оскільки переконаний, що там 
"де немає попереду національної Соборності, тобто наЩональцої 
одностайнQС'fі, здій;сненчq всенаціональної державності вик;щ
кає багато труднощів'~ · . Отже, сприятливі nерспективи ДJІSІ 
здійсненнЯ внутрііінtЬого федеративного nринципу · укра~нської 
державності Бочковський Пов'язує, перш за ~t~. з виробленн.JJМ 
національної громадської одностайності, щq стане основою ма~~ 
бутньої українсЬкої дер~авц і, в свью чергу, сприятиме 
вирішеннЮ демократИчним шляхом питанщ. національних мен- · 
ЦІНИ. 

· На відміну &ід Дністря:нськ()rо, . я:кцй дотриму&ався думкІt, 
що основною домінантою національно-творЧого процесу . має. 
бути · формування національної свідомості українсько~ цароду 
шляхом творецня громадських інсти'І'уцій, а вже потім органічне 
здобутrSІ державноСті, Бочковський вважає, що обмва ці про
цесц мусsrть йти паралельно, оскіщ.ки здобуття державності є 
найбільш реальним засобом для виріщення питань національцої 
свідомості та національних меншип в Україні. · · 

Необхідною умово19 здобуттядер){{авності, на дУмку вченого, 
є виробленІJя тактики визвольної і національної борот"би. Це 
питаІJня а,іН ·досить детально ~налізує у ря.ці своїх статей, на
друІСованих 8 емігрантському місячнику "Визволецня", ЩО ВІІ-' 
ходИв у ВідІІі і · Празі в 1.923 р. · 

Осt~овне тактичt~е завдання ...,.. це будув~ння та удоскоіщлен
н• єдм~~J'О н<щіQнальноJ'О орга~із~у, що · виt.tаrає енергUіцої 
праці у двох напр.цмах: 1) культурно-е~ономічному; 2) релятив
Щ.)-автарtсічному .. Як цриклад цершоГо нацряt.tу вчеццй називає 
стратеІію і тактuку чеськоJ'О націонмьно-"внзво.цьного ру~у. 
Вваж:аю11и нед()Щльною . мехаІІічну трансплаіІтацію відnо&ідних 
'ІЄСЬJ(цХ організаціА'щrх форм: і засобів 11 Україні, вчений водно• 
час: щ!уІЩ•ує, що чехи цвайшли чимало тактИчних прийомів, 
satci можуть бути анкористані й іцшими цародами, що пере.жива"
ть переХідні фазц С,воrо національного ренесансу. До таких ме~ 
щці• . і прІJйомів ч~ького націоиальщ)-визвольного руху · . він 
віднос::ІJть: l) снстематнч}jу дрібну пращо . йк за.сіб поширення 
JІ&ціональцої сеідомQСТі; 2) філQС~ьку концепЩю чесЬІФго ре
алІзму т~ ldacapuкa як свідому реакцію на історичний романтизм . 
Ь'опередньоі фаЗИ розвитн з їі фетщпИзацією вимріяної чесько'і 
старо,аини,. однобоким розумінням чесько-німецького. анта
іumзму, нехтуванням цовочасноn> політичноrо та суспільного 
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nоступу. Політична nрограма "масарИКЇВСЬКОІ'Q ре<ілізму" -
рішучі сусnільні реформи, nросвітня nраця, внутріnІня nолітика; 
3) чеське соk~во і національна nрограма євгеніки, що пе
ре,nбачали фізичне і моральне виховащtя всього чехословацького . 
ьароду. Сокільства як національний · рух стало Заjюдком 
націонаЛьної чеської армії; 4) соціальність і демократизм як засіб 
національної nолітики; 5) організація національно-захисної 
діяльності, що nроявилася у побудові великої мереЖі nоЧаткових 
і · середніх шкіл для чеських націоНІШЬннх меншиц; заснування 
загальнонаціональної чес:Ькоі установи ("Центральна Шкільна 
МатиnЯ") і загальнонаціонального центру ("Чеська народна ра
да"}. Причому остання ·виконувала роль вищого національного 
органу· і була, цо nевної міри, прототвпом масцого . уряду; 
6) камеьярська теоретична і практична діяльність національного 
rфовідника Масарика, прототиnо1/коrо в Україnі, .на думк:· 
Бочковського, був М. Драгоманов . 

Релятивно:-автарі<ічний наnрям передбачає вироблення і ЗІ. 
стосування українським . народом у .своїй національно-виз
вольмій боротьбі систематичної, nрограмної методики 
істор11.ч!юго досвіду, здобутків національного відродження на
родіn. Тут ученuй · радить звернути особливу увагу на чеську 
орrnнізованість і згуртованість, ірландську тактик:; 
вадіонально-захисноrр терору, фінську nолітику легального 
бойкоту і саботажу, дрібну організовану nрацю естонців і ла
ти~ів, . · грузинсь~у .організа~іЮ . за~урдонної пропагандистськоf 
та t:нформативноt дtйльностt тощо . 

Водночас у статті "До проблемИ української націі"' Бочков
ський звертає увагу на сІІсієрідність становища української 
нації, . яку необхідно враховуватИ nри вчрОО.ленні і sдійсненuі 
націоnальної таt<тики. ·Окрім малого • досвіду д~ржаішого тво
рення і своєрідноrі> географічного nоложеІІня, зазначає автор, 
українсЬкий народ має Цілу · низку внутрішніх слабкоотей, 
обуr-tовлених зовнішніми і внутрішніми обставинами, які галь
муютЬ утворення і розвиток уt<раїнськоі нації, від Чого, в свою 
чер~ залежить ії істориttиа дощІ і цержавно--пОлітичне вияs
лення. До суб'єктивних ознак українськоrо народу вчений 
відносить, окрім фра..ментарного і в цілому недорозвинутОго 
су~;:nільноrо організму та недовершеноі nлемінної седиментації 
україцськоrо народу, · nо-перше ·- nсихонаціонал:Ь:ний ди
морфізм, що ·Є причиною антаrонізму між наддніnр1ІнфІми і 
Гз.іtиttанамн. Цей антагонізм · не може бути усунений шляхом 

~о Бочковський О. До характернетики методики, теJ>нІки чеського 
національного відродження /І В.изіюленни. Відень; Прага, 1923. Ч.2. C.IS-22. 

·81 Його ж. У cnpa~\ методики національно-визвольноі боротьби// Та"- же. 
Ч:.І. С.·И. . . 
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прпщеплення обом час-.·инам українського Ніlроду позитивно
сОборнвцької ідеОлоrії ~етодом механічного централізму; no
дpyre - колективцу цаціональцу <;відо~ість, яка у Великій 
УкраїІІі nрокинулася власне в селянських масах і внаслідок 
ст~цсько'і пол!тики.зwла; по.;.третє ....,;... rіперіндивідуалізм ук-
раtнськи~ провщникtв . . 

Бочковський віДносить українську націю до народів 
плебейських, народів-кріпаків, · які мають недорозвиненв:й 
національний організм, котрому бракує 1-ор~шньої частини 
національної піраміди. Тому одним з основних завдань ук
раїнської політо,логії він ~важа є з' ясу~ання ролі та міСця 
суспільних угруповань у розвитку нації. Поневолені народи, на 
думку ВtJенщ-о, відрізняються переважно одним великим 
національним резервом- селянством; тому величезна, "ка:м:е
нярська" праця щодо пробудженця до ЖJІТТЯ п.лебейських на
родів прищщає на інтелігенцію. Вчщrnй nрОстежує історичну 
роль духове!Іства, вчених, писt.менників і поетів у житті пане
волених народів, аналізує стихійний романтизм, що :щвж.Ди 
існує на перШих етапах національного самови:щачення, і дохо.:. 
дить висновку, що "•шзволення народу буде ілюзорним,· доки 
він не матиме певної та неnохитt~ої господарської бази. Еко
номічна фаЗа у націщщльнім відродженні є тому однією з най
Г9ЛОвнішь:х. Щойно вона коронує· й · доверШує йоrо змагання за 
культурQ:е самовизначення та nо.цітнчну незалежність. Влас.uе 
у цій фазі nоневолений · народ самоозначується під соціальним 
оглядом, внкінчуючи процес свого ~успільного перетворення· у 
модерну націю ... Відтак господарська ц~ фаза є добою боротьби 
за повернення вннародов,леноrо міста; цей процес, що 'fак 
у~пішно пройшов у Чехії, Фінляндії, Латвії, Естонії і т. д., 
вимагає вже ФаffВИХ і спеці~ЬІJО кваліфікован.ttх сил понево-
.леиоrо народу'' . · 

· ТакИм ЧІІном, двома основними етапами здобуття державної 
везалежності · україпською нацією Бочковський ' вважає досяг
нення економічної самостійності і переоріЄнтацію національної 
свідомості ва міста. Виріmе»ню цих завдань, на ·думку вченоrо, 
сприятимуть ''світовий пацьфізм" · і створення міжнародних 
об'єдаань для підготовки національних кадрів у міжнародних 
Jtopnopaцiяx. · 

СвQЄрідие ьtісце в українській зарубіжній історико
політн!Щій науці З<Jймає Отто Ейхельман - типовий аІ(а
демічн.ий вчений, який мало цікавився практичною поліt'икою 
п ·такою. Наукові праці Щ\хельмана, написані ним до подій 

82 Вочковський О. До nроблеми украінської нації І! n~шюлешІя. 1923. Ч.З. 
C.l7-24. . . 

83 lloto ж. Украіиський інже11ер. Подебрадн, 1931. 11. і . С.2-З. 



1917-1920 рр., були црисвячені wзробці теоретичних проблем 
nоліт~чного і міжнародного права. Прийнявши пропозицію уря
ду Директорії стати її ексцертом з політико-юридичних питань, 
вчений оnиняється в еміграції, де складає перший (для 
На.цдніпрянської України) проект констцтуції УНР. На відміну 
від усіх іf{ШИХ В'tених, творчість яких аналізується в цій книзі, 
Ейхельман якихось спеціалhних праць, прпсвячених політичній 
історії і політології України, не писав, хоча й був професором 
міжнародного права і фаховим .юристом. l все ж, на нашу думку, 
нашrсаний ним проект конституції Української держави і 
декілька nолітико-юрицuчних статей на українську тематику, 
безиеречно, заслуговують уваги і аналізу в контексті станов
леннЯ і розвнтку украk';!ської nолітології як науки. Наукові 
погляди О. Ейхельмана сформувалися під впливом концепції 
"щ:ихологічних впливів" В. Вундта і прихильника тієї ж школи, 
наукового керівника молодого вчg]юго - професора Дерптсько
го університету 1. Енгельмана · . Подібно до своїх вчителів 
Ейхельман вважав, що держава є первинною по відношенню до 
драва і в .дуумuіраті "держава - нац,ія" відzщвав (на відміну від 
усіх інщих nредставників національно-державницького напря
му) перевагу державі. Свою концепцію державноt"Ті, зокрема 
державного будівництва України, Ейхельман виводить з 
історичних націоtJальних традицій українського народу. 

На думку вченого, в 1654 р. У країна вступила в міжнародно
правовий СОІОЗ з москоІ!ським царем для оборони від зовнішніх 
ворогів як ~ув~ренJ!а дер~ава, з?ері~ш~І при цьому ~вою держав
ну самоспиюсть · . Св01 зовюшю вщносини з шшими дер-

84 ЕйхельлtФІ Отто Оттович (27.ІV.І854, Ямбурз;.кий nовіт по6~нзу 
Санкт-Петербурга - 21.11.1943, Прага). Закінчив юрндІ!•шнй факультет Де
рnтськоrо університету 0875), там же захнснш маrіс'rсрську дисертацію 0878). 
Очолював кафедру державного 1 адміністрапшtюІо пра оа в Демидонському юри
дичному JІіцеі в ЯрОсламі 0878:-1882). УІ880 р. захистив докторську дисер
тацію з теоj>Іі міжиародною ПJШоа. З 1882 по І 92Q р. nрацював у Киівському 
університеті на юр11дичному факультс-rі . ІІадзnн••айшtй 0882), зви•tайний 
(1883) ~):!есор lcropii нравІІ. ЗІJніJІуЮ•шй кафедрою мІжнародного права 
(1884), зacJtyжeшtt\ щюфесор (1907), декан юрндичІЮІО факудьтету 0905-
1909). Викладав міжнародне І ІІДмініІ.:тративнс пра11о, запІльну теорію держави 
в киіоському Ко~срцІйtюму · інституті 0908-1915), киівських J\нщнх жіночих 
курсах (І 908·1909>: Декан Комсрційноt'О інсппуту (1908-191-3). Тові1рнщ 
міністра І радник МінІстщ>етва закщщоtшІІХ ct'tpaв, торt'івлІІ промисловості УНР 
(1.918-1920). з 1921 І'· в сміГjlаціі. 1\рофссор держаоного І міжнародІtОІ'О nраІІа 
юрнднчн<Jго факуJІІ.те1·у УВУ 0921-1943), адмінІсфатиІІнОІо та міжнародного 
11\)8ІІа СкОІІОМЇ'ІІЮ-кООІІСрапшІЮІ'О факуm.тсту УГЛ 11 Празі (1922-1936), 

' 
85 Бигель.мии l.E. (1832-1908) - російсt.кнй нчсний: юрист, декан юридич

Іюrо факуJJІ,теІу, 11рофесор російсt.кОІ'V 086(}--1900) і rромадsшського nрава 
(18/19-1902) ДСрtПСІ,kОІ'О уІІіІlС(JСІПСту. 

116 Бйхелt, .щщ О. Проект селІІІІСІ.кtНtарJІаментарного союзу І І Центр. держ. 
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жавамн вона зобов'язувалася як союзник московського царя 
узгоджувати з останнім. Ейхельман називає nзаємовідносиr.р 
України з Росією того часу "договором союзу і rарантіі~' , 
відкидаючи інші версії юридичного визначення Переяславської 
угоди, такі як особиста і реальна унії, міжнародно-nравний 
nротекторат та ін. Він доводить,що відносини України, з мое- 1 

копським царем "буті зв'SІзком •1ерсонаJ1ьним, і з nадінням 
царської д",~іrії 1917 року цей nерсональн~й зв'язок сам собою 
перервався . Звинувачуючи московськии уряд у державно
правовому підкоренні України, якав другій половині XVIII ст. 
була перетворена з рівного союзника, самостійної політичної 
одиниці у ряд окремих російських губерній, вчений підкреслює, 
що цей односторонній акт за всіма t<анонами дсржавно:..правоJJоі 
термінології бyJJ держ:авним nереворотом, тобто протиправним 
актом. 1 все ж, незважаючи на русифікацію, переслідування 
української культури і національної самобутності українськоr<J 
народу, останній "свято зберігав свої національні традиціt і свою 
націона~qну ідеологію, не менш ніж поляки, грузини, вірмени, 
фінпu:" . Вчений вважає, що встанов1ити свій народний еко
ном і tJЮІЙ добробут і свою державність "у.країнсьюtй народ на 
сво'ій: землі може і хоче відповідно своїй національній ідеології, 
nри умові цілком вільного вибо~ і співдІяння з чужоаемІшм~-t 
капіталами та підnриємствами" . 

У розробленому ЕйхrлЬ.маном "Меморапдумі уряду УНР" 
{1920 йшлося про nозицію уряду України щодо стосунків між 
державами, які утворились на території колишньоj' РосійськоІ 
імперії. Визнавалося nраво окремих національностей, що скла
дали територіально об'єднані Груnи, засновувати свої са
мос;rійні tнсзалежні державІІ. В документі визначалися форма 
і nолітичний зміст майбутнЬого федеративного об'єдиания, яке 

· мало буq.rватися на міжнародно- або ж дерЖавно-nравових 
засадах · . У першому Jшпадку, на думку вченого; мова може 
йти про союз повністю незалежнИх суверенttих держав, у 
другому - міжнародно-правову орщнізаціІQ, на зразок Ліг11 
націй - .союзу дер~ав, утвореного згідно з Версальським 
договором 1919 р. Друmй варіант федерації передбачав ство-

-81 Ейхель.мап О. Проект селянсько-парламентарного \:ОІ()Зу /І Uентр. держ. 
ирх. Украіни. Ф .. З882, on.l, cпp. lS, арк .. 75. · 

88 Там же. 
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реJІВя єдиної нелоділь~ої держави,як" б об'єднувала всі струк
тури державної влади, хоча й з обмеженою компетенцією. 
Подібна катеІ'Орія федерації, зазначає вчений, де окремі чаСТІІ
пи знаходяться n:i~ владою цілоІ'О союзу, належи9у до сфери ~ 
державноrо прдва t є державно-:правовим устроєм . 

'Ейх~ьман вважає, що УНР, "відноuивши свою політичну 
незалежність, буде змушена рахуватися з 1'ИМ фактом, що 
між державамt~, , які утворилися на території колишньої 
Російської імnерії, за минулі століття історично склалися тісні 
економічні , зв'язки. За цих умов Україна повинна шляхом 
уклащ1ння ві.пщшх договорів і на засадах рівіfоправності вета,. 
н<>влювати міжнародне , правове єднання. Передумовами 
стабільності такого міжнародноrо сою~у вчений вважає: 
]) дотримування інтересів сторін, що увійwли в цю ор
rанізацію; 2) укладення уюди членами союзу на тривалий 
термін,наприклад на 15 років; 3) забезпе•Іення за кожним із 
учасників союзу права деноясувати ту чц іншу уюду; 
4) вирішеннЯ конфлікті~ між членамн союзу спеціальними 
міжнароюшми комісіями 3

. Кожен член федерації за бажанням 
може вступити в інші nолітичні союзи, міжнародні і держав
но-nравові структури. 

ПРОЕКТИ УКРАЇНСІ>КОУ КОНСТИТУЦІУ 
ТА. 1ДЕЯ ФЕДЕРАЦt~ _ 

Національно-державницький напрям в українській за
рубі:~ній історико-політичній науці займас особливе місце. 
Вчені - nредставники цьою наnряму, першими зробили спробу 
rіідmтуnати nроекти конституцій для України, врахувавши при
таманні, на їхню думку, українському народові державно
національні традиції. Обидві конституції, авторами яких були 
С. Дністря}Jськиіі і О. ЕйхелЬмцн, складалися відповідно для 
Галичини і НаддніnрЯнської України (ЗУНР і УНР). У них 
вааховувався досвід державною будівництва інших країн, ви
користовувались власні політичні концепції авторів. Крім тоrо, 
вчені-державники розробили · кенцепцію федерацП, . де обгрун
тували право народів на самовизначення. 

С. Дністрянський у своЩ теорії суспільних зв'язків органічно 
поєднує право народів аа самоnизначення з самовизначенням 
держав · на основі :Національної ідеї та ваціональної території. 
Uри цьому він розрізн~є зовнішній і внутрішній бік понятТя 
народного самови:щачення. Перший, щІ думку вченого, сто-

--92 Ей-:хель.ман О. М~мораидум урnду УНР // Це11тр. держ. npx: УкраіІІи. 
Ф.3882, оп.І, спр./4, apк.l7J. 
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сується права кожного народу вільно заявити про своє бажання 
належати до тієї чи іншої держави, або ж мати сІіою самостійну 
державу; другий, навпаки, "звертається до існуючих і буду:чих 
держав з жаданням, щоб дати всім нf.родам пов nу самостійність, 
або повну політичну автономію" . ВодноЧас учений дифе
ренціює понятrя зовнішніх і внутрішніх міжнародних зв'язків, 
або сполук. Він зазначає, ЩО перші з них носять характер 
міжнародних відносин між державами, другі ...;;;::-державно-право
вий. Ці останні служаз'ь закріпленню взаємин між державами на 
юри.цюших засадахдержавного nрава. Зовнішн1зв'язки ....... це, як 

-правило, міжнародні альянси, що укладаютЬся з метою -ведення 
війни або забез_печення миру на зразок Антанти або Троїстого 
союзу, внутрішні - це зв' язки держав на зразок федерації або 
конфедерації, де держави "задержують пре ~ебе державну са
мостійність, але відступають добровільно зі свосі суверенності 
стільки різних прерогати~, скільки потрібно, щоб перенести їх на 
держа~r-У сполуку, та в цій спільності nіднести свій власний nре
стиж" . До внутрішніх зв' я-зків Дністрянський в_ідносить ч9тири 
основні категорії державних союзів: зв'язкові держави <США, 
Швейцарія), зв'язки дерЖав (НімечЧина часів німецького бун
ду>, особи<:.та і реальна унії, зміст яких розглядався нами в ході 
аналізу праць Р. Лащеика. Проте вчений зазначає, що всі ці 
об'єднання є "сполуками поодиноких держав, не сполуками nоо
диноких народів", і Пропонує нову конструкцію "політйчиої спо- · 
луки, яка так само є сполукою~ внпqJшнім харак:гером, але для 
народних, а не для державних цшеи . СвоютеорІю єднання на
родів С. Дністрянський обгрунтував ще в 1920 р., орієнтуючись 
переважно на ГалИчину <ЗУНР), доля якої у міжнародному ас
пекті тоді ще небу ла визначена. 

Вчений вважає, що ані "зв'язок дерЖ~в", ані "зв'язкова 
·держава" не зможуть стати в майбутньому основою нових 
міжнародних союзів через суnеречність своєї внутрішньої суті, 
як феноменів, реаліям нового часу. На думl{у дослідниl{а, 
зв'язок держав як тривалий союз незалежних країн, укладений 
з метою охорони спільної території від ворожих наскоків, 
втрачає своє давнє значення, "бо зв'язки держав основуються 
на тривалій сполуці, та не можуть . в політичному житті те
перішньої доб11 мати такого значення, як альянси, котрі не 
в'яжуть держав на неозначений час, та не мають спільних 
органів зв' язку і тому g'Jегше осягають свої імnеріалістичні цілі, 
чим зв'язки держав" . Тобто, за Дністрянським, зв'язок не-
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залежних держав, будучи формою тривалої сnілки, для України 
як майбутньої самостійної держави Є неактуальним, оскільки 
незмежна держава визнаЧа-є свою власну політику 11иходячи з 
·конкретної зовйіmньої і внутрішньої nолітичної ситуації, а в 
таких умовах більш nридатними є тимчасові альЯнси. 

Визначаючи актуальність зв'язкової дерЖави як спілки на
родів, Дністрянський сnирається на один із елементів своєї теорії 
суспільних зв'язків- національнуАдею. Він вважає, що форма 
зв'язкової держави може бути акrуальною лише там, де 
{)()з 'єднані національні елементи nрагнуть до об'єднання: в одній 
державній сім'ї, і що "нема в Євроnі таких держав, котрі могли 
б амагати до сn~rуки~ з другими державами на основі 
національної ідеї" . Навnаки, існують ще такі держави, які 
включають території кількох на{)()дів. Тому nраво на 
національне самовИзначення такИх народів має вирішуватись 
шлЯхом національного відокремлення від тієї держави, яка nри
дутує своєю суверенністю їхнє nраво на самовизначення. 

Вчений вважає, що форма зв'язкової держави неnридатна 
для тих держав, де nроживає багато Ііар()Дів, які прагнуть _ 
відділитися від них на основі свого nрава на самовизначення. 
Він Н""Голошує, що при виборі тих чи іншИх форм державного 
будівництва необхідно враховувати, перш за все, ті інтереси , 
котрі для національних держав виnливають із спільного nо
розуміння в галузі економічної і культурної політики. 
А~алізуючи nитання про можливі шляхи розвитку України 
як наЦіональної держави, ДністрянськИй акцентує увагу на 
двох основних "страцгічних моментах", Щ() мають обумовлю
вати цей вибір: 1) збереЖення Україною своєї суверенності і 
водночас забезпечення nрав національних меншин, що про
живають на іі території; 2) шляхом укладення відповідних 
договорів з найближчими сусідами, з якими Україна має давні 
дружні стосунки, необхідно СТІЮрити "внутрішню сполуку на
родів, не торкаючись ані пнта~ня дер~вноrо nрестижу. ані 
питання якої-небудь верховної влади" • Тобто, на відміну 
від 3І'язкової держави, обов'Язковими атрибутами якої вис
тупають сnільна влада, армія, зовніШня політика, основою 
союзу різних національних держав, окрім збереження народної 
суйерещюсті, nосднаннSІ свОєї власної свободи зі свободою 
інших народів, має стати "спільне взаємне порозуміння". Таке 
"порозуміння", на думку Дністрянського, може бути ор
ганізоване на основі спільного права, "спільного виміру спра
ведливості" і спільних адміністративних органів, які "nовинні 
улеrшувати сnолученим народам повне користування з гро-
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мадянськцх, культур~'М і скономіч:нu.({ с~обод, JІЗ всіх землях 
сполучених народів" . 
У цілому, здійснення ідеї федерації, яку Дністрящ:ький розг

лядає в контексті своєї концеnції tо;днанни наРQдів, грунrуєтьс~ на 
чотuрьох основнuх засадах: 1) nuтацня npo об'єднання народів у 
сучасному розумінні має вuрішуватися лише після міжнар()дноrо 

·, вuзнання їхньої державної самостійності, 1щзначенuя їх са
мостійних державїшх організмів з власно~ націоцал~ною тери
торією. Найбільщ органічцим варіантом, ца дуt.t:ку вченоrо,буде 
зближення cat.t:e тих народів, які здавна межують між сОбою, 
nідтримують тісні економічні та кульrурні стосун:кй; 
2) вирішувати nuтанця щодо JK1,-yny до спілки і визначати ті 
національні державц, з · якими кожец із членів сnілки волів би 
об'єдна.Z·исsr .в майбутньому длsr "сnільного nорозуміння", маютt> · 
лише національні народні парлаr.rенти кожної з держав. Стосовно 
Східної Європи, ця сrrілка, на думку Дністрянського, мQЖе 
об'єднуватц не лише всі народи колишньої Російської імперії, 
але й ральших сусідів -Чехословаччину, ' Юrоqщвію, Вол
гарію10 ; :}) кожний цародпий nарламент, даючи згоду на утво
рення спілки, має висунути однакрву кількість делегатів для 
сnільного виробленнятого правовогодокумента (угоди), щі основі 
якого будуть встановлюватися внутрішні взаємини народів між 
собою. У цьому документіповинні закріплюватися широкісвобо~ 
ди і nрава людини (рівність гроМадянських nрав, можливість 
вілJ>ного переселення і т.іи.), які водночас не обмежували б еко
номічну і nолітичl!у незалежністьокремих національних держав. 
Цією ж угодою обгрунтовуютьсязагальні првнципи національної 
а~rрноміїдJJя всіх народів, забезnечується збережецпst або вста
новлення спільної кОмуиікац~йиої системи і т.д.; 4) заснуванt~я 
спільного адміністративного rр.ибуналу, наділеного судовим~ 
функціями, 'кий вирішуватиме спірні справ~, nов'язані з nору
шенням тих прав і законів, що їх виробили спільна делегація, а та
кож спільні адміністра1·ивні ін%~тути, які представляюrь сnільні 
інтереси об'єднацих народів . Вnров;щження ·такої теорії у 
практику міжнародногожитгя, на' думку вченоrо, відкриває nеред 

, усіма національними державами . r.tожливістЬ користуватися 
своєtо народною суверенністю, nовною громадянською, культур
ною і економічною свободою не лИше на своїй території, але 'Й на 
Землях своїх сусідів. · 

Національно.:державиицькі ідеї С.Дністрянського та вироб
лена на їхній основі теорія сусnільних ЗІІ'язgів були викорвстані 
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вченим при підготовці проекту конституції Західної Українк, 
наnисаного у 1920 р. Дослідник вважав, що кожна конституція 
повинна мати історичну основу в народі, відповідати тим на
родним якостям, які nротяtом століть проявлялися в його 
суспільному житті, історії і традиціях. З огляду на це він виз
начає дві основні традиції, на які мала спиратися українська 
консrитуція: 1) авторитет усього народу, що проявлявся в 
існуванні народного віча, яке обирало гетьмана та його 
помічників; 2) шанобливе ставлення до сильної і су8f.ведлйв'ої 
влади, на яку переносить своє довір'я весь народ . Вчений 
вважає; що українська держава несе в собі довгу історію пар
ламентарИзму, що nочинається з існування віча часів передкня
жої і княжої доби, коли функціонування останнього надавало 
праВJJіннЮ київських князів найбільш демократичного характе
РУ порівняно з іншими європейськими країнами. Українськи"'t 
парламентаризм найбільш повно проявився у демократични:, .. 
традиціях Запорізької Січі. Ці традиці'і, на думку вченого, 
пов;язува.ли військову організацію і дисципліну з рівноправ'ям 
усіх громадян і правнимикомпетенціями всенародного віча, яке 
обирало і щ~реобирало гетьмана, військових старшин і цивільних 
урядників. Як приклад краху tюлітuки, ЩСі не враховує 
історичних традицій, Дністрянський згадує nроголошену Цен
тральною Радою соціалізацію землі, що суперечила іст~ричним 
основам українського народного характеру і тому не могла при
житися в Україні, викликала опір народу, вдача якого заснову
валась на приватній земельній власності і зв'язкові з землею. 

Таким чином, прое~т· української конституції, на думку вче
ного, мав передбачати безпосередню участь найширших народ
них мас у житті держави й водночас функціонування добре 
організованої влади, обраної на ()Снові народного довір'я. 
Національні традиції, зокрема ідея віча, лягли в основу сфор
мульованого Дністрянським у проекті конституції принципу 
національ його кадастру, який він з огляду на свою теорію 
суспільних зв'язків вважав більШ придатним дляУкраїци, аніж 
проQорційна система вцборів, запропонована професором О. 
Ейхель\шном. 

С. Дністрянський уявляє майбутню українську державу як 
народну республіку, д:Ля заснуваuня: якої скликаються уста
новчі збори, вибори .до яких, у CJJOIO чергу, відбуватимуться 
на основі заг3льного, безпосереднього, рівцого і таємного го
лосування, що загалом не суперечило · і пропорційній системі 
виборів . Проте голосування вчений вважаЄ доцільним прово
дити на основі національного кадастру, згідно з яким пред-
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стаJІники різних націй голосували б за ркремими сnисками .. Тобто 
tta відміну , від - пропорційної системи виборів, яка мал~ 
орієнтуватися па ті чи imni форми партійно-nолітичного життЯ, 
домінуючий-вплив політичнихпартій на народні маси та їхню без
лосередню чи ощХ:ередкоJІюіу участь у державній владі, систеr.tа, 
запропоновапа Дністряпським, спирається · знову ж таки на 
суспільнийзв'язок нації, відводячи другорядну родь партіям. Він, 
зокрема, виходить з того, · що пропорційна система лише там 
відповідає справжній волі царОдних м<tс, де вони міцно й свідомо 
організовані в окремі партії, програмИ і цілі яких вважають по
вним втіЛенням своїх політичних nр(lгнепьдо вruіиву н:а державну 
владу .. "Широкі маси українського народу, - пише вчений, -не 
живуть іщесвідомим партійним життям-вони мусять nеребува
ти ще довгу еврлюцію своєїбезпосередньої участі в державній 
вдаді, заки прийдеться їм потворити-питомі політичні кадри та 
зорrапізуватися в них до свідомого своєї мети сnільного 
партійнеrо життя. Тому щшжаю пропорційну систему поки що 
неuідповідною- а за те піддаю під роз_рагу там; де rолосуватимуть 
чдениріЗних націй, на пов у, ЗЛfіf4Се-таки з духом часу східну си
стему національного кадастру" 4• Отже, Дністрянський вважає, 
щодокив Україні не створено міщmх nолітцчних організацій і во
ля народу не може бути повною мірою вира)f(ена політичними 
партіями, народні маси будуть довірЯти лише авторитетові конк
ретних осіб незалежно від їхньої пар1·ійщ>ї приналежності. 

З огляду на те, що дерЖавна влада має цідпорядковуватись ук
раїнському народові та обраним щ1м органам і рОзподілятися H<t 
законодавчу, виконавчу та судову, остання з яких має право "уне
важн~ти ті закони~.2кt~тив_ляться чи випразним постановам,~~~ 
духов1 конституцн ·. , Дюстрянськии покладає зююнодавч1 
функції на народну nалату в складі трьох національних курій; ви
конавчу- на президента республіки, асудову-на загальну на
радну раду, яка надідяється правом усунення президента і ревізії 
конституції. В цЩрму nри підготовці свогО прОекту Днkтря~;~ський 
чималозапозйчиь іЗ положеньамериканської і швейцарської кон
ституцій, використав також свій вл(lсний баrаторічний практич
ний досвід роботи вавстрійському сеймі, де також іСнував подідна 
національні курії. 3 прцводу своtо звернення до досвіду СЩА і 
Щвейцарії вчений _nізніше шfсав: "Обі ті держави зуміди в своїх _ 
конституційних системах nов'язати правління з народом 
найтіснішими узлами -томуunрийдеться й нам в їхніхсистf&ах 
шукати основи для нашОІ-о манбутнього держапноі'О жиТІ·я" . 

. 10• ДнІстрю/ський С. Нові Проекти уісраіІІСІ>коі конституції. С.306. 
105 Там же. t.зоз. 
106· Дністрянський С. Будівництво держав~ і бюJЮкратіІІ // МшЮ;іС життя . 
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, Згідно з nроектом С. Дністр~tнського, на nершому етапі 
-Іtержавноrо будівющтва установtІі збори мали затвердити кон
ституціщ і на . деякий час нерt:йняти законодавчу владу, 
здійснити аДміністратищю-територіальний rюділ . <на громади , 
nовіти і oкpyrn), на основі нового виборчого права провести 
nідІ'ОТовку · в громадах, повітах і округах до формування 
нісцевих і центральних нових органів влади, передусім народної 
палати, nредставити tювий бюджет і т.д., тобто "дати санкцію 
конституції і підготувати церсхід до сталоrо конституційного 

. режиму" . · · 
Після закрит1·я: установчих зборів законодавча nдада nepe

:xoдwrь до народної палати, яка обирається на чотирирічний 
строк. До ії компетенції входить підготовка і ухвалення всіх 
законів, ЮJРіШеQня всіх справ, Щ(І зачіпають і111·ереси цілої 
держави . Окрім того, народна лалата вирішує питання війни 
і миру, здійснює верховний контроЛь над адміністрацією і су
дочинством, має право ви:сувати політичні звинувачення проти 
nрезцдента республіки та інших Іщсоких державних 
функціонерів. Оскільки р(!Зпорядження виконавчої влади мати
муть загальнообов'язковий характер, Дністрянський nропонує 
утворити "легіслативну комісію" народної палати, наділивши їі 
nравом прилиняпt розпорядження адміністрації, що суперечать 
конституції, строком на 60 днів. · 

Народnа палата складається з трьох національних курій: 
укра'іJІської, полЬської та курії інших народностt:й . Такий поділ 
Днісrрянсьюій вважав доцільним, виходячи з державне-прав
ного. становищ& Схіщюї Гали•шни в минулому, яка, на його 
думку, . "нікощІ не творила державно-правної єдності з Західною 
ГаличJJною- етнографічно польськими землями", а навnаки, 
'завжди бороласЯ за свою політичну самостійність і автономію в 
межах Австро-Угорської монархії. ВченИй нростежує різні етаnи 
державного будівництва Східно'і Галичини, починаючи з Га
лицЬІю-Волинськоrо князівства, збереження нею номінальної 
окремішвості у складі Польської держави, коли вона під назвою 
"Руське воєводство" була відцілена від Краківського воєводства 
(За:хіІнІJЇ Галичи'ни), боротЬбу з nоляками за досягнення а вто
ном і і ~nеріод австрійської монархії, зокрема поділ Галичини і} 
1854 р. на дві qолlтичні області - Львівську, що обіймала 
етнічні українські земді, і КракІвську- з етнічішми nольськи
ми -землями~ Звертається він також до історН ЗУНР, що 
~'е.ц_нала Східну Га'1'о1tину з Північною Буко~иною та 
Пtвюч.ною Угорщиною . Грунтуючи{:Ь на цих дослщженнях, 

lU? Дttістрюіськті С. З;н·ащ,Іш щіу~а нрана і полі111кн . С.~~:19 . 
108 Й(NО ж. Держащю- nравнс стаІЮІшщ~ Сліююі Гзлн•ІІІІІІІ u мІІіІ\'ЛіІі !\Обі 
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учений доходить висновку, що Східна Галичина є природно 
українською територією, заселеною переважно українцями та 
nоляками, яких він називає "основцими народностями". .. 

У розробленому Дністрянським nроекті конституції nередба
чалось, що кожна з національних курій матиме рраво вето nроти 
ухваленоrо закону, якщо він порушує національні nрава народ
ності. Долю такого закону мав вирішувати державний судовий 
трибунал або загальне народне зібрання. Водночас і президент 
республіки має юридичне nраво протяrом десяти днів піс.ля 
ухвалення закону народною n"латою заявити публічно свій 
протест і nовернути його на обговорення загальним народним 
зібранням. , 

Виконавча влада належить президентові республіки, який 
обирається строком на чотири .роки. Причому вибори останнього 
мали проводитися одночасно з виборамп до установчих зборів, 
а потім і народної палати. Головою української держави може 
бути кожен громадянин, українець за nоходженням, віком не 
молодший з.; рокіs, це nозбавлений цивільних та g~nітичних 
прав, без обмежевь щодо віросnовідання 1 • Окрім 
завнішньополітичних функцій, президент виконує обов' язки 
верховного головнскомандуючоrо, призначає та звільняєчленів 
Ради держави, вищnх державних урядовців. 

Помічниками nрезидента в іноземних сnравах . є nрибічна 
рада , в цивільних - рада держави і голова державної юстицП. 
Прибічна рада президента складається з шести членів: чотирьох 
українців, одного nоляка та nредставника іншої народності. 
Трьох членіц делегують національні курії, трьох інших добирає 
сам президент. Рада держави є найвищою виконавчою владою. 
Складається вона також з шести членів, яких nризначає nре
зидент на ,основі національного кадастру (4: 1: 1), він же nризна-

· чає голову ради держави. Прибічна рада і рада держани фор
мують свої власні структури. Так, остання: створює шість 
департаментів або міністерств. Члени обох рад nідсудні народній 
палаті, яка може висувати проти них nолітичне звинувачення, 
долю якого вирішує державпий судовий трпбунал. · 

Врешті, найвища судова влада належи'tь загальній народній 
Раді, яку може скликати президент за бажанням народної nа
лати або загального народного зібрання для ревізії конституції 
та вирішення найбільш важливих справ (оголошення війнІf, 
ратифікація мирних угод і т.ііі.). Pa..JJ;a формується з урахуван
ням nринципу національного кадастру. До і1 складу входять 
делеговані членkнародноі: nалатн (50 %) , а також nредставники 
народних комор і зJrалЬних народних .зборів (50 %} . Саме 
існування загальної народної ради, народних зборів і комор, на 
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думку P,.If\'fiTPSШCf>KOfO, Є виразом народц:ої волі, втіленої в кон-
ституцн .· . . . 
. Прrіе:кт С. Дністрянськоrо містить також основну юридичну 
конструкцію місцевої влади, що має бути організована в окру
гах, nовітах і громадах на зразок центральної. "Комnетенція 
окружного заступництва, ..,..... зазначає вчений, - обійматиме всі 
ті с1]рави, які вимагають однаковоrо і спільноrо вnорядкування 
в цілому окрузі, та не обцяті загальними законами держави. 
О~руги, noв/Ir матимуть в цих межах свою питому 
леrісла..-иву" · . 1деSІ організації місцевої влади, викладена в 
проеtсті Дністрянського, багато в .чому перегукується з кон
цеnЦією Драrо}dанова. ЗГідно з nроектом право законодавчої 
ініціатИви мало надаватися не дише органам місцевого самоуп
раміни~. але й окремим професійп.им організаціям і широким 
верствам населення. У цьому плані автор проекту слідував ідеям 
швейцарської конституції. Водночас Дністрянський вважав не
обхід.ни~ збереження всіх І)Qдових, станових, шля~ет{f]ШХ 
привtле1в, родових та особистих шляхетських титуЛів за 
умови, щ0 вони не братимуться до уваги при посіданні держав
JІ»Х цосад і 1·им самим порушувати громадянські права інших 
членів суспільства. Особлива увага в документі приділялася 
правовому забезпеченню приватної власності. яка, на думку 
вченоrо, в свою чергу, "мусить nідчинятися суспільним обме
женн~ з огл~у .на добро зafpfY• бо в'яжуться з кожною 
аласнLСТІО сусптьш обов 'язки" . · 

З оtляду на те, що "щ:яка федерація СІ]Чичинює спільну 
владу, законодавчу, виконавчу та судову" 1 

· , Дністрянський 
робr:rь висновок, що в нових політи•ших умовах об'єднання 
земель · на засадах федерації є застарілим, ос"ільки кожна 
держава може об'є.цнуватись з іншими на основі nорозуміння 
f,ііж їхніми законодавчими органами, а також особливої консти
туції сполучених держав. До цієї вільної спl11ки вільних народів 
можуть приєднуватися й інші сусідні держави. 

ОбгрунтовуІQчи правомірність nр»нципу національноrо ка
дастру, зокрема взаємовідношення 4:1:1, Дністрянський пояс
Н}і)Є таке надання переваги украі'нському народові не тільки 
тим, що цін ·складає персважну -більшість населення кра'іни, 
але й тнм, що "український народявляєтьсп природним влас
ником націшщльної території і як такий матиме на своїй землі 

110 ДністрsІІІський С. Заrалмщ наука nрава І ноліпtки. С.341. 
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nовне nраво самовизначення . юш народи також зможуть 
брати участь у творенні й організацП народної воJІі, її виконаЛ,Ні. 
Окрім існування трьох націонапьних курій, усі народності ма
тимуть свою культурну автономію, що, зокрема, виявлятиметь
ся у поділі шкільної ради на національні Се((;ції, в.Жnванні свооІ' 
рідної мови в урядових установах, судах, громадському житті. 

На зовсім інших засадах nобудованnй nроект конституції 
УНР, складений nрофесором О. Ейхе.льманом. Автор, викори
ставши ідеї М. ДраІuманова, поклав в основу nроекту федера
ТJІвну систему української держави. На · відміну від 
Дністрянського, ' він noшifpiOO свій nроект лише на українські 
землі і будує державну конструкцію не від громад до федера
тивної держави, а, навnаки, від центральної державної влади, 
через конструкцію земе.ль як окремих держав федерації до гро
мад. У своєму nроекті вчений спочатку визначає комnетенції 
федеративної владИ, а вже nід неї, відповідно до неї і в їі рамках 
виводить компетенцію федереваних земель і нижчих самоуn-
равних одиниць. . 

Слідом за Дністрянським автор проекту з:вертається до 
доСJ3іду державного будівництва США і Швейцарії, використо
вує nоложення їхніх конституцій. Україну він хоче бачити не
залежною суверенною демократичною федерати:вноЮ ре
сnублікою, в якій би послідовно· втілювався в життя nринцип 
народного суверенітету. У проекті чітко простежується цей· 
nринцип: "Основною засадою будівництва національної са
мостійної держави, після усталення відnовідннх етнічних кор
донів, - є певне і nослідовне nроведення д~мократичного ре
сnубліканського пр,инципу. Асаме-весь народ, в міру здібності 
кожної одтшці, що входить 11 його склад, повинен бути доnу
щеюш до громадсько-державної роботи. Пан.ування в державі 

. мусить надежати орrанізов::tному демократичному розумові, 
серйозній політичній дісздатності, бо тільки вони є суто міцНою 
дер~авною nі~валиною дл~ .здlйснен.~я соціа~:ьної :ЕqЧ~~,цли
вост• в людсьюм сусnільстві 1 в кожюи окрещи нацн 

Як і Дністрянськшї:, Ейхельман вважаЄ право кожної нації 
на своє самовизначення вищим від nрава держави: "Держава 
для народу. Нарол -nочаток фундаменту. Держава-:- завер
шення для нього" 117· 

· ПО€.днуючи дсрж<1вність з складною системою народоnрав
ства, автор вважає доцLІJьннм nоділ України на окремі землі ·
держави, кожну зі своїм місце~;шм парламентом та урядом. Ці 

115 ДuicmpJutCІ>Kий С. Загальна наука nрава і nолІntки- С.344 . 
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землі складатимуть єдияу федеративну республіканську ук
раїнську державу, у якій nраво волевня»лення народу nовинно 
реалізуватися не тільки в зміні конституції, але й у звичайному 
законодавстві, в конкретних сnравах державного управління. 
Для здійсиення цик заходів . надзвичайним надіо~альним 
зібранням nредстrрrиків ~;~ід усіх земель nроводиться всенарод-

'-ний референдум · . 
Автор проекту приділяє особливу увагу питанням забезпечен

ю1 особистих громадських і політичних свобод,а також виконання 
грома,цЯнамиі урядовцями всіх ступенів своїх обов'язків. Причо
му для останніх передбачались суворі покарання цавіть за звичай-

. ну бездіяльність, нездатність до виконання взятих на себе зо
бов'язань і т.д. Громадська .дієздатність наступає в 25 років, 
війсьхова служба відбувається кожним у своїй землі. Водночас 
Ей хельман не абсолютизує рівного виборчого права, пропонуючи 
запроваджувати повсюдно "ценз вищої інтелігенціі~', домагатнеЕ 
безnосередньогО вплив у інтелекrуальних, фахових сил на хід дер·· 
жавцих справ. 

Згідно з nроектом федерал.ьна . державна організація УНР 
склмається з таких установ: 1) федерально-державна установча 
ВЛЗДІ1 народу УНР; 2) надзвюtайне національне зібрання; 
3) федерально-державний nарламенТ, який складається з два:.· 
законодавчих nалат: земсько-державної та федерально-держав

. ної Ради; 4) федерально-державний ГО.!JОМ (або колегіальна 
директорія з трьох осіб та їхніх Замісників); 5) федерально-де
ржавні міністерства; 6) федерально-державний суд; 7) феДе"' 
рально-державний контроль; 8) місцеві органи федерально-де
ржавного управління. 

Установча влада належить народові, воля якого виявляється 
під час всенародних рефереttдумів. Кож"ий: громадянин УНР, 

. якому виповнилося 25 рокіs, який має nевну роботу і живе на 
масні засоби, користується nравом голосу в установчій владі. 
Громадянам УНР "надаються nлюральні голоси в залежності від 
вікуособи, сімейноrу ~тану, освітнього цензу, громадянськоrо і 
державного стажу" 1 

• Установча влада народу виявляє свою 
чинttість у складанні та змінах федеральноїконституції, у най
важливішИх сnравах законодавства, nризначенні адміністрацІї 
федерально-держаnного суду і контролю. Виступати з 
ініціативою щодо внесення :1мін до конституції має право тре
тина nовноrо складу членів nарламенту, федерально-державний 
голова , рада міністрів, суд, Чверть парламентjв земель, або 2 
мідьйони громадян. Заnропоновані зміни до хонституції мають 

HS Е~ельмаІt О. Проект Конституції- осноІШИХ держаsних законів УНР. 
С.22 . 

. Ц!> Там же, С.20. 
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обwворюватttсt~ на ·об'мнаних зборах обох палат парламецту, 
абQ вадзвичайних націрн,альних зЩ>рах, а заrверджуват}fся все-
народииц реферещумом. · . 

Федеральщ)-державний nарламент складається, на зразок 
американсt>кого коцгресу, з двох палат. До сJСдаду зем:с-.~о
дер.Ж:авної палати ~ходять nредставниf'н парJщментів окремих 
земель, члени федерально-дерЖавної пал? m обJфаються 1щ oc
lfOBi таємного, ~езnосереднЬQго та пропорційцо~ .виборчого nра
ва, з дО'І'риманпям тих принципів; які визначаються установ
чими зборами. Обидві палати r.~ають право кооптуватИ tІ)J:е-нів з 
числа кваліфікованих фахівців з вищою освіrою, створюнати 
комісі'і та впроваджувати особлnві анкети для розгляду окремих 
законотворІJих питань. · 

До компетенції царламенту належать закоцот:ворчі і бюд- · 
жетні функції, контроль над загалІ>іІо:Ю . подітикою виконавчої 
мади, npa~o заrверджувати міністрів та рівних їм урядових 
осіб. Пар,ламент обирає половину членів федерального суду, має 
цраво притягатц до відповіДальності . членів парламеttту, голову 
федерації, членів виі:цого федеральноrо суду, міністрів та іншмх 
урядщщх осіб. · · · · 

Виконавчу владу очо,лює голова федерації, який "повцнен: 
1) бути громадянином УНР; 2) бутп природженцм українцем 
або до ·обрання праживати на території України не менше 20 
років у загальному рахунку; · 3) перед обраWІЯм прожиJІати Jta 
території України не менJІІе 5 рокіJІ (сІ()ди зараховується nе
ребування поза межами УНР, крли ЦЬQГО вим~rали службщsі 
обов; язки nеред УНР); 4) користуватИся Ji федера)J~но
державній установчій владі ·правом плюральноrо rолосу; 
5) мати 11е менше 40 рокі:ц від роду; 6) матя QСвітній: ценз 
не ІJИЖчеt того, що буде · визначенцй nарламенТом; 7) мa'nf не 
нижче 10 років сдужбового стажу в українській держаn11ій, 
поліmчній, кооперативній . чи муніщшальній · д{~~ьності; 
8) належати до однієї з вір христ"-янської релігіі"' . Вибір 
голови федерації та його застуnника nроводиться на об'єдnа.них 
зборах обох палат парламенту та · членів федерального· суду, 
Голова федерації затверджує міністрів, каНДидатури яких ne
peдai01Jt йому на · затверджеtІНя об'єднані Збори обох палат 
парламенту. Загальну -. політику уряду визначає рада міністрів. 

Окремі права має державно-федераЛьний суд, який роз.г
лядає сnрав~. що стосуються взаємИн окремих земель, nока
ранІІя державних діячів, . вирішення конфліктів, пов'язаних 3 
веоднаховим тлумаченням законів конституції. 

120 :ВйхелЬJІШн О. Проект Конституції - оснооних держаоних 33І<ОІІіІІ УНР. 
С.З9, 40. 
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Чільне місце в проекті О. Ейхельмана займає п~ложення про 
громадянство УНР, яке "надається громадянам, що досягли 17-
літsьоrо віку, якщо вони: 1) раніше постійно проживали· на 
Україні протягом не менше 10 років; 2) мали на Україні неру
хоме r.іайно або підnриємство на nроТязі не менше 10 років, а 
перед 24.ХІ.І917 р. володіли ним не менше 6 років; 3) вчилисsr 
:в шкільних Закладах на території . УНР не менше 8 років; 
4) народились на території УНР і rірож~ тут не менше 10 
років; 5> належать до української націі"'. 1

• Водночас автор 
зазначає, що ''на території УНР не дозволяється робити жодних 
nерешкод для розвитку культури націона;~~нИ:х ме.нш~~Ь:Р 
усІХ напрямках, що не загрожують державюи ц.rлостt УНР · . 
В школах, що · утримуються коштами націqнальних меншин, 
обов ' язково вивчаються українська мова та українознавство. 

Землі УНР, зrідно з проектом Ейхельмана, організовуютьс J 

на зразок штатів США. У всіх дерЖавних та громадських спрІl· 
вах, окрім вищезгаданих норм федеральної організації, вони 
упргвдs;.ються самостійно і' мають свою законодавчу, виконавчу 
та судv:еу владу. Кожна земля здійснює самоуправління на своій 
державній території в усіх справах, що не входять до компетенції 
федерально-державної організації. Кожна земля складає в рам
ках федеральної організації свою власну конституцію на засадах 
демократичної республіки, однак ці конституції мо.же змінити 
всенародний референдум, якщо цього зажадають об'єднані збо-

. ри обох палат федерального парламенту, або федеральний го
лова УНР. Уряди окремцх земель . мають право укладати 
міЖнародні договори з сусідніми іноземними державами в спра
nа.х внутрішнього управліЮІst та юстиції, але вщ<.лючно за зго
дою федерального міністерства; федеральний голова в цих спра-
вах має право вето. . 
' Земельний поділ України, на думку Ейхельмана-, доцільно 
здійснювати в територіальних межах, з урахуванням "власти
востей насе.rі:1~rя, економічних умов і топографічної 
конфігурації"' . До комnетенції політично-федеративuоrо 
об'Єднання земель. він відносить:. 1) сІІільну організацію 
військ<JВих справ; 2) зовнішні відносини з іншИми ~~іжавами; 
3) фінансуБання та інші загальнодержавні функції . 

Т&ким чином, . Ейхельман уявляє Україnу як федерально
державну організаЦію у формі союзної держави. Концепція вче
нохv nобудована на основі еклектичного nоєднання ідей М. Дра-

-121вйхель.лt~Іt О. Проект Конституції- основних державних законів УНР. 
С.80. . . 

122 Там же. С.86. 
123 Там же. С.Іб. 
124 Там же. 
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, гоманова, виКладених останнім у "Вільній спілці", а також окре
мих положень з конституцій США і Швейцарії. · Основна ідея 
концепції- федерація окремих земель_,. держав, об'єднаних в 
єдину федеративну республіканську державу. · 

Чільне місце (;еред концепцій Федерацій, я:кі обгрунтовуваЛJІ 
в еміграції вчені t~ацішщльно-державшщького напряму, займає 
геополітична т~оріg видатного українського вчен?W• історика і 
географа, ающеміка ВУ АН С. Л. Рудницького . Це мина . 
концепція, що постала не тільки JЩ грунті історико-nоЛітичної 
і J;Іравової наук!f, а й була певннм сннтезом географії, історіі та 
державознавчих теорій. 

Батько С. Рудющького був професором, а згодом директором 
української гімназії в Тернополі. Після закінчення тер
ноnільської гімназії у 1895 р. юнак вступив до Львівського 
університету, де навчався у nрофесорів М. ГрушевськогО, Л. 
Фінкеля, О. Бальцера, а в 1898·-1899рр. працював в історu•щому 
семінарі професора М. Грушевського. Вже в студентські ро~и 
майбутній вчений написав декілька праць, що грунтувались на 
досить ~ироких ~. різноманітн~~fРХівних матеріалах. Частина 
з них шзmше виишла друком . 

Під час навчання Рудницький зацікавився українськоJQ reo~ 
графією, Яка тоДі ще не мала предмета · і методоЛогії 
дослідЖецня. Після закінчення ЛьвівськQго університету .він у 
січні 1901 р. захи~ив диплом і дістч~ учений ступінJ> доктора 
філоеофії з галузі української іСторії ·. 7• ПрО'І'Яrомjюку вчеtfИЙ 
викладав історію у nоJtьській rімвазі'і -.і Тернополі, не nолttщ.а
ючи с:воєJ мрії займатис.я науковими дослідженнями З ук
раїнської географії. В 1903 р. Рудницькнй З дозволу міністерства 

125 Руі)ницькцй СтеtЩІt )}Ь(JOfшat (3.XII .l877, ТерноnЧJь - 1937 (?) . 
Закінчив філос.офсь. кий ф. акультет . (істори.•ше аідділення) Львіес:ькоГQ 
ун\аерситету (1900). Han•taвc11 на геш·рафі•Іному та геологічному фаІ<ультетах 
Віденського уніnерситету 0903-1907). ПрнвІ}т-доцент 0908>, доцент 0910) 
фІлщ:офського факультету Львівського уні!Jерснтету . Працював в українському 
nарламентському nредставництві та "Союзі визволення Украіни" у Відні як 
ексnерт з nитань ЛолІтющої географії України (1914-1918). Виклад~ч ~ографії 
в Академії ексnорту І свІтової торrіВJІІч·а tисти:rутІ ку льтурtіих дослі)\жень у Відні 
(1915-1919). Ексцерт з nитань географії лри уряді ЗУНР, nерщий декан 
фІлософсІ>кого факультету, звичайний професор географії УВУ (! 921 -1926), 
nрофесор геоrрафіі Східноі Європи І(арловоrо уніоерситету 11 Празі ( 19д~ 1926), 
»11кладач геоrрафІі в YBnt (1923-1926)·. У 1926 р. nовернувся з Праги до 
Х~ркова. Директор Украінського науково-дослідноІ'О іш;титуту географії ·ra кар
тографІІ у · Харкові (1927-1934), академік ВУАН 0929-1934), заоІдую••ий 
sІд!tІлом reorpaфii ВУАН 093(}-1934). У 1934 р. заарещп>наннй ІІКПС і засуk 
жений до n'ати років ув'язнення. Помер у жовп1і 1937 р. · 

· 
126 PyдHutjЬKuй С. Козацько-nоJІьська війна 1625 р. І І Знтщ. Лt,ІІІІІ, 1899. 

Т.І7; Його ж. Руські землі польської корони ири кінці XV ст. І І Там же . Т.З І; 
Йоzо ж. УкраїнськІ козаки в 163(}-1635 рр. І І Там же. Т.З2. 
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освіти виїхав до Австрії. У Віденському університеті він nрослу
хав курси професорів А. Пеика, Е. Брюкнера, t. Уrліча з гео
графії і rеоло~ї, парал.~~~о займався. вивченням ексn.?рту Ав
стро-УІ'Орськш монархи . П'ять рокtв С. Рудницькпи працює 
nрофесором ТернопіJІьської і Львівської гімназій, у 1901 р. стає 
члено;.f НТПІ, співредактором "Збірників м:.тематично-природ
ничо-Jіікарської секції НТШ", у яки)( друкує свої nерші наукові 
цраці з географП. 
У лютому 1908 р.' С. Рудницький подає документи до Вченої 

ради філософського факультету Львівського університету на 
здобуТ'rя посади приват-'доцента географії з українською викла
дооою мовою. в rrіверситеті він читає лекційний курс ''Гео
графія Українц" 1 ·,керує :пауково-дослідницькою роботою сту
дентів. 

У 1914 р. вчений знову їде до Відня. Прац100 в українському 
nарламентському nредставництві, "Союзі визволення України'', 
продовжує займатися науковою роботою. Цього ж року тут 
виходить друком nерший том його дослідження "Україна і ук
раїнці" німецькою мщюю. Наступного року в Берліні вийшов 
друГИй том. Це була перша велика наукова nраця вченого в 
галузі nолітичної географїі і геополітики, де він розглядає ук· 
раїнців як самостійну і "~консолідовану" націю, що має nраво 
на власну національну державу. В 1915 р. книга була перевидана 
англійською, італійською, румунською та угорською мовами. 

У 1916 р. на кошти "Союзу визволення України" у .Відні 
вийшла німецькою мовою одна з найбільш відомих монографій 
Рудницького "Україна: земля і народ", англійський nереклад 
якої було здійснено в Нью,..йорку в 1918 р. Книга складається 
з двох частин. У nершій ("фі~Ична географія") дасться опис 
територП, земної поверхні України, їі рослинного і тваринного 
світу. В другій ("Антропогеографія України") автор досліджує 
.е-rнічні межі України, зокрем~ кількість і розnовсюдження ук
раїнців na територіях, що входили до складу інших держав і 
були, по суті, українськими, подає опис українсьkоrо народу як 
окремої антропоrеографічної одиниці, характеризує його ос
новні антропологічні риси. Окремі · розділи пр:псвячсні хар.1кте
ристи1Ц українсЬкої мови, історико-Політичним традиціям на
роду, українськІй культурі, економічному розвиткові країні. 
Дослідження цих nитань вченuй nродовжує в німецькомовних 
працях "З nолітичн.ої географП У країн.и" <Відень, 1916) та "Землі 
Східної Європи'' <Відень,1917). Він доводить, що Східна Європа 
не може вважатися суцільною географічною одиницею, 

· оскію,ки вш'tа с комплексом мспш са-

128 Львів, ·:..бд. держ. арх. Ф.26, оп.5, спр.873, арк.І9, 
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моетійних одиниць, кожна з яких має окремий антроnогеог
рафічний характер. Вчений робить висновок, що за своїми гео
графічними умовами Україна займає своєрідне місце серед країн 
Східної Європи як перехідна ланка до середньої Євроnи і з 
огляду на це має всі передумови для самостійного державного 
ЖИ'М'Я. 

Перебуваючи в еміграції, Рудницький основну увагу 
приділяє дослідженню проблеми українського ~ержавознавсtва. 
В 1923 р. у Відні вийшла друком його nраця "Огляд національної 
території України", присвячена питанням побудови української 
держави в межахіі етнічних кордонів; У монографії "Українська 
справа зі становища політичної географії" (Берлін, 1923) Руд
ницький першим в українській науці сnр()бував перенести тео
репічиї положення nолітичної географії на український грунт. 
Автор досліджує проблему української державності в :контеt<сті 
Східної, Середньо! та Західної Європи, аналізує політико-гео
графічне значення: Положення і кордонів України. 

У тому ж році на кошти тоnариства "Укрuїнськийскиталець" 
у Йозефові (Чехо-Словаччина) була виданапраця Рудницькоrо 
"До основ українського націоналізму"~ Звертаючись до історії 

· УКV<іЇRськоrо національного відродження, вчений nорівнює його 
3 J!'Іаціональним відродженням росіян і nо.дяків, дає характери
стику nозитивних і негативних рис української психіки і на Іх 
основі намагається визнаЧити шляхи розвитку української нації 
і держави. 

У 1926 р. Рудницький стаt членом :кількох євроnейських reo~ 
графічних товариств, йому прurюнують оЧОlШ'rИ кафедІ?И rео
;:рафії Східної Європи у Карловому університеті і політичної гео·
графії у Ві4сж:ькому університеті. Однак наміри меного були 
зверnені до батьківщини. Метою ~воrо життя д~лідник вважав 
створенн>J багатотqмної ''Географії України'' , · оtож у жовтні 
1926 р. nін приймає запроtuення М. Скрипии!'Чз\\ро робот)' Ііа 
Україні і щ.,ого ж місяця :виїжджає до Харкова . НастушіоГо 
року його nризначають .rщректором Українського науково
дослідного інституту географії та картографІї. В 1929 р. Рудниць-с 
кого обирають академіком ВУАН, а в 1930 р. він очолЮє кафедру 
географії, створену при Українській академії наук. Під його ре
дакцією виходя1·ь два томи "Заnисок УНДlГК", ряд книг, гео
графічн<l карта України. Водночас учений nродовжує наnружено 
працювати над 14-томною географією України, nершийтомякої 
закінчив у липні І 932 р. · 

Однак саме в цей час ВУ АН nрйстуnила до видання багато
томної "Укра\нської Радянської Енциклонедіі". Рущшцькоrо за-

lЗО MyІUІLHKll М. СТ('НаН РудІІІ!t\І>!<ИЙ- ОСІІОІЮПОЛОЖННК уК;НlіНС!:>КО!вау
КОІ!ОЇ reorpaфii ! І Тези унювІдей ! f!(Ч>ідон:шщ, науко1юі історнко · крас>•mнчс•! 
конференції, ТернонL;ь , l lfliiJ . Ч . :J . С .9. 
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лучають до ії редколегії і nропонують очолити відділ географії. 
У листі до сестри - Софії Дністрянської, яка проживала в цей 
час у Празі, вчений писав з ці.ого приводу: "Я такий переван
тажений роботою, що як кожного дня не напишу дві сторінки 
Jфуку й nротигом тижня не зредагую одної мапи (карти. -
В. П.), то Поnадаю у безнадійний прорив ... Та найгірше прида
nила мене ноuа робота, яку на мене вложено. В нас nрпступлено 
до видання великої "Українсм<Ої Радянської Енциклопедііч' на 
не мецш 4о-45 лексико-нових томіu. Meue зроблено без мого 
стараННЯ редактором географіЧНОГО відділу, ЩО ' обіймає 11% 
ма·rеріалу (до 5 томів) і кількасот мал. Можете собі уявити, яке 
це навантаЖення, коли спогадіІємо, як мало в нас тут дійсних 
географів. Дійсно, не знаю, чн не .впаду під тягарем цієї праці. 
Але взятис~ до неї мушу, бо нема нікого, хто міг би мене 
зіlстуnити~ 1 треба таки показрпf сuіт·ові, що й "хахли" щось 
путнього потрафлять зробити" . На жаль, у 1934 р. редакцію 
УРЕ було розnущено, а підготовлені до друку вченnм три пер
шцх томи, які забрали понад два роки його життя, nовністю 
знищено.· · 

На nочатку 30-х років, ІІЇСЛ)! припинення курсу на ук
раїнізацію, погляди Рудницького все більше входят1, у про
тир~ччSJ із тогочасною ідеологічною системою. У 1934 р. вченого 
поЗбавляють звання академіка ВУ АН за "відверту пропаганду 
фашnзму в rео:rрафіГ, а заснований і очолюваннй ним у Харкові 
інст"Атут ліквідовано як "буржуазно-націонаюстuчну устано
ву". Того ж року С Рудницького заарештовують і засудЖують 
до n'яти років псізбав.Jіення волі. 

Останній лист вченого до рідних закінчується словами: "Моє 
здоров'я несві1'ле, та, сnодіваюся, що, nокинувши nрофесору
вання, поnраsлюсь. Головний мій гандж - це те, ЩО не можу 
голосно і довrо говорити. Закінчив я саме перший том моєї 
14-титомової "Системи географічного знання", теnер беру~.:я за 
другий. Чи закінчу всіх 14? Ледви. Та постараюсь, шануючи 
здоров'я. 13Так само робіть і Ви. Цілую Вас щиро-щиро. Ваш 
СтеІtан" !~ . · · 

З~ свідченням М. Мушинки, який намагався з'ясувати об
ставини траrіуиої загиб~лі вченого і звернувся з цього приводу 

· до реабілітаційної комісії в СРСР, С ; Рудницькнfі відбував по
карання щ1 Соловках. У жовтні 1937 р., незадовго до закінчення 
строку ув'язнеlІня, ріщенням трійки НКВС Лсн\нrрадсІ>КОЇ об-

13J Лщт С. І'упшщького до Спшkмнш і Софії ДнісчJяІІсІ.кнх, 21! берез. 
І9:Н p.f І Архів С .ДttістрІІІІСІ.кою з щ:обнстоі'О фонщ• М. Мушанки (ПрщнІІІ . 
Чехо·-Слтщ •І'щна). 

132 Лш;т С. Рудшщнот до Станісдаnа і Софії Днkч:шю.Ішх, 6 лнв. 
І 932 р. /І Т;Ім же. 
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ла':1'і.~йоrо бу-?о. засудж)~f. до розстрілу. 11 травня 1965 р. -
офщtиНО реабІЛІТОВаНО . . . 

Концеnція української державності, яку висуває в своїх пра
цях С. Рудницькцй, базується на основних методолоrіч:них 
принципах захіДноєвропейськоrо і українського державознавст
ва. Це, насамnеред, ідеї геоподіти:чної німецької школи Ф. Ра
целя іР. Челена. Розроблена Ф. Рацелем теорія взаємозв'язку 
і взаємообумовленості державною життя кожного народу йоrо 
власною територією є відправноІР у концеnції С; Рудниць~::оrо. 
Вчений надає особливого значенпя ідеї Рацелwnро те, що nри
родна територія кожного народу за.ажди виступає одним із най
важливіших nсихологічних чинників йоrо державницьких праr
нень та духовноrо росту, nосrійно оновлює себе в цій ролі на 
різних13€fапах. політичцоГ? жИття .кожного конкретного на
роду · ОскІЛьки народ 1 територІя, на дущу вченого, ста
новлять у сукуnності основу держави як політичноrо організму, 
він у своїй . концепції також використовує трьохтипову кла
сифікацію недержавних націй відповідно до їхnьоІ території та 
політичноrо ст~новища, розроблену Р. Чеденом. Останній 
ділw:rь недержавні наntї на три тиnи, зазначаючи, що кожний 
наступний тип є І'іршим від nОІтереднЬого у nлані nостання 
державності кожної конкретної нації. Сутність висунутої Челе
ном тиnології зводиться до такої схемі-І:. "1) тип А - нація має 
єдність та не має свободи; вона об'єднана в одній державі, яка, 
однак, не є ії національною державою (чехи в Австрії, латиші 
11 РосіІ і т.д.); 2) тип Б - нація має часткову свободу та не має 
ЕЩності; одна :ч.астина П має свою національну 11ержаву, 
друга- nідлягає владі іцших держt!в (сербо-хорвати, іта.п.ійці, 
румуни в Ав~.-ро-Уrорщині); 3) тип В -нація: не має ні єдності, 
ні свr!fди, оскільки вона розшматована міжрізними держава
ми'' • Якщо для першого типу найбільш · ефективний шлях 
досягнення .самостійності, незалежності і дер~авності пролягає 
через автономію, для другого - це nрилучення до власної 
національної держави, то для третього шлях до національного 
визволення, на думку вченого, є найбільш тяжким, оскільки він 
пов'язаний з різними непередбаченИми внутрішніми і 
зовнішніми обставинами. До цього третього тиnу націй Руд
ницьхий відносить українt~ьку. Важливіп.ш методологічними за
садами державотворчої теорії С. Рудницького були також кон
цепція суспільних зв'язків та ідея визначення національної 

133 Мущuюса М. Степан Рудницький -основоположник украінської наукщІ()і 
reorpnфii. С. НІ. 

04 РудІіицьк:ий С. Українська справа зі станснища подітичної reornaфii. 
Берлін, ! 923. С.б. 7, 9. 

цs Kjellei! R. Ше poHtischcn і>rоЬ!сшс des Weltkr\('.ges. Leipzig, !918. S .SS. 
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державності в своїх етнічних межах, які обrрунтував академік 
С. Дністрянський. 
· Основу національно-державницької концепції С. Руднвць
кого складають чотири.тісно пов'язані між собою ідеї або поло
ження, які можна згруnувати, виходячи з аналізу його nраць, 
у nос;,ідовну, nричинно- наслідкову ланку. Це, nо-перше, влас
Іlе трактування вченим таких понять, як нація, націоналізм, 
універсалізм Стосовно українського народу; по-друге, характе
ристика єдиної національної територіїУкраїни в їі rеографічиих 
межах я:к основи для утворення держави; по-третє, аналіз 
дерЖавницьких пращень українського народу в контексті 
російської і польської культур, культурнИх, психологічних тра
дицій та особливостей українського, російського і польського 
народів; по-четверrе, обгрунтування необхідності побудови ук
раїнської національ~:~оі держави у формі Балтійсько-Чорномор
ської федерації з парламентарною формою nравління. 

Націю Рудницький трактує як певну частину людства, ЩL 
маt.> визначенУ суму своєрідних, властивих лише для неї при
кмет. які об"єДнують усіх членів цієї груnи в одну цілісність. 
Лід цими прикметами він розуміє антропологічні РИf~ мову, 
історJ.чиі традиції, культуру, національну територію ~. З по
нятrя нації вчений виводить понятrя націоналізму. Оскільки 
нація, за С. Рудницьким, - це частина людства, що має с:nою 
характерну суть,. то націоналізм ...... де намагання дану сутність 
зберегти і розвинути. "Націоналізм, - ПИІІІС він, - це сnряму·· 
вання думок, слів чи діл одиниці чи гурту в. той напрямок, у 
якого іде наДійний, корис~,иу .розвит?к н~ції, до котрої дана 
одиниця чи гурт належать · 3 • Надюнащзму вчений проти
ставляє "універсалізм", вбачаючи основну рjзницю між · ними в 
тому, що nерший завжди намагаєтьс~ утвердити 
індивідуальність племені, народу, особи : ·.:)сті, утримати їхню 
окремішність, другий же, навпаки, прагне так чи інакше до 
нівелstІJ.ії відміниостей між індивідуумами, племенами, нароДа
ми і досягає Цієї мети завжди в боротьбі з індивідуальністю 
од~ниці чи гурту. Рудницький · виділяє чотири основні типи 
універ1tалізму: l) державно-правовий універсалізм, започатко
ваний ще феодальними надіона.іІьними державами середньо
віччя; класова диференціація яких у кінцевому рахунку привела 
до інтернаціоналізації вищоrо класу - аристократії, котра, 
слідурЧи своїм родовим традиціям, завжди надавала перевагу 
служінню державі, аніж нації; 2) релігійний універсалізм, який 
виходить із світових релігійних систем і намагається ущасли-

13" Рудющький С. До ос1юв украІнсr.кого націонмізму . Відень; Прага, 1923. 
С.22, 23 

1' 7 ~ Там же . С.І З. 
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вити людство на редігtйно-моральному грунті. Хоча цей 
універсалізм, за Рудницьким, і набув~є деколи національних 
форм, проте він не задовольняється пануванням над nочутrями 
людини, а бажає повністю підкорити собі '(і іuте..'Іект, 
знівелювати будь-які відмінності між людьми на основj віри та 
універсально-:-реліrійнрго авторитету; 3) к~піталістичний 
універсалізм надає :ко;,кному індивідуумові можливість ро::}ба
гатіти і економічно панувати над іншими людьми, проте ~а
сцравді має на меті nанування в~ес.11ітнього капіталу, так само 
тяжіє до загальної нівелядії, ВІІсуваючи як першооснову ма
теріальнц-й бік справи, на відміну від обох попередніх, які 
приділяли основну увагу духовІнІм засадам людського життя; 
4) соціалістично-комуністцчний універсалізм, 1JКИЙ визнає ли
ше класові відмінності між людьми, · а насправді повністю 
нівелює особливості~ притаманні людській особистості, племені 
та нації, .висуааючи на nерший щщн колек1·ивне госnодарство і 
удержавлення. Сnравжня суть цього універсалізму, вважцє Руд~ 
ницький, зводиться до того; що держава або гурт вцорsщку
~али nl?имусов~ "fj&ТТЯ кожного індивЩууЬ;іа Х всіх .сф~рах йоrо 
життєдtяльностt .· Н<\ думку вченого, вщмшностt мtж зазt-~а':" 
ченими типами універсалізму є досить суттєвими, що надзви
чайно утрудню~;; nерехід людської самосвід()мості від одного nшу 
до iнmoro; nроте ці тиnц універсалізму поnри всі їхні відмінності 
все ж 'fЗІЧі ближчі од1щ до одного, ціж національний світогляд 
і будь-який універсалізм. . · 
Що ж nотрібно україщ:ькій нації, аби nодолати всі вади, 

прн:rаманні уніве~алізму, й збудувати свою національну 
державу? На які точки оnори вона може · розраховувати? Голо
вне, вваЖає С. РудницькИй, ~ це наявність своєї в..·шсної 
національної території, яка має бути неnодільJІою і визuачати 
в своїх ~ТІJічних межах українську держ~ву. Підкреслюючи, Що 
маці?И~~JІа139 територіяи п~винва в_.важат~ся "неру~имо~ 
святtстю , вченни вщкидає 1снуюч1 в украшсьюи 

іСторіографії. твердже»ня npo докорівні . відмінності між 
11адцніпрянцямита rат,:чанамИ. РозrJІядаючи це питання з точ- ·· 
~и зору · геополітики, він зауnажує, що територія Західної Ук
раїни не виходить за рамки етнічних меж української суцільної 
національної терцторії, і хоча політичні обставини \:Ііричинили 
nевні ~ідмінності між га.]Іичnнами і наддніnрянцями, наблизив
тн: nерших до Середньої Євроnи, а других - до · Сходу, nроте 
за своєю першооснщю19 ті . й інші представляють антіюnо~ 
лОrічнм:й тип українця. На доказ свого тверджею-І я він nрнводить 
дані антропоrеоrрафії. УхнНІ аналіз, на думку вченого, дозволяє 

138 ·Рудницький С. До основ украінсuкою щщіоналізму. С.ЗО-40. 
139 Його ж. Оrл11д іJаціональноі тернторії України. Берлін, 1923, С.9. 



зробити висновок, Що за своїми природничо-rеографічнимИ оз
наками Західна Україна є країною Східної Євроnи, nерехідною 
до Середньої Європи: "Східноєвроnейська великоnростірRkrь, 
великочертність і одRоманітність краЄвиду на Західній У краі'ні 
значііо злаrідRіла, хоча середньосвроnейськз різноманітність 
тілм<И Іtесміло і nозірно де-не-де виступає. Цsі nереходовість 
зазначається не тільки у географічному nоложенні і у геомор
фологічних відносинах, а j{ у всіх інших ділянках географічного 
обличчя Західної України: в географії, кліматі, росли7~9му і 
тварюшому світі та в антроnоrеографічних відносинах" . То-: 
му Західну Україну дослідник вважаf; головним континенталь
ним rеографічним nосередником між Німеччиною, Польщею, 
Чехословаччиною, Угорщиною, з одного боку, та Центральnою 
і Східною Україною "- з дpyroro, про що свідчать, зокрема, 
іс1·оричні джерела про nрадавній "бурштиновий тлях", який 
пролш·ав через Західну Україну від Чорноrо до Бмтійськоrо 
меря:, nереселенн~ різних народів, nлемен, воєнні ш1ходи. 
торговельні nодорожі. 

Географічне nоложення nоставИJJо Західну Україну в рол ... 
nосер~1.ника між Середньою Євроnою "І цілим nівднем 
східноєвроnейського комnЛексу країв, які, в свою Чергу, є nе
рt~і'дn!р'ям Передньої Азії". Одщ1к свою :е<іЖJJиву географічну 
рояь Західна УкраІна зможе виконати лише тоді, коли всі>:.с\ 
стане невід'ємною частиною України і зможе бути вузлови:~t 
nунктом природно визначенцх nіляховцх ліній для всієї Україш~ 
в сукуnності. 

Особливе місце у СІ!ОЇЙ концепції Рудницький відводи:r;:; 
лісам, які, на йоrо думку, головним чином визначили гео
t·рафічне ПО)ІОЖСННЯ, ЩО ПОЗИаЧИJJОСЬ На характері державно~ 
nолітичних норм Західної У країни взагалі. Крім того, вся 
Західна Україна, за С. Рудюй~ьким, "належить до nросторів, 
які треба назвати Старою Україною, що не була ніколи вилюд
нена кочовиками і заховала свій роr.линний характер, за винят
ком Поділля, де домінував луг". 

На думку вченого, саме лісовИй характер Захід~ої України 
захис~в Галицько-Вододимирську державу від Польщі, Угор
щини та кочовиків, не дав т~тарському лихоліттю ро~nовсюди-

• тись на Західній Україні так сильно, як це відбулося на Східній 
Україні. Значення лісів, вважає дослідник, іетотно вnіtинуло й 
на внутрішню історію Західної України. "Ліс утруднював лучбу, 
він роздрібнював населення ца дрібні груnи, що ЖИJJИ no при
родніх Полянах чи викорчуваних серед лісу nогарах, ЧІІ на 
надрічних лугах. кожна своїм життям. Такі умови підсобля..ІІИ 

14 r. Рудн.сщькюІ С. Західна Україна. Географічннй нарнс 11 ІlНБ АН 
Украіни ~ ВР. Ф.ІО, спр.4744, арк.2, З. 
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екопом_іч~ому і п.?~іт~пому партикуflризмові. Він і виступив 
иа 3ахtдИ1Й Украци цшком 11иразuо" · . · 

Природні rеографічні умови багjlто в чому сnричициліІ ·rакі 
рисІJ галичан, $ІК індивідуалізм, партик:улцриЗм, здатціст-. до 
ІФПЇТІФЇ праЦі, на противагу колективізму і розміревасті 
наддніпрянців. Незважаючn на певні протрріччя між західними 
і східними групами укра1нськоrо населення, вчений дотри
мується думки, що необхідuо спочатку об'єднати цацію- Га
личину ~ Наддніn~янську ~краЇ~!'· а вже nотім вибоJЩ>вати 
свободу 1 незалежНІсть УкраJни · . 

3 огляду на те; що вся територія: Гадичnuи і Наддніпрянщнц 
складає етнічно-націопальну територію Yкpai'Rn, яка належ»ть 
до СхідНої Євроnи, С. Рудницький обгрунтовує свою конЦеnцію 
Балтійсько-Чорцоморської федерації до. складу . ЯКО\ лвійшли б . 
ФіНl!яндія~ Естонія, Латвія:, Білорусія та УJ{раїна . Він об
грунтовує цю думку ·з . політико-географічної точки зору, 
оскільки, по-перше, всі ці території належать . до єдиною rео
rрафіЧноrо регіону -Східної Європп; nо-друге, всі ці окраїни 
коли11Лі1>0Ї Р?<tіjі;ької імnерії мають спільну мету - досяrценнк 
незалежності . 

З огляду на ті ж rеографіЧJІо-політичпі підстави Рудницький 
виключає з майбутньої федерації Польщу та Росію. Він вважає 
Польщу типовим середньоєвропейськИм краєм, ііРИJЮДНі З~'яg
ки якоrо лежать у Середній Євроnі. Так саме> культура nоль
ського :народу розвивалась на середньоєвропейській. основі. Ви
соко оцінюючи полІ>ську кумтуру, науч, літературу і 
мистецтво, Рудницький, nроте, відзначає, що · в суспілІ>ному 
житrі поляків виробився "дуже видатний І:f8Х»Л до аристокра
тизму і своєрідного буржуйства, відраза до правдивого демок
ра11fзму і поrорда ~о селянсТва", називає . польську культf,рj 
тиnовою культу}Юю "імперіалістичного народу - пана'' .. ; 
nобудованою не на етнічuій культурі польською nростолюддя, 
а на шляхетській основі. Водночас учений вважає, що деякі рисИ 
польсько! культури, зокрема і1 націонадьно-па~ріотична основа, 
різноманітність наnрямків, емоційно-чуттєва сторона заслуго
вують наСJІіду9ЗННЯ. В ЦілОМу Ж украЇнСЬКИЙ народ, ЄДИНИМ 
tслаtом - представником якоrо залишилось селянство, і який є 
первісним, сел.янськнм до · своїй · суті, не може будувати· свою 
культуру на польських· зразках. Зближення поЛьської і ук-

141 Рудницький С. ЗахІдна УкраІиа. Географічний нар~с. Арк.49. 50. 
142 його ж. Украrнська сnрава зІ становища політнчноі rе01рафіі. С.\13. 
143 Tat-J же. С.\37. . 
144 Там .же. С.ІЗ8. 
145 його ж. До основ украінського націоналізму. С.І40~ 141 . . 



раїнеької куль~ур ві,цривало б ~стаю~~о ві~ її наро~!юrо корін[І~· 
шкодило справ1 побудови ук<ращ,ькоІ нацюнальнОІ держави . 

Російську культуру, враховуючи їі вплив на розвиток 
світової культури, Рудницький оцінює дуже високо, 
nідкреслюючи водночас своєрідність і нcnepcci\my цінність 
культури кожцоrо народу. В ~іламу він вважає росіян цент
ральцИм народом Східної ЄJJponи, nроте відзначає, що північні 
і східні впливи сnричиниди той факт, що московська держава 
і московська суупільність уже в ХVП ст. настільки відрізнялися 
від української державності .і народу, що будь-які nозитивні 
вплщш були вІfключені . . "В Моекоnщині, - nише вчений, -
nанувала десnотИчна форма влади, зага;Іьне невілІ.ництво всіх 
підданих без виїмку, культура була біff!ьше азіатська, як 
євроnейська; і від~g9джувалася вnерто від усяких 
євроnейських впливів" 4 ·• Це nовністю суnеречило по своїй 
суті ресnубліканській формі правління, вибориому гетьманові, 
культурі, · яка була побудована на європейських основах і 
;характерJІзувма українську державу XVII ст. 

· Хоча російська наука й JІітература nосідають одне з 
найбільш визначних місць у світовій і євроnейській культурі, 
nолітична культура росіян, побудована на nівнічних і східних 
~ц.ли'вах, характеризустьсЯ, за Рудющьким, "грубістю, 
брутальністю, навіть варварством і хилиться до екстремів" 148• 
Політична кумтура російського народу, на думку вченого, є 
с:цнtезом автократії і охлократії, десnотизму і рабства. Резуль
тато~ тако'і політиЧної культури, яка "цементувала своєрідний 
рuзвиток російської імnерської десnотичної держави, і була, в 
свою чергу, наслідком влщ::nоrо розвитку цієї держави, оскільки 

формувала ії і формувмась нею, була nостійна суспільна і 
nолітична олігархія в РосіГ'. Ця олігархія характеризувалася 
до революЦі'і nануваннлм жменьки -аристuкратІв і каnіталістів 
на чолі з царем, пkлr, революції 1917 р. - жменьки ко
муністичних олігархів 49• 

. . Рудницький вважає, що будь-яка майбутня форма влади в 
Росії матиме таку ж саму оліг'архічну основу і 11ри утворенні 
федерац,Ії сnравщtтиме зrубн)tЙ вплив на nростонародну 
nолітичну'культуру україіJс:ькоrо народу з їі гуманними, това
рисьkпми формами. Цей згубн~й вnлив буде nосилюватись, 
оскільки для укрі)Їнської інтелігенції характерні такі рисп, як 
брак загальної освіти і поверховість, •юму оnорою майбутньої 

-
146 Рудтщькщі С . До осноu украіщькОІ'О націоналізму. С.142. 

147 Йоlо ж. УкраінСJ,кn cnpaua зі слtщншщІІ ІЮдІти•ІІJОf І'СШрафІі. С.48. 
148 ЙОlО Ж. До OCIIQJI УКfІІІЇ!ІСІоІ<І\r'!J ІІІЩіОНІІJІоЗМу. С.\43. 
149 Т;tм же. C.l44. 
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держави буде селянство, яке "панських" культур Росії і Ло)'Іьщі 
не сnрfІЙматнме. 

Загалом же вчений переконаний, що ні російський, ні nо)'Іь~ 
ський народ за своїми політико-географічними ознаками, так 
само як і російська чи польська культура1 які виросли ве з 
простого народу, а з вищих.його шарів, і якщо й будуть демок
ратизуватись, то для своїх народів, а не для украївського, -
об'єктивно не можуть на етапі постання · українсt.кQЇ 
ваціональної державИ стати суб'єктами майбутньої Чорномор
сько-Балтійської федерації. 

Підсумовуючи наш аналіз концепції української націовальвої 
держави С. Рудницького, зазначимо, що в своїх основвих поло .. 
женнях вона спирається на вже qбгрунтовані до ньогО ідеї визна
чення нації в етні ЧИЮ( Кордовах ( с~ Дністрянський). Чорно
морсько-Балтійської федерації <М. Грушевський). Проте сам 
підхід вченого до . розкри:гтя проб)'Іеми, творчий розвиток цих 
ідей з точки зору нової галузі знань - геополітикИ заслуrовує 
на увагу. Безперечно, наукова спадщина дослідника стане 
nомітною віхою-у розвитку українського державоЗнавства, 

Таким чином, незважаючи напевні розходження в об'єктах 
дослідження та відмінності в методах концептуального аналізу, 
в науковій спадщині вчених, про Яких йшла мова у цьому . 

. розділі, можна простежити чотири основt~і спmьніідеї: 1) інтерес 
нації і ДержавІІ - найвищий критерій історичної оцінки nри· 
домінанті суверенності націїнад суверенністю держави (за вИ
нятком О. Ейхельмана); 2) обrрунтуванн.я: права українського 
народу на самовизначення в межа~ власної етнічної території; 
3) ідеї демократії і ресnублікансько-демократичної державності 
як основи життя української нації; 4> визнання націонаЛьної 
ідеЇ Та UСИХОЛОГЇЇ ОСНОВОЮ бутrя Й СутНОСТі Rації, ЩО СКерОВУЮТЬ 

, народ на боротьбу з територіальністю івшої держави. 
Водночас вчені національно-державницЬкого· ваnряму, вва

жаючи український народ окремою е-rнічною одиницею, 
приділялІІ велику увагу використанвю в державному 

будівництві України досвіду ,національно-визвольних рухів 
інших країн, переорієвтації національної свідомості, обгрувту
ванню національної ідеї, nолітики дрібної nраці і ролі Галичини 
як П'ємонту України. ВонІІ обгрунrовували для УкраїнІІ nраво 
народного самовизначення на основі досдідження національnих 
демократичних традицій українсько:rо вароду. 

Вчені цього наnряму зробwи спробу скласти длЯ України 
проекти конституцій, врахувавши в 1шх притамаnні ук
раїнському народові державно-націона..ІJьні 1'радиції, досвід кон
ституцій інших держав, вЛасні . політико-юридичні концеnцП. 

226 



ЛlСЛЯМОВА 

Кщщецції держщшості У.:,іJ,йни в зарубіжній українській 
історико-ц\Jлітичній науці міжвоєнного періоду обгрунтовували 
аtсадемікп ВУАН М. Грушевськиіf, С. Дністрянський, С. Руд
ницький, црофе~ори В. ,Липинський, С. Томашівський, В. Ку
чабський, В. Старосодьський, О. Ейхе.льмаtt, Р. Лащенко, С. Ше
лухіи; доцент 0., Бочковський. На основі ацалізуїхньої наукової 
спадщиІJи в українській зарубіжній історико-nолітичній науці 
можна виді,лRтИ три щшря:ми: народницnкий, консервативний та 
цаціонал~но-державницькиЦ. 

Народницькцй і національно-держаnницмшй напрями сфор
мува)шся на осн.овідосліджень учен.их, .які nрацювали в Австрії 
та Чехословаччині, зокрема в Українському соціологічному 
інституті у Відні, УкраїІІсько:му вільному університеті в Празі, 
Українській господарській академії в Подебрадах; представни
ками І(()нсервативного nапряму були вчені, які працювали в 
ревовпому на терu:торії Німеччини, в Українському науковому 
інституті в Вер.ці11і. 

Найбільш відомими · nредсrавииками народиицтва в ук
раїнській зарубіжній історнко-політи•Іній науці були М. Гру
шевськмй,. Р. Лащенко і С. ШеJі:ухін. Вважаючи найвищим 
критерієм істор:rІчної оцінкинародний добробут і народоnравст
во, вони досліджували історію україtіського народуяк окремої 
етнокультурцої одиниці, ідею можливих федерацій його з 
іншими народами, nитання демократичних традицій на Україні, 
історико-nравних nідстав українського народу мати свою ре
спубліканську державу, · Народницька ідеологія вчених
еміrрантів знащю відрізняється від nоглядів народників ХІХ ст. 
своїм, nерш за все, nідвищеним інтересом до ісrорії української 
державності, форм українського державного будівництва. 

В обrрунтуваюtі своїх концеnцій державності України вчені· 
народник» екЛектИчно поєдnали і метододогічно траисформу
:ваJІи на український грунт мстоди пізнання, які використову
Іtали народники ХІХ ст. і М. Драгоманов, соціальnу · теорію 
солідарнQсті Е. Дюркгей:ма та психологічну концепцію В. Вундта 
(М. Грушевський), ідеї російської філософії nриродного права, 
ліберальцої nолітико-правової . школи в Україні та 
західноєвропейські федералістичні теорії правової держави 
(Р. Лащеttко, С. Шелухін). 

Досліджуючи nсихологічні характеристики російського, ук
раїнського, польського та інших народів Європи, форми 
державних союзіц стосовно різних етапів жиrtя: України, вчені
народники обrрун1·ували теорії федераЛістичної традиції в Ук-
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раїні· і можливість федеральних об'єднань з тими країнами, з 
якими вона підтримувала історІfчні зв'язкІf; зоІ<рема з Литвою 
і Білорусією (.М. Грушевський), Росією (Р. Лащенко), з чехами, 
словенцями, сербами, словаками, хорватами (С. Шелухін), 
Народники вважали, що федерація в тій чп іншій формі має 
лпше сnрияти зміцненню української державнОСТі. Ос
новні ж nідвалини, на яких повинна будуватися ук
раїнська державність, - це опора,на власні, історично при-
таманні українському народові характерисrики 
народоправство, демократизм, безкласовість, розуміння народу 
як територіального об'єднання всіх громадян, що nроЖивають 
в Украіні, незалежно від їхньої національності, партійної і 
класової приналежності, віросповідань і мов. Народники. вва
жали, що право народу взагалі і кожної окремої · людини 
зокрема є вищим від права держави, обгрунтовували примат 
інтересів трудового народу в Україні, якйй, на їхн:ю думку, 
був єдиним nредставником української нації, домінанту виз
во.пення праці від експлуатації капіталу, соціальних інтересів 
ма~ над націоналмшми. 

Орі€нтуючись у сnр<Іві nобудови української державнос'І'і в 
основному на Наддніnрянську Україну, вчені цього напряму в 
сііоїх концепціях визначали людину як самостійну самоцільну 
вартість, перекладади вину за відсутність української держав
ності на сусідні держави (n основному Росію і Польщу) ,· дово- · 
дwщ, що український визвольний рух; його історія є неn.овтор
ним:и, nідкрес.rrювали необхідність опори в майбутньому 

. державному будівництві в У країні на власний лолітнчний досвід 
і масні традиції. 

Теоретv..!'н укр:йнської консервативної д~ржави дотримува
лися різних nоглядів у шtтаннях, що стосувалнея їі майбутньо1 
форми (обrрунтовувалн. І<онцеnдії . трудової легітимної (В. Ли
nинський}, КJІернкальної {С. Томашівський), мілітарної (В. Ку
чабський) монархії), геоnолітичної орієнтації ~айбутн:ього дер
жавного будівющ,тва (В. Липинський і В. Кучабськцй вважали, 
що його доля буде вирішуватися на Наддніnрянщині, С. То
машівсьюн1 - на Гаюttшні) . Незважаючи на ці відмінності; 
вчених консерватнвноп> наnряму об'єднувало те, що всі вони 
сповідували О.\Накові критерії історичної оцінки (самостійна 
сомоціл»на вартіст1, людюш, етичні засади гідності і честі; 
ірраціональні впливи, релігійниі-{ етос), станили їх вище 
інтересів держави і нації. Основні причини втрати Україною 
своєї дсржюшості вони вбача;r:и у внутрішній слабкосrі самого 
Jкраі"нського народу, ліщ: реслювали особлюзу роль провідної 
верстви - еліти. Слідом за В1.!Сюtми-на.родниками конс:ерватор~ 
вважали , що українсм(ий рух с неповторінrм і має спиратися 
на свій вляrний п.олітичниіі досвjл;, традицію та історію. Можна 
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видідити також три сnільні .ідеї, які nрОстежуються nри аналізі 
наукової спадщинІJ вчених консервативноrо напряму: О кри
тиЧне ставлення до ліберально-демократичних засад 
сусnільноrо ладу; 2) · визнання домінуючої ролі держави в 
сусnільно-економічному· житті; 3) nошу:ки нових методів ор
rаиізації дерЖавного ладу і суспілЬНИХ відносин, ЩО спИралися 
б на nредставництво і сnівnрацю усіх Класів. Визначаючи націю 
як територіальне згуртування . усіх громадян, які проживають 
на території України, незалежно від їхuьої. національності, нав
коло ідеї української державності, вчені-консерватори будували 
свої концепції на основі Дослідження історії монархічних тра
щщjй у. Галицько-Володимирській (С; Томашівський), козаць
ко-гетьманській (В. Липинськмй), українських державах 1917-
1920 рр. (В. Кучабський), аналізували причини утворення і 
запепаду аристократичного ладу в різні періоди української 
історії. На їхню думку, виріШення усіх державотворчих питан: · 
для: )'країни можливе лише за умови створеnня суверенної не
залежної держави, де єдиною спільною ознакою для людей 
різноrо національного походження, різних релігій і мов стане 
держтша приналежність до України. 

Наці-онально-державницький напрям в українській за· 
рубіжній історнко-політичній науці базувався на ідеї беззасте
режноrо,визнання Права кожної нації як історичної спільності 
на власну автономію і державну. незалежність. 

Обгрунтовуючи для України nраво народного самовизначен
ня, вчені-державники спиралися на свої дослідження історії 
иаціонал~но-визволЬІtого руху українсЬкого нароДу, його давніх 
демократичних традицій. Концеnцію щщіональної держави 
'Вони будували у формі внутрішньої сполуки народів (С. 
Дністрянський), федерації земель (0. Ейхt".льман), БалТійсько
Чорноморської федерації <С. Рудницький). Основним критерієм 
історичної доцільності тієї чи інnюі' форми державного 
будіюництва · вони вважа.ІJи інтереси наЦії і держави при 
домінанті суверенності нації над суверенністю держави. Захи
щаючи ttpaвo українського Ііароду на самовизначення в межах 
своєї~ласної етнічної території, вони вбачали в ідеях демократії 
та республікансь:ко-демократичної державності основу життя 
української нації. · 

Оцінюючи наукову сnадщину вчених-політологів усіх трьох 
напрямів, можна виділити два сnільних моменти, котрі харак
теризують у цілому українську зарубіжну історико-nолітичну 
науку. Це, nо-перше, інтерес до історії української державності 
та форм українськоrо державіюго будівuицтва; nо-друге, оцінка 
історичних, у тому числі політичних, явищ та подій, рево-

. люційних pyxin з точки зору державності та культури. В тео
ретиЧних концепціях вчених-емігрантів, nрисвячених nробле-
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мам держаtщощ будівництfіа в Укрцїні, не~ва~аючи на їхні 
від•ФІності і особливості, було ЧJІмал.о спілрпих ідеі\, пі;рюдів, 
~чеНІпr цuцrхів ~о · виріщецня цюrQ ~~ад~ння. Так, . ·прмqав~ 
цикц. ра родющькоrо і· надіоцал.-.но-д~р~аІІІПЩJ>коrо нар:Рямів, 
рnзrлЯдаJ()ЧJі укІщїнсьJ<иі{ царод як щсрему етнщс:уJІьтурцу оди
нмц~. · що має сциратисSJ ца власні демократичці тращщії, t~од
но)Іас акцентували ущ~rу ца необхідності для, Україци фед~ра
тивн:цх зв'язкір з іншими народами і демократичцої · форм~ 
праІІдіння. · · 
Дn народцицькоrq · і коисервати:~шого папрямі:І.J сціщ>щІми 

були ідеї трактуващ~я · JІЮдици як. самостійної самоцЩІJої ІШР
тості, ро::~уміння нації як 'J'ернrоріал.ьноrо об'єднання всіх rpq~ 
trtaд.s{U, Що проживають в Україні, обгруцтування неповтоJщості 
та свщрЩності українського руху, опори в держапному 
будіВJІИЦТВі на ВЩlСНИЙ ПОЛЇТІfЧНИЙ ДОСІJід ' та іСторичні траДиціЇ. 

Вчених -представників · консер~ат:и.вноrо і цаціщtадьно-деР
:жавницького'· напрямкі~ - об'єднувало розуміння національної 
ідеї ЯК ОСНОВ!.! бу·rтя націЇ та іЇ боротьби аа Неаалеж~ЇС'J'Ь 1 Не
ООХЇДНО..."ТЇ побудови суверециої і не~алежної української держа
ви, визнання особлИвої рол:і в цьому · процщ:і .nолітики дрібної 
праці й ролі Галичини як П'ємонту Украfи:И. 

У процесі ПОДадЬЩИХ досліджень наукової СПадЩИfІИ УІ<
раїнс;:ькнх &чених-емігрантів мі:>t<;воєtшої доби вар1'о приділити 
особливу увагу тим ідеям, . концептуаль.нИм схема}.t · та 
nоліто.лоrічним теоріям, ЯІ{і найбільше перекликаються з нащим 
сьогоденням. Це насамперед: 1) дослідження нармниками ПCJf
xo.noriч::Fi~x характерйстик українсьtо:.ого, російс;:ького та nоль
~ькоrо народів, їхні іДеї щодq можливої ф~дерації Украї}fи s 
іцmими народами, конкр~тні Прqект» цю< федерацій, . роароблені 
qими nkтання народоправства та демоІ{ратичн.uх траД.»цій · в 
rкраї1:1і; 2) консерватщші коцц~nції української монархії, Зок
рема ідеї npp ос;:обдиву роль nровідної верствц, терищріальщtй 
цатріотизм, а також державотворчі харакtернстщш народів Га-

~диЧини та І:іаддніnрянської У країни, вимблені консерваторю,.ш, 
визначення 'останніми ·rипів; видів і форм д~ржщщ; ~) теорії 
сусnільних зв'язків . та національної дерЖави', -дослідження 
націонал.ьно-визвольних рухів у інших країнах,· · ацаліз 
соціально-класової структури українського народу та визш1чеІі
щІ носіїв !іаціональної свідомості і, врешті, національно-держав
НИІ\f>Кі проекти конституцій · У країнИ. 

Матеріали, викладені на сторіцках цієї книги~ свідчать, що 
цаукова сnадщина украі'нських державоз»авців досі Це втратма 
своєї ак'tуальності.Вона може бути вихористанаnрИ :вирішенні 
тих скл.адних політі{чних та соціальних завдань,що стоять nеред 
Україною у сучасну епоху. · · 
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