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I(нигa llеpестopoгIt
Гeoпoдiтичнe мiя<дep)кaвнe сyсiAствo Укpaiни i Poсii,

мaйжe тисячoкiдoмeтpoвий сyraсний кopAoн вистyпaloтЬ
oб'eкпlвниIltи спoнyкaми гдибиннoгo poзкpиття кiлькa.
сoтдiтньoi, щe AoстaтнЬo нe вивчeнoi iстopii )Kиття дiвoх
нapoдiв. Мo:rvrивo нe нaстiдьки нe пiзнaнoi. скiльки oдpa.
зy нe спpийнятoi yсiм yкpaiнським сyсвiлъствoм нayкoвl{x
пo^o)кeнь' виt(^аAeI{их y бaгaтoтoмних пpaIIях пoApшкникiв
iстopи.rнoi Ayt"tки Ми:сaйла Гpylueвськoгo, .Д'дитpa .A.opo.
lцeнкa. oлeксaндpи €фимeнкo, МикoAи Koстoмapoвa,

.{д'тгpa Явopницькoгo тa iнцrих.
Tpивaлпft кoлoнiaльнuЙ cтaн нarцoгo кpaю спPичи-

нився дo дeфopмaцii спpийняття свoсi iстopii. Aдхсе мa-
сoвa дeзiвфopмaцiя пpo eтIroгeнeз тa iстopilo yкpaiнцiв,
пpo нaнeбтo oсoбливy iстopиннy шiсiю poсiян Poзпoчa-
лacя iз спoтвopeння сyтi дolсyмerrтa' пiдписeнoгo Бoгдaнoм
Хмeльницькиl't з poсiйським цape}r oлeксiем Mихaйлo-
вичe![' як сyмIloвiдoмa Пepeяслeвськa yгoдa, вiдкoли
Укpaiнa oпинилaсь пiдкopeнoю Moскoвii. Itapськi пpи-
двopнi iстopики змoдeлювaли пpoцeс тaк' щo кopiнниЙ
IIaPoд' який сфop!ilyвaв мoгyтню l(иевo-Pyськy дep,кa-
вy' стaв пpинихсeними мaлopoсaми 6eз свoсi спpaвжнoi
iстopii, хoч i нa свoiй пpeдкoвiчнiй зeмлi.

Bpeштi' си}Iд'poм (стaPцIoгo бpaтa> (вeлdкoгo poсiйсь-
кoгo lrapoAyD пoст)moвo в yкpaiнсЬкoldy сyспi.trьствi щeзa€,
пoсЦrпalочись мiсцeм lreвимyl'цeнiй iстopиннiй пpaвдi.
Baхкo Ao/rаeтЬся yзвичaенa цiн нiс нa oPтoAoксitлън iсть. нe.
звa)кaloчи нa ii нaскpiзнy фaльrшивiсть i пoтвopнiсть.
ПсlаtoдoгiчIle пepe^aцгryвaння. зa свoelo пpиpoAolo' мar
здaтнiсть зaтяг}'вaтись в чaсi. ПpиIшвидlшrпa псlа<oлoгi'rнy
aдarrгaцiю yкpaiнцiв дo свoix iстopинних i нaцioнальнrлс

цiннoстeй в ylroвах нeза^eл(нoi дep:кaви, цIaнyвaти i вiдстo.
roBaти цi цiннoстi як yнiкальнiсгь i нeпoвтopнiстЬ мo)кнa
piзними чинникaMи _ Aep)кaвнo.в^аAними. кyльт)rpними'
пoдiтичнимиl Aиtl^oмaтичtlимиl arre oсoбливy po^ь з.пoмixс
нюr вiдiгpаe нa}'кoвa книгa. Aддe }Iayкoвa aкцeнтoвaнiсть



нa oб'сктивнiсть iстopиннoгo i eтнoгeнeтичнoгo пpoцeсiв

вистyпaс oснoвoк) ддя фyндaмeнтit^ьнoгo вивa)кeнoгo фop.
Ivryвaння дep:кaвнoi Aot(тpl{н и Укpaiн и' пpaвд'ивoгo пoг^яAy

нa с}пIaс}Iий i гpядyщий пoдiтичнi пpoцeси нaшoi Aep)кa.
виl зoкpeмa взa €мoвiднoсини з мa^oпpoгнoзoвaниМ

пiвнiчним сyсiдoм _ Poсiйськoю Фeдepaцiсlo.
ПiAгoтoвлeнa пpaця вiдoмим вчeнимl гpoмaAсЬки}r Aiя-

чeм oлeroм Гpинiвим пpo гeнeзy взa€мин yсpaiнцiв i poсiян'

eтнoпoдiтoлoгiчний пoг^яA нa цeй пpoцeс Укpаiни i Poсii

як Aep)кaв вивoAIlтЬ нa eкpaн нaшoi свiдoмoстi спaплro:кeнi

цiлi eпoхи нaпIoгo бyття' зy}!иснe пpихoвaнi вiд нaс

iстopиннi пoAii. вiAчищeнi вЦ 
^)кeнayкoвI{х 

спoтвopeнь.

Aвтop нaпI{сaв цIo книry в oAнoМy пopивi - зa нeпoвних

тpи мiсяцi' a^e яKим пepeAyва^a кoпiткa i тpивaла дoслiд.
ницькa пpaця.Aддe сьoгoднi, кo^и в дepх<aвi щe нe в пoвlтy

си^y пpaцюIoтЬ oPгaни i мeхaнiзми пo з.rхистy нацioнarrьниx

iнтepeсiв, кo^и нe нaпpaцьoвaнa Aepx(aвнa пpoгpaмa виxoAy

як з пoдiтичнoi, тaк i eкoнoмiчнoi кpизиl спpичинeнa

вiдвepтим блoкyвaнням нaцioнa^ьних пpoгpaМ з бoкy

вopo)киx Укpaiнi сtl^ кollyнiстичнoi opiснтaцii i peстa.

вpaтopiв нoвoi Poсiйськoi iмпepii. кo^.}l в Укpaiнськiй

дepxсaвi пpoAoв)I(ye пepeв.Dкaти poсiйський сyбстpaт' щo
ствopюr ситyaцiю пpr,Iхoвal loгo пPoтистoянняl poз-

пoдoвинeнiсть сyспiльствal кo^и вiдpoд2кyeться мiф eтнo.

гeнетичнoi, AРtoвнoi, кyльтypнoi eAнoстi yсpaiнцiв i poсiян.

i цe зaкrrад,aeться як сyгь Aep)кaвнoi пoдiтики, eтнoпo^iтo^oг

i фiлoсoф oлeг Гpинiв poзмipкoвaнo виI(^аAaс iстopиннy

гeнeзy бyгтя Aвoх сAoв'янських нapoдiв. ввa)кaloчи цe
oсoбдивo aктyfurьним, oскiльки вЦчrгнe си^ьнe бpoдiння

y сyспiльствi aнтидepя<aвниx i aнтинaцioн.tлъtlt,!кt пo.сyгi,

opтoAoксa^Ьних AyItloK i кoнцeпцiй.

Aвтopa Aoпiкaе )кax^Ilвa нeспpaвeд'Irивiсть _ y свoiй нa-

цioнaльнiй дep:кaвi нe вiAAaнo шa}ry ти[r гePoям, якi

бopoлись зa свolo Biтнизнy, чI{}lячи вiднaйдytшний oпip двoм
нaй:кopстoкilцим oкyпaцiйниМ Pe)ки}raм _ poсiйськo-

бiльrцoвицькoмy i нiмeцькo.нaцистськottfy, визнaння УПA
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вoroloчolo стopoнoю y Apyгiй свiтoвiй вiйнi. BиpiсlIIи y po.

Aинi, в якiй eнкaвeAистськa кyля зaбpaлa ;киття йoгo
бдизькoi 

^IoAиllиt 
yкpaiнськoгo пoвстaнця' oлeг Гpинiв 1гхe

в AI{тинстBi yсвiдoмив (визвoльнy мiсilo нepвoнoi apмii>,
бaгaтo дoвiдaвся пpo стpахiтдивi вчинки poсiйськPrх oп-
pиvникiв i  мiсцeвиx xoлyiв y пiдкopeннi Гaдичини
мoскoвськiй бiльцloвицькiй пoлiтицi. Питaння нaцioналь-
Ilo.визвo^ьнoгo pyхy' нiчим lre oпpaвAaнoгo eтнoциAy як

цapськoi, тaк i кoмylriстичнoi Poсii' oсoб^Irвo y стaвлeннi

дo yкpaiнцiв' пoстaвa.lo пePeA сryAel{тoм IoPI{Aичнoгo фa-
кy^ьтeтy Aьвiвськoгo деpxtyнiвepситeтy, a пoтiм пpи
нaвчaннi нa фaryльтeтi мi:кнapoднoгo пpaвa й мiя<нapoдtlл<
вiднoсин Kиiвськoгo yнiвepситery. .A,oктop фiлoсoфських
нayк oлег Гpинiв opгaнiннo в^tlвся y peвo^Ioцiйний пpo.

цeс 90-х poкiв. Йoгo знaння пpис^yЯФl/tися дy'rя фoplryвaння
пpoгpaм визвo^ьнoгo pyкy' piзнoмaнiтниx Aoкyllreнтiв _

звepнeньl зaявl пpoтeстiв, дeклаpaцiй, пoлoл<eнь. Bигoдo-
цIeнe на чисAeнних мiтингax, кoнфepeнцiях пaлкe i,
вoAнoчaс' дoгiчнo oбгpyнтoвaнe сAoвo нaAaва^o пpoцeсoвi
6opoтьби зa Укpaiнськy дiep)кaвy пpaг}raтичнoгo нaпpя}fy.

Cyraсний стaн вимaгae вi^вepтoi poзмoви пpo iстopilo
взaсмoвiднoсиtl д'вoх нapoдiв. Poзyl'liloни' щo кpизoвi яви.

щa в Укpaiнi пpoвoкyютЬся, a нaвiть }{oAeAIoIoться з
Мoскви, oпeparoчись нa вiдстyпникiв y piзних гiдках в^аAи
i нa мiсцяx' a oсoб^ивo пpи втpaтi дoбpoзинливиx нaстaв.
Aeнь AeмoкpaтичнI.D( сил Poсii, кoAи мoвa йдe пpo пoвIтy
нeза.le:кнiсть Укpaiни, ii пoлiтики з opieнтaцirlo нa вдаснi
сили i сyraснi цивiлiзoвaнi дepл<aви свiry, дoцiльIlltм стa/ro

}гвал<нiцle пpoaнaлiзрaти кopeнi гeoпoдiтики сyнaснoi Poсii.
Biдoмий гryблiцист oлeг Гpинiв чiткo зopieнryвaвся' Iцo

сьoгoднi нa пoдiтичнoмy бaзapi poзвeлoсь чиIЧit^o фаль.
tl lивoМoнeтникiв, i кiдькiсть oбдypeних yсe зpoстae.
Пoдiтичний Peкeт, нa )кil^ь' в Укpaiнi yсe бiльlп дeгarri.
зyстЬсяl aнтиAep)кaвнi вистyпи дiвих спpиймaються як
нop}ra буття' i цe мoл<e пpизвeсти Ao тoгo' щo вiн мo)кe
стaти сyгтсвolo чaсткolo в oснoвi нaцioнaльнoi пoлiтики. a



фальlшивi мoнeти _ кoнвepтoвaнolo пoдiтичrroю вil^Ioтoto l
yсylтyвIIIи 3 пo^iтичtloгo пoпPищa спpaв:кнi цiннoстi.

Бo ж' чoгo вtDкaть пpoстopiryвaнI{я' щo нarдi eкoнoмiчнi
IreгaPазAи виниt(лl,l внaсдiAoк poзpивy eкoнoмiчнrдк зв'я3кiв
з Poсiсlo' a нaцioнaл.Aeluoкpaти нe спpoмoж'нi yпpaв.lrяги

Aep)кaвoю. Haспpaвдi )K нe poзpив eкoнoмiчнlок зв,язKiв з
Poсieю (xoн Poсiя IIa цьollry сepйoзнo спeryлroе), a цiлий
pяд внyгpilшнiх чинникiвt Ao яKl,Ек Ao^yчaстЬся зaвyaльoвa-
нa aгpeсивнa пoлiтикa пiвнiчнoгo сyсiAa. A щoдo iнrцoгo
пI,rтaнняl тo нaцioнaл.д'eмoкpaти щe й нe 6yли пpи вrrадi.

II[e oдтy нeтoчнiсгь пiдreсeнo y paнг мiждep:кaвнoi (стo-
сoвIlo Poсii) пoлiтики. Cтвopeнo свoepiдний мiф, яким

^)rкaвo 
пoс^yгoвyloтЬся як з oAнoгo' тaк i з iнrцoгo бoкy..

Йдeться пpo гiпepбoлiзaцiю к вiкoвiчниx дpyл<нix стoсyнкiв
yкpaiнськoгo i poсiйсЬкoгo нapoдiв>, (вe^икy iстopиннy

дryлкбp тoщo. Мo;кнa спpийняти цe якAиIutoмaтичкyAeлi.
кaтнiстъ. oднaк цe пepeтвopюrться y пoлiтинкy спeryляцiro.
Caмe цeй мiф зaвaл<ar сyвepeннiй дepxaвi виpoбrгпl свolo
пepспeктивy (paзoм 3 тиIltи x< poсiянaми) бyтгя' poзпopo-

цIye зyси^^я' спpямoвсtlli нa кoнсoдiAaфю yкpaiнськoi нaцii,

Ao якoi piвнoпpaвнo, як ii ч^eниt вхoAЯтЬ yсi гpoмaддни
Укpaiни' poзAвolor сyспiльствo зa l}toвним пpинципoМ нa
yсpaiнцiв i кpyсскoязьIчникoвD.

Хoн тpiurки poзKpиeмo сyгь кбpaтepськoi лroбoвi> po-

сiян дo yкpaiнцiв, тaк пitлкo Aelgrirpoвaкy нинi в Poсii yсiма
вepствaми.

Bпepure тa лrобoв пpoяви^itся' кoли тiльки.нo poзiйш.

лися. Be.шrкий Kиiв ylкe нe мiг yгpимaти в цiлoстi свoro
iмпepiю. i Boлoдимиpo-Cyздaльський князЬ Aндpiй Бoгo-
лroбський з вe^икolo лlобoв'Io i стapaнням y 1169 poцi

спit^ив Киiв. A дaлi paзoм з тaтapвoto oAин зa oAIlим lr{oс.
кoвськi князi тoгrтaли yкpaiнськi зeмдi. l знoвy зi щиpolo
дtoбoв'to. Heвгaсимa. дroбoв пpoяви^aся, кoAи Укpaiнa
знeмaгa^а y ва:ккiй бopнi з Пoльщeю. Мoскoвський цap
пoси^аe oпpинникiв кпo.бpaтсьKиD Aoпolvlorти, зaбpaвrпи в
кoзaкiв i вoлlo, i зeмлro' i гpolшi, i цiннoстi' i ... дepxaвy.
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A якa нeсaмoвI'fтa лroбoв lidyсl{/la бyти пpoявлeнa' кo^и

тисячaм кoзaкiв 6yлo внинeнo 
^aскy 

ix вeдичнoстi _

з6yдyвaти в бoдoтaх стoлtlцIo. Aoзвo^ивIIIи зaк^асти y

пiprypiвoк свoi кoстi?t
A хiбa нe з надрripнoi лoбoвi Ao с}пIaснoi мyдloстi бyлo

'(иBцeм 
виpвarro цirry плeядy свiтoвoгo piвня вчeних 3

Kиевo.Мoгидянськoi aкaдeмii i пepeсaддeнo y Caнкт.Пe.
тepбypг. щoб хoв тpitпки poзII^oAI{ти мyдliсть?! floбpявe
пoстapanись. Укpaiнф нaвiть нa кaмeнi xлiб виpoстять.

I знoвy з нaсo^oAolo i дroбoв.lo Петpo I визвoляв Укpai-
}ry в'A yсpaiнцiв' стo^oчt{вIltи пo^я свoiми нeнaситllим}t
пo^кalЧи! спoпe^ивцIи мiстa i сeла. poзoPивlIIи пeть}taнсЬ-

кy мaзeпинськy стo^}rщo Бarypин.
Хiбa нe з вe.шrкoi шoбoвi цapi i цaPицi щeApo poзAapo-

вyBa^и свoiм фeльдфeбe^яIu' нa^o)кнl{кaм' €вн)rxaмl
кaзIroкpaAaм' кoнoкpaдiaм. пpицIe.Aeпкyвaтiй пpидвopнiй
знaтi мaснi ytpaiнськi чopнo3eми? ! A тi в,vlяв,v|J||lcЯ 6eздap.
нI{ми гpeчкoсiями. зaтe впpaвниIt{и lIIK)tpoAePaI}rи. B пoмiч
зaпpoси^и евpoпeйськrтх вo,roнтepiв, кoтpi зaлroбки oбсiлrr

Aeсяткиl нaвiть сoтнi тисяч AeсятиЕt зeмдi.
Чи xс нe з бpaтepськoi дroбoвi Ao нaцIoгo нapoдy йoгo

гeнiiв мyшlтpyвzurи y сoддaтах?!
oдnзy вiд Пepeяславськoi yгoAи висoкi чинoвrtики oсe.

I|яI||7cя в Укpaiнi з €Aиним нaмipoм _ (пoвe^iвaтЬD,

викo}ryвaти цapськy вo^Io. Poзвeлась сиJrа.си^eннa всякlтl(
гpaAo. тa стo^oнaчaдьникiв! Усi вoни з вeJrикolo дloбoв.lo

AoвoAI!\rr щeAPy дroбoв цapя: AeP^и ддя цapя-бaпошки i

ддrя сeбe дoбpянe xaпa^иr
I нaплoд1,lлoсь нaг^яAaчiв, :кaнAapмiв. пplаквoснiв. ни.

IIIпoPoк' м.l^}lх. мeнIIIих i щe мeнrциx нaчa^Ьникiв i
нaчальничкiв!

A вжe якoк) пoвиннa бyлa стaти лroбoв. пpoстo сaтa-
нинськolo. щoб таланoвI'Iтondy гoмiнкoмy нapoдoвi закJrасти
lияп y poтa. зaбopoнивlllи твopити piдroю мoвoк)t якoк)
бyли складeнi свiтoвi писeмнi IIIeAeвpи кCлoвo o пoлкy Iгo-
peвiмll, <Пoвiстъ вpelueнних лiт>, д1rми, бarrаAи, пiснi тoщo.



Poсiяни пiднoсять гeнiй Cтoшrпiнa, який тe)к нe бeз до.
бoвi пepeсeлив y Пoвo.,r.:кя сoтнi тисяч yкpaiнськи:r poAинl
ствopивulи вiльнi для poсiйськoi зaймaнщини пoдriпpoвськi,
пpичopнoмopськi стeпoвi пPoстopи.

A зa чaсiв бiльlшoвицькoгo кбpaтaнняlt дloбoв мiхt
poсiянaми i yкpaiнцями пoпpoсTy стaла бaгpянoto вiд кpoвi.
.Д,eсяти. i дваAт1чтип'ятltтисячнi зaгoни бeзгpaмoтнI,f,к' зaтe
жopстoких нaстaвникiв нaпpaвиAa Poсiя нaвчaти
бiльtпoвизl,тy yкpaiнськe нaсe^eння. Tиx, :ктo нe спpиймaв
тaкy любoв, нeoдмiннo чeкaв Cибip (oсь тaкe сoбi
бpaтepськe зaпPoшeння в гoстi), aбo й peвoлroцiйнa, дo
хи)кaцЬкI{х фopм, poзпpaвa нa мiсцi. Пiд гaслoм тiеi дoбoвi
бyли opгaнiзoвaнi oAI{н зa oAним гo^oAol{opиt мaсoвe
Aoвo€ннe i пoвoeннe висe^eння з мeтoк) ox<ивдeння i
oсвo€ння 6eзкpaйньoi Poсii... A дикi poзпpaви?

У Пoвoдл<я, Cибip си^oto' пiд зaгpoзolo смepтi вивeзel{o
мiдьйoни yкpaiнцiв. Heoб:китi пpoстopищa вкpи^ися
чeпypltиIvtи сe^.r}tи ; пoчil^исЬ paпopтyвaння пpo yс пitшн ий
гryск y дilo piзниlс пpol\,tисAoвr,D( oб.€ктiв, oсвoенI{я нaфтoвrд<
poAoвищ тoщo.

Мoсквa пoвизбиpyвaдa мaйхte мiдьйoн yкpaiнцiв,
здeбiльtпoгo iз сepeдoвища iнтeлeктуaлiв' якi в рloвax pa.
дднськoi Укpaiни нe Мa^и мoяUrивoстi зpeaлiзрaти свoi
твopнi iдei.

Тiдькi в ХVIII' a oсoбдивo в ХIХ стoлiттяx пpoстий
poсiйський ..rroд пepeбiгaс з eтнiчнlдt зelЧeJrь y нoвoстBo-
ploвaнi пpoмис,roвi цeнтpи Укpaiни. 3a гlлyг бepeться зoвсiм
малo. Ceдa .A.oнevнини, Ayгaнщини, Cтeпoвoi Укpaiни нa
80 вiдсoткiв i бi..rьlцe зa^иIlIаJrись yкpaiнськими. l тaки}rи
хс с i сьoгoдri. A хiбa з rrroбoвi дo yкpaiнцiв oдpaзy пiсля
вiйни в Укpaiнy бyлo пepeсe^eнo мiльйoни poсiян, a yк.
paiнцiв вис^ilнo в кaтopхtнi мiсця Poсii? Хiбa y тaкий спoсiб
твopитЬся дpylкбa' бpaтepствo?

To x< чи IЧoгAа виpoбитись пpи тaких вчинкaх y сepцях
poсiян (кpiм якoгoсь нисzrа) 

^юAсЬкa щиpiсть y взaсминGtх.
piвнoпpaвнiсть. дoбpoзичливiсть?
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Haвeдeнi eпiзoди iстopii взaемoстoсyнкiв пiдкpeс^IoloтЬ
ixнlo oднoстopoннiсть _ yсpaiнцями i Укpaiнolo пoпpoстy
кopистyвa^ись. I цe нe мoг^o нe вiдбlтгисЬ y психo^oгii i

пoвeAiнцi poсiян' нaвiть pяAoвиx. Cтвopювa.rraсь oфiцiйнa

i.дlозiя нaдмipнoi дp1глсби. Пoсилалися нa спiльнe схiднo.

с^oв'яtlськe пoхoA2кeння. спiльний пpaвoславний oбpяд'
зaмoвчyroчИ, Щo вiн бyв ввeдeний 

^ицIe 
з ХИI стoдiтгя, i

тaкe iншe. I дoтeпep нaвiть пpoгpeсивнi poсiяни нe мo.

'(yгь 
Ao кiнця вiд.ryги, щo цe бyла дpyлсбa тягAoвиx кoнeй

i пoгoничa _ нepiвнiсть пoдiтичнa, сoцi€r^ьнat психoдoгiч-
нa бy.,ra oчeвиAнolo. Пoвeдiнкa мaйжe всeпAaнeтнoгo
гoспoAapя.в^асникa стaда Aoмiнaнтolo y вчинкaх poсiян, a

oсoбливo тl,D(l кoгo вiдlpaвлялll iз пeвним зaвдaнням. Мo.
в!|тЬся lre пpo ix винy чи нeвиннiстЬ. a кoнстaтyються

фaкти.
Aвтop пoстiйнo AoIlгF(yrтЬся вiAпoвiдi y сepeAoвищi сy.

чaснoi пoдiтичнoi, iнтeдeкryaльнoi eдiти Poсii. Мaйхсe
pl{тop}rчними ст.l^!t пI{тaння пPo yпepeA2кeнy пoлiтикy
Мoскви щoдo Укpaiни. Чor.ry ствoplo€ться стiльки пepeпoн

д.lrя нei, стiльки спoтвopeнoi iнфopмaцii вигryскaсться y свiт,
стiдьки oчeвиAнI{x i пpихoвaниx iнфopмaцiйl I всe )I(' чolrfy
PoсЬ з тaкoю нaпoлeг^ивiстlo пpaгнe втpиlvtaти Укpaiнy y

свoiй гeoпoлiтичнiй opбiтi? To ствoplo€ кpизy нaвкo^o
ЧopнoмopсЬкoгo фAoтy. тo зaгryскar aгpeсив}ti пoстaнoви

Aep)кaвних сTP}r'сг}P стoсoв}to стaтyсy Ceвaстoпoля i нa-
вiть Kpимy' зaxис1y к poсiйськoмoв}Ioгo D l{aсe^eнняl якorrfy
в Укpaiнi нiщo нe зaгpo)кy€l oкpiм кpaщoгo }киття. Poсiя-
ни пpoяв^яloть вe^икy eнepгiro y кoнстpyroвaннi
на.A^ep)кaвниx стpylсгyp y paмкirх CFЦ, дo якиx би iм xoтi-

^oся 
втягьгyтt{ Укpaiнy. Пoпpoсry Йдe пoдiтичнe пojЦoв.tнIlя

нa нeзa^e)кнiсть Укpaiни.
Bчeний пpискiпливo пPиг^яAalться| нa якi Я( си^}l oпи.

pa€ться oфiфйнa Moсквa y свoiй пoдiтицi? Ha пpaвлянi
кoла? Ha бiдьцroвицькe iмпepшoвiнiсттlчнe сepeдoвищe?
Ha ylrьтpaпaтpioтиvнy poсiйськoiмпepськy ctалу? Ha iнтeli-
гeнцiю? Poбiтництвo? Ha пpeвeликий )кElJtьt yсi сyспiльнi
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вePстви i пoлiти.пri сиA}l ст.шoтъA2кepe^o}r i oпopolo зoвнirд-
ньoпoдiтичнoi iдeoлoгii Moскви. Piзниця пo/rягae хiбa щo y
piвнях пoдaнi сBoгo стirв^eння: xгo пo.poсйськи вiдpepтo,
a :ктo пiд lтpt{чerr}Фeнrrми Aeмoкpaтиrllrmш нaмiparшr ЦAaсгь.
ся Ao apгylt{errгaцii нa мaнeP (oArroкpoвнoстi>, кoдtoвip'я>
тoщo.

3нaeмo. щo iнтeлiгeнцiя нaйбiльlll прaвиль}Io i тoнкo
вiдбивae нaстpiй сyспiльствa. Iз пpик.lадy XIХ стoдiття
знa€мo. щo гyмaнiзм мoскoвськoi irrтerreкryaльнoi eлiти
iснye дoти, Aoки нe пoявиться нeбeзпeкa poзпaAy iмпepii.
)Koдeн iз poсiйськиэt гyмaнiстiв нe oб1рився нa вiдрepгo
llpи}Iиз^}rвyl pyсифiкaтopсry пoзицiro Biссapioнa Бerriнськo-
гo щoд'o ylсpaiнськoi ryльт1pи, кoли тoй exIrAIIo зaзнaчив:
якщo в Укpaiнi пoявитЬся вerrикий пoeт' тo нe iнaкIпe. як з
)rмoвolo' щo вiн бyдe poсiйсЬKим пoeтo}l| сtlнo}l Poсii...

I{e збiг oбстaвин. пoдiй? Hi, цe нaбyl.a iмпepськa хвo.
poбa. якa мeтaстaзy€ нa тepитopii Укpaiни.

Toж' гoвopячи пpo кiстopиннy дlyлсбy> мiж' yкpaiнсь.
ким i poсiйським нapoAaми, Ittryсимo бyпа стpимaними.
CпoдiвaюсЯ, Щo сaмe тeпept кo^Il кoжeн чeщPить свolo
oсeшo в^асtlими pyкаIъtи. a нe пpaцelo iнltloгo. зaв,я)кyться
спpaвдi дl1гlкнi стoсyl{ки. УкpaiнIцм нe зaкDкaтимe вiкoвlrй
гнiв пpини;к'eння. вoни зytrliloть, o' }lo)к,,ll.!вo, }rхe зy!li^и,
втa}ryвaти йoгo, a oт poсiянal{ нaбaгaтo вa)кчe
дoгiчний тягap (стapцIoгo бpaтa> Ao^aeться нeпpoстo. I цe
вiARepтo AeмoнсTpyeться.

3a,ryнeний знaчний Aoкy}reнтa^ьний, a тaкo)к нayкoвrлl
i rryблiцистrrvний мaтepia,r пpo poсiйсьry дiйснiстъ i стaв.

^eння 
дo Укpaiни i yкpaiвцiв Aae мox/lивiсть дoслiдlиry

пepeкoн^ивo мoтивyвaти свoi A)rмки. якi викrrадae y кo-
peктнiй фopмi. Aвтop нe нaв'язyе pяA пoлoЯ(eнЬ. Ao якI,D(
читaч пoвинeн дйти сaмoстiйнo. 3oкpeмa' дiaхpoнний
aнa,гriз poсiйськoi iстopii, спeцифiки poс iйськoгo eтнoпeнe-
зy нa oснoвi нaвeAelloгo в книзi. зopieнryе вAylr{^ивoгo
читaчa| щo poсiйський нapoд }Ie мaв тp}tвa^oгo пepioдyддя
сaмoтвopeнrrя сyгo нapoднoi poсiйськoi try^ьтypи i пoбyry.
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Aддe вiдoкpeмивurись вiд KиiвськoI Pyсi (пo ii poзпаAi),
пiвнiчнi с,roв,янськi п^eмeнa пoтparuяloгь y зarreхкнiсть вiд
тaтapo.мoнгoдiв.

xv.xи стoдiття стaJu'! пepioдoм вo€нltoгo збиpaння в
oAЕy Aep)кaвy спopiдreних п^el{eн. Якpaз з цьoгo чaсy
мo)KIIа пoвoPити пpo ствopeння мoскoвськoiдepxaви з нe.
oднopiдrим eтнiчннм пpeAстaвнrflгтвoм. Етнiчнi poсiяни
вt{твoptoк}ться нaвкo^o Мoскви, oсяг.lк)tlи Hoвгopoд в eт.
Iloкy^ьт)PЕIolry мaсивi якoгo бyли плeмeнa нeс^oв'яtlсЬкoпo
пoxoд,ж'eнrrя. Фopт'ryвання poсiян як eтнoкy^ьтypнoi цiдoстi
бyлo пepepвaнo пoстiйними зaвoйoвницЬкиIrtи пoхoдar.rи i
вifoiarшr, знaч}Iим дoмiшyвaнням Ao щe нe yстaбiльнeнoi
свoei ryльт1pи. кy/rьтypи il{цпlr( нapoA'в. Екlrelспr.пrий евpo.
пeйськo.aзiйський xapaктeP пoвeдiнки poсiян збepiгся i дo
нинi. €вpoпeйськoстi poсiйськй нapoдliй i пpoфeсiйнiй

ryльтypi наAa^и yкpaiнськi твopнi 
^IoAи. 

oсoблrтвo вiд aкцii
Петpa I. кoди Kиeвo.Morтrtrянськy aкaдeмilo бyлo цiлкoм
пepeвeзeнo y Caнкг.Пeтepб1рг' a aзiйський сyбстpaт y
poсiйсьry eтriвнy кy/rьтypy пpollикae вiд сepeдньоaзiйсь.
кrос нapoдiв з Apeвrrьolo висoкoю кy^ьт}тoю.

Bчeний нe втiшaстъся ск.trаAlriстlo glтliчнoi сшryaфi po.
сiян. a pаNIIe спЬчраe. Aддe псrасoпoвqдirп<oвий стepeoтип
poсiян нe пpивчeний poзpaхoвyвaти нa в.lаснi сrulи. a нa
пoстiйнe зoвнiцrнс пiд2кивгreння кдryгхнiх нapoдiв >. oсoб.

^}lвo 
пoг^яAa/roсь ввeсЬ чaс нa Укpaiнy. якy тaк нe вAa/roся

пiддoprгпl. хoв бyли poзpoGлeнi пoдiтrrчнi пPoгPaми д^я
цЬoпo. П.Cтoлrrпiн y l9l1 P. щиPo зiзнaеrъся, щo <Poсiя
вxe вiд ХVII стoдiття пoстiйнo пoбopюс yкpaiнський py:к,
бyдe йoгo i нaдarri пoбopювaтra>, a в l9l4 poцi пoлтaвський

цfepнaтop фoн Бoгтoвyr дoпoвiдaе мiнiстpy вrryгpilшнiх
сrrpaв пpo тi 3Ф(oAl{. lrстPoпe викoнaння якror пprтвerro б дo
зницeння 1'кpaiнськoi нapoдroстiu (Pyсскoe пporц^oe._
ПетpolpqA.Moсlсвa._ 1923.- Bып. 5). Moсквoфiшствo тoPк.
lry^oся iстopиннo iзoдьoвaнoi вh Poсii Гaлrrчини. Aeщo
мoскoвським мeсioнepaм вAit^oсь B}tкoнaти iз свoix пpo-
гpaмниx зitвAttнь пiд нaс тимчaсoвoi olсyпaцiТ Гадичини.
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(...BeсЬ 
^аA 

пoвI{нeн гPyнт}rвaтисЬ нa poсiйськIд( зaсаA.rх.
Я бyдy [гeнepaл.ryбeprraтop Гaдrачини гpaф o.Бoбpинсь.
кий._ C.IT.I зaпpoвaд2lq'вaти тyг poсiйсьKy lttoвyl зaкoн i
лaд>. Як с^yцrнo зaзIIaчиB oлeг Гpинiв' висiянe мoс-
квoфiльськe зepнo пpopoс^o y нaшI{х чaсaх кпoдiтичним
pyсиrrствolltD.

.\oбpoзившrвa сeнтeнфя y цiй книзi звepнeнa Ao yк.
paiнцiв, дo всix нapoдiв з lиeтolo зpoзyttliти i дoпoмorти
poсiянaм пoзбyгись iмпepськoгo синAPoмy. Heстaбiльнiсть
нa кoнтинeнтi мoхсe виникI{yт!n. якщo зAeгкoвa,Kити пси.
xoпoвeдiнкoвим стaнoм poсiйськoi нaцii' якa бopеться зa
збepe:кeння свoгo гeoпoдiтичнoгo стaтyсУl ПPoЯEjlЯloЧиCь
y лсopстoкiй фopмi (вiйнa з lнкepiеlo, пoстyпoвe пiдкopeн.
ня Бiлopyсi, вiйнa y Пoдliстpoвii тoщo).

Heдoля yкpaiнцiв y тolYfy, щo в yсi iстopиянi пepioдr
вoни AoсягCl^lt тoгo' чoгo мoг^o нa тoй чaс Aoсягllyп|lrloA.
ствo. A щe _ нe виpoбили y сoбi пoдiтичнoi зaгpeбylцoстi'
нe пpaг}ry^и хoч тpoхи пoxивитися 3 ч}DKoгo. 3aвя<ди y
пpaцi хлiбopoбськiй, peмiснинiй, твopнiй. Чи винa етнiч.
них y<paiнцiв y тoмy. щo вotlи вмiли твoPити i твopили.
a^e нe зaхистили сeбe i свoi нa6yп<и? Boйoвничoстi вистa.
чa^o нa 6yrrт. нa спа^аx. нa гнiв. a нa тpивалi визвoльнi
вiйни бpaкрarro нe си^}l. a yстpeшliнь. Пpинaймнi yсiм
}ioуo.{oМ.

Iстopиvнa пpaвAa нe мo)кe бyпа дoIшryльнoro. Boнa мoЯ(e
пopяЦ/вaти щe нeбeзнаAiйнrтх скeптикiв, цинiкiв. Мaeмo
наAiIo, щo нeyпepeддeнi виснoвки aвтopa спpиймyгься зa.

цiкaвлeним ч}Iтaчeм як iстoтнa спpo6a Poзстaвити цiннoстi
зa iх спpaвxнiм дoстoiнствol}l' пPивepнyгId yвary дo щe бa.
гaтъохAo кiнI$ нe з'ясoвaних нa},кoвI{х пpoблeм iстopи.пrюr,
пoдiтrчниx i eтнoкyльrypних взaе}ll,lн Aвox нeзa,LeЯ(нt{к
oAllн. вiA oA}Ioгo нapoдiв.

Пpoфеcop Cmer.l'ol+ Iloвмor

Bстyп

}Iaцii !гтBopюкlться i rrсrв5пь,

Дoкll шaютъ пpoгpaмy lв BaBтpa

Хoсe oplеfa.ЬГасeт

Cтnpomеeilшuil, naptnнep чш nomенчiй'нa зoepoзo?
П.pomшnеэrcнi noeltяОu 11,o 11,o7llo?o niвl+iчlt,o - cтiОнoeo cуciОo

фopngютnъcя cnoнтnoннo, 6ез npoнu|сI|е||ня в zлu6uнtli
Оэrcеpелa. Iнaкlдe кoaсaчu' npo нuнil,tlнlo Pocilo пu cgОuлto
нa niОcтnaвi noвeОiшtсu (яlс npoвIlлo' нeнop.ttoвoнoi) ii
лiОеpiв. Mu не зoОулlуелt,ocъ нaО rn7l!'|, чu t|toxcaInъ вo|4u
noвoОшmucь itсoкtле, чo ulтnoвr'ae ir н,a maкi Оti.

Aна.ttiзgloаt,u crnaвле|L||^я, кpеl',t,tviвcъкoeo кеpiвtэuчmвa Оo
Укpaiн'u, лl.u oбуptoеlпocъ. Hun lОo€тnъcя, щo Оo кepлII в
cуciОlliй' Оepэrcaвi, вpeut,mi-pеulm, npuй,Оgтnъ лloОu з
тъвеPетIL!уL poтgJ|Io!'t i вollu noбaчamъ в Уrpaiнi cвozo
cтnpatnеzilнoeo тuIpfn1|QPa, _ moОi лiэrc Овoлt.o Оepucoвaлu
вcтnaнoвJ|"яfnъc я О o6.pi в loeм,u|uu.

Qе в пuнgлoлtу cтnoлimтni pociйcъlсuй icтnopuк Cepriй,
Coлoвtioв cmвepОэrcgвoв: вУ 3otiОнiti €вponi ... Оgэrcе fu'aotl,o
lнo|arnъ pocirt.cъкg icтnopiюtt [199, c.695]. Mgcuttto ОoОomu,

щo, t.o ?lcoлъ' хe lniлъtсu в 3aсiОнiй €вponi, oле й. в Укpaiнi
тnoкJo?tc,

Укpaiнo 3oв7!Lе тUlе,CtлII iлtoэii щoОo Pocti. HepiОlсю вuОa.
вa.llд 6agcaне зo ОiЙct+е. Уrpoinчi I|е I.aвaхщвoJL7Lcъ, тlo0i6нo
Оo ltlл'zicma' npoтнoaaвofnu laвтnpaшнi lсpolc|L pociйcъlсoeo
кеpiвнuчtnвa, Як нacлiОoк Оttя gкpaiнcъ1сI,l:Е npoвiФшriв -
pЙчopaвoння, o Оltя нaчti - тnpaeеОiя. IIicля dеpеolевoi
pевoлtoчti 1917 p. Itенmpa,nънa PoОа вuroОu.л,a, з сuбнoi
noauчii, вipяlu в Оe,r*oкpaтnuтln Tuлчacoвoeo gpя|у в
IlmryoepaОL ti npОсятlлвlltltсu iзОъrш, нл, tlotсlliн Оo pciЙсъtсll.т
Оеlloкpomiв i Оuвgвollucъ' чo'|g в лicmi нo Hевi лtoнiлaвu
naвoОяlnъcя тn'o|с' я1с нoзОpъoвu, tсo,tl'u за.xoОufnъ npo aкpa-.iнcъlсу 

cnpoву. HeОocвiilчeнi noлilnutсu нaeaОgвotlu !oн.
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Iti.ronл: вo,'|7L )rп2u.u в iлюзopt+oлзg cвimi. Tpе6o 6улo locg,
oбu eбoeнgmu oчевuОнg icmuнg: 1lociй,cъra Оел,oкpomiя
nwlнIlч.е||o Оlt^я тomt+ъo?,o вЭ'cuтrnсg i xе poзttмctoФэcусllnъcя,
шa iнlдi нapОu,lолcpцц усpaiнчiв.

Ilaй6iлъulшй, н,atш iсznoplк i tоеoфim g naлimuчi Mur;afr.лo
Гpgtllэ'вcъкuli О oваз вiОciч в лloОял, ||.е|I|,яJnущ1l.н, tt, кomуi poз.
nlcrcoлu в cm,po:ru,' npo лoэutllвicmъ eiОorpелllсt+tlл Уtсpi -
нu вiО Pocti в 1917 pчi. вУlсpiшiц _ zлru,cot вit|, _ |E.ОЦDoItЪ
antipу aОpuзomu Уrpdiнg вi0 PФti.IСaлu 6 вс'||u 

'цulu 
тruI.

tсuli зoлlip, вo'|u arcmgnu.лu 6 щ|Lpo i oОвqtтю 3 rмnculLu
zocJul.tu _ 6o mеnеp im cе вo||u б tliчl.n i нe pu'зulчв(Ц|u...
Aле укpoiнчi llэ' л,aюtnъ нл-nipg вiООiлlmuдя вiО Pociftлъtсoi
pеcng6лitсu. Botсu aoчlmъ зoОеprлmuля в Оo6poвiлъtl,ifr' i
cвoйilttiй' зв'жi з нсr'o. Xollgтnъ m,iл'ъ'cи, tl+oб вol*a шi в чi'лt tlе
oбtэlдlаl.ttд iт cвo6oОu d cа.nocm;iilнoс,ni нoчiottалъR|ozo жufn-
mя. !4я f||ozo тoчgтnъ,шupacсi aвmolюлii Уrpiнu;л [45,
c.48]. IIlo eoвopuтnu n.po iнutur noлimuкiв, |сoл1tr rnalc
ctloОiвoлаm лtoОtttt,o, яlсo Оo6p II.uIIJ|I|, uуo niс-ltя 1654 p. Moaсвa
сс'ill в|I.яв7IJ|II чuPoi otarnu заfu,зtl,счuтrlu glcpitкъtч cв6aОg,
o6o tсpotl4е clцЦroтrnl _ зoвci'tв яE,|o тЩсltlзo.tl.o cвсii ttллсipll,.ti
odлanl'mul [45, c. 63]. Hoтla'внe, нaшi nalуhm!,Al вв(nrаJLII'
uую 6еpеttlевa pевannot4iя 1917 p. злti,ttll.ttд Pocilo i maup,
зa.niстnъ вipttot,r;tlttт |4о;pф|clt.t аОеpжn.лaфl, Оo utoОu n1tu.
iltцlьu lцlpt i cnpoвеОлllзi лtoОu, яr;i eomoвi зoОoвiлъllumu
твpumeпн.я сrcptlзОlcеtш.r в л,oлapociв lt.

Icmopiя т;oвmopullocь у Оев,янocmuэ po|cщл.. Уrpoil+чi
poОiлu, чo eefioчеnicmcъlcuй, nepeвopom npoвaлuвcя. B
Ieueвi npoбolа;lu gчoc||u1сo'l, .noc1coвcъrozo лзimuхeg, нo
я|сo'|! rеpiвt+uru i Оgтoвнi npoвiОхuru Pocti npunucy.
вaлu тniлъкu coбi mo pocizi,cъrorr1g xopoОoвi nеpeлtoеg нoО
ГIсЧII' зoбgвotolu npo вI|еco|c itttltuт нapoОiв, cеpеО flux _

узсpвit+цiз. Hiтttlю tr, зеoОaз т;po ш|aI ншчio|lдluъ|{uй' npotlюp,
3 я|a!-il grpoiнcъri llo||o'сu вuiltllltu npolл;u eaсolenicmiв g
Mocrвi. Пoлimuчнo eйфopiя зacлinuлa ьac _ i лlu бoялucъ
noОuвutnucъ npaвОi g вi,сi.
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HaОлipнa вipa в pociilcькe кеpiвнuчmвo cnpuчu||Iuurcъ

Оo tl.етl,еpеО6aч'lnlзocтni npu poзaляОi llмmдtь Ч oploлtopcъlaeo

флomу. Xi6o нe 6gлю зpoч зpoчлtillo, чo вcniлъне', Iсoil'In+-

Оувaнн'я чuл флomoп 6gОe pociilcъ1сllлt |сoл|oнОgвatntя.lt, _

i mi,лъкu? Icmapiя J'ъIuлII |шc 1+o,вч1L7nu: ,мocкoвcъlсi |сеpiв.

1|utсu лu7tIе Оomu вu1сotиgrc/mъ Оoeoвopu, Оoкu llе tllюlчmь ir

lнeвoэrcufnu, щo зpo6ляfnъ npu luptлiil,-лiтnлiй llozфi.

Iloлimuчнi Оii _ не miлъкu llлiО кolt,lсpanшoi тlюtуimuчнoi

Iсoн,crnеляцti. Ilевнoto лlipoto iт tпюэrнo tupеОdalunu, я|cu+o

зpo зg пimu, 3 lcu!|| !уIIIuпo cnpoвg. Як вэrcе loi'нIlчoJ|acь, mлrcuil

уpoк Оае наltt, icmopiя. loбpamucъ Оo ще utuGuloeo кopiння

Оonoл'aeaе еfnнonoлifnoлoriя' з a6emкoю яtсoi gкpaiнчi

t|,oчuъ+oюfnъ oзнaй'oлttl'toвoтn|Lcъ' 6o зo чaciв rnoтna.nilnap|Lozo
pеJtcъl.t|g npo ti вuвче|1,|ьЯ 1fе !п'oalo 6gmш лoвu. Пpo pociяll

яlс cgci,Оiв ,лtu cуОtulu нa n:iОcтnoвi ocoбucmu'r вpшлceнъ чu

oкpеJn|Цx вucnoвл|oвaн,ь нauш:Е f|ul чe iнкollu зoкoфoншu'r

вче1+u:E i nucълаeннuкiв. 3вiОcu _ 1с.мInтnulсoвiсmъ нo7IL|l:Е

уяв.l|2||ъ npo н1l:Е. Ha npaкmшчi вcе звoОuлocъ Оo oбopoнtиoi
tlюзll'чii в зo,nrcmi cвo;ос npaз, iс npomuюmaanaлi нэlo|ou|||u"fiL
f'юc,яeaнняJ|,. з 6otсg cgciОiв, piзtt,u,tп cnaсalLятnuв||u.n.'сo1|-

чеtlчiялt K cт|ulpЦoeo бpama >.

Cmвopювaлacъ неnoвн'o кaprnuнa. Mu зoОoвo!,'ъъ+ялucъ

no6aченtl';tt, i не npolt'ulссlиu в cgnnъ. lнкoлu (i нepiОкo) nop.
fnpеnn нa1Цoeo niвнiчнoeo cg c iО a л,oл|oв oвc я уnepeflэrcенo,
o 11'o!|| тпpе6a л,otntl nopтnpетn 6ез peтnguli, 6ез чlltcu-

||ецъlс|t:x |+oъllllwвaшъ. A6u tloeo cmвopu|nu, 
'|!cъl;to увiйmu

в лailcmеpнto piзнur pociilcъкur мucлurnелiв, якi nъl.

cuLu cлoвеcнuй нaчioнolъъшuй, aвтnonoprnpеn. BoОнoloc

t,g cllltlo npoaнolliзу вamu iclnopu'lнi ocnaсnnu gкpoiшcъ,tсo -
pociй,cькux вlae!уL|L|+, iт t+uнitl.ьнto iнтnеpnpетnaчiю 6ез

я,1сuт.ocъ iлtoзiil,'

Iloш'a npal+я _ еrnнon,alliтno.nюzdчнuil aналiз grpoiнcьl<ю-

pociilcьtсuс вloeпux _ nodoчulla cвiтn зoвОякu Оonoлoai
Оupaonopo lшcmuтngmу шopoОoзнaвcfnвo HAH Укpaiнu,

Оotсттt'.icm.нagк, npoфеcopa Ctnenанa Ilавlttotсл. У npoчеci

I
.l
It
if
-
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poбoп|ultдО тснueoю aвInop кotlcuлъIngвaвcя 3 |lДgtс,oвч^я,Jуtu,
aorсpеtll Оoыn.фi.люл.lЦIук' npoфecopoлt P oлдltoл, кupuь,,-,
фiлocoфoл Poлaнoл lticеtlс, lсallО.ictn.нogх, Оoценmoлt
Cmalмюлt IVI oвloнaл,, з щ pltа.lticmoм BoeО oнo.r* It уtaнipeлl.Чu.лtдlto cnpu|nIxIIJ,ILcъ Оo cmвopе,{|Lя rlIu^u зoвiОувaаlкa
вiООiлу Лъвiвaкoi ttлуlсoвй бiблioтneы' iп. Cmефoнuй ндtl
Укpaiнu Оrcнд. It ol+чцюбa.

locлiaэrcaшя anpo1gвaлocъ нa зaciОaшlяс Оtlсtчciйшozo
u.Uбa 

"3aempiчill npll, Iнcrnumgmi нapсf,loзшaвcmвa HAH
Уtсpailu (lсеpiвнuк |ulg6g _ кotоО. пucfnечтnвoЗ|сaвc|nвa
Po,tлх Яцiв), нa ."тьopittlсo.т чi.ltozo pяОg nеpiюduч||uxс вuОaнъ,
tlасa.@ чаcomrciв в IVI oлaОъ Уzсpiнu tо ( eaл.pd. вoлaalu,tui
BoОaolgtс), в3o вiлъlt.g Укpoiнуl, (eoл. pе0. BozОol+ вo"*j,
"Уtcрlr:;iнcъtс.lй, utlt.*т, (zoл.pеО. Bacuлъ Boзiв), a naкoэlc.a
зolсюфolнu,r вuО anolя'e, lo|cwJt|Д fulpunъ|ooпa nв apmoлъ||u|ч
вL,еst е|LтoT)ееn''' нa лi.эшсopoОнuс, вcеуlсpoiнcъкtl.t, pеei-
o'ьIIлъxIЦE ltllaкoвu:r кюнфpенчiяс.

3a ng6лiкoчilo в aaзеmi ссMoлoОъ Укpoiнult Оеякuс
мamеpiaлiв, чo gвiйul,ttu Оo чiеi npaчi, aвrnop вuзttдtluй,
лll!pцИ|юl'' npлii а]IСgpнoлiсn poкa'' ( 1995 p.)'

lo al.эФу Ён|lau в cвim цo6лlдo cnpuчuнIlJ|llcъ pеОartnop
Mopi'я Гoфoлъ.

Уci.лl.iлt, o т|u'1сюxrс .n,alpнamаJl| вuОaння, oвmop вucлoвл|oе
чuw вОячнicmъ.

Укpaiнa B геolloлiтицi Мoскви
ПсpсдlIс слoвo

Пiсля пpoгo^oшeння нeзa^eхtнoстi Укpaiн и Poз пoчa^aс ь
нoвa eпoх<l в 1гкpaiнськo.poсiйських в зae}l и}Iax. AAe к в a т.
Iroмy iх спpиймaнrrlo пpoтистoятЬ двi кpaйнoщi: пepшa -
yкpаiнцi Ay)кe пoвoдi yсвiдoмлloIoть свoi нaцioнaльнo.
дepxaвнi irгтepeси. ix нeсyмiснiсть з iнтepeсaluи poсiйськoi
нaцii; дpyгa _ poсiяни нiяк нe мo)кyгь змиpитись з нaй.
бiдьцlolo пopaзкolo в свoiй iстopii _ втpaтoю Укpaiни, нe
хoчyгь визнaвaти Гi сaмoстiйнoю AeP'сaвoto в пoвнoltry po.
зytrtiннi. Haд нaurим}l yяв^eнняIltи пpo взaсмиllи Aвox
нapoдiв тяlкiloть нaв.яз)rвaнi yпpoдoвx стoдiть кoнцeпцii.
пpигoтoвaнi нa кtднi (стapцIoгo бpaтa>'

Caмi poсiяни тeЯ( нe yсвiдoмили свoгo мiсця в сrlaснoмy
свiтi. I-[ьoптy зaвa,кaс вiдсyгнiсть сaп'oкpl{тиннoстi, тpa-
дицiйнe нaдмipнe звe^иtleнняl )киття в iлroзopнoмy свiтi
мiжнaцioнальllиx взaeми}t'

Il|oпpaвдa, зaAylraтисЬ нaA po^,Цo Poсii в eвpoпi спorry.
ка^il вж'e вiйнa з Haпoдeoнoм. Пpoтe вистyп дeкaбpистiв
змiнився нaстyпolvt peaкцii. oдlaк iскpи жeвpiД.r _ i свiдoмi
poсiяни нe зaAoвo^ь}lя^I{сь сeнтeнцiями нa KIIIтa/\т пiзнiцroi
тtoтчeвськoi: <Умoм Poссиro нe пoнятьD. Boни нaмaгa^I'tсЬ
зpoзyt*liти Poсilo po3yNroм. Чaстo.ryстo i.x звиьrрaчyвitли в
нeпaтpioтизмi, бo oфiцiйнa цapсЬкa' a 3гoAoм бiльrшoвицькa
(нa)rкa)) yникa^а oб.ективнoгo Aoсдiд'жeння poсiйсЬкoгo
нapoAy. Heзва.:rсaючи }Ia тe' пopyIшeнi Петpoм Чaадaeвим y
йoгo кAпoдoгii бo:кeвiль}IoгoD пI,rтaння нe Aaвa^и спoкoro
тим вчeниIu, якi пPaгнy^и пoд,l,lвитисЬ нa пopтPeт свoгo
IrapoAy бeз heадiзaцii, дoдaвrпи Ao нЬoгo lцe свoiiх мaзкiв.

3вичaйнo, aвтoпoPтpeт нapoAy нiкoди нe мoя<e бyги
дoкiннeний, бo вiн вiдтвoproс якийсь lvtolvteнт в iстopиннoмy
пpoцeсi. Aлe тyг дeтaлi I{aк)ть ApyгopяAнe знaчeння.
oснoвнe ж _ xaPaктepнi pиси йoгo сyгi. якщo вoни
вiдтвopeнi oб,ективнo' _ зa^ицIaeтьсЯ. B цьoмy пepeкo-
кyeмoсЬ кoшr спpийI{a€мo aвтoпopтpeт poсiйськoгo нapoAy
зa сAoвeсI{ими eскiзaми фiлoсoфa Hiкoлaя Бepдясвa,
iстopикiв Cepгiя Coдoвйoвa i Baсиля Kлючeвськoгo,
писЬIr{eнникiв lвaнa Typгeнeвa, Hiкoдaя Heкpaсoва тa
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Фeдopa.A,oстoeвськoгo. Cкiльки минyлo чaсy, a iх дyr*lки й
нинi вpа:r<aroть свoiм пpoник}IeнIIям y сandy сyгЬ. Мaбрь.
нaйбiдьlдa iх цiннiсть yтoмyl щo вoIIи нe пiAAa.дrась зryбнoпry
вrrдивoвi кoн,юнктypи.

ПoAививlпись rra пopтpeт сyсiдньoгo нapoAy. пoчинa€мo
зaAy}ryвaтисЬ нaA iстopieю взaсмин двoх нaцiй. Укpaiнцi й
poсiяни _ тoтoл<нiсгь ни нeсyмiснiсть? Haйпepшe нaA циIvt
пPrтaнням нa тeopeтFlнoтиy piвнi зaмисN,tвся нaш iстopик
Микoда Koстoмapoв y пpaцях кKниги бyгтя yкpaiнськoгo
нapoAyD тa кфi pyськi нapoднoстi>. У кKнигaх...> вчeний
пoкaзaв нaсдhки Пepeяславськoi yгoди 1654 poкy. кToдi
Укpaiнa пpистa^ir дo МoскoвIцини i пoeAнaдасЬ з нelo. як
е'рlнlаЙ AJoA с^irв'янський з с^ав'янсЬким нepoздiлимo i
нeзмiсимo'.. Aлe скopo пoбaчи,rа Укpaiнa, щo пoпit^ась y
нeвo^к). бo вoнa пo свoiй пpoстoтi нe пiзнадa, щo тaкe бyв
цap мoскoвський. a цap мoскoвсЬкий yсe piвrro бyв, Щo
цoд i мyчlтгeльl [99' с. 56.57l. Ta спpaвa нe 

^.}lцIe 
в цapeвi.

I{e paнiure згaA}'вa^oсь, щo кoд1ipiв нapoA мoскoвський i
пoп.lв y iдoлoпoк.loнствol бo цapя свoгo нapiк бoгoм, i yсe,
щo цap скa,кet тe yвiDкaв зa дoбpe. тaк' щo цap Ьaн в
Hoвгopoдi дyпlив тa тoпиB Aeсятки тI{сяtl lrapoAy' a дiтoписцi,
poзкaзyroчи тel звalrll йoгo xpистoJuoбивиIЧD [99, с. 55l. У
дpyгiй пpaцi iстopик зaзнaчa€: кTаeмничий poдoвiд i
дlтгяний вiк вeдикopyськoi нapoднoстi пoвитий ryстolo'
нeпpoсвiтнЬolo хмapoю> [98. c. 28-29|.

oцiнloloни Apyry пPaцю М.Кoстoмapoвa yкpaiнський
eтнoпсI{xoлoг Boлoдимиp Янiв писaв: кПoбyдoвa сryдii нa
пopiвняннi Aвox нapoAнoстeй. якi дyлсe чaстo y свiтoвiй
нay4i iдoсi з}riцгytoтъся' вкaзy€ нa нaдзвинaйний пoдiтичний
iнтepeс сryдii. зoкPeмa. якщo зв.Dкити' щo вoнa бyлa
нaписaнa дiвa Poки пepeA (сJ\ilвeтним вa/ry€всЬким yкaзo}rD
(кнe би.rro, нeт i бить нe мo:кeт!l), i з цьoгo пoг^яAy стyAlя
цiннa як iстopинний дoкytueнт...D [245' c. 9l. Poсiйськi
iстopики тoPкaJш{сЬ цЬoгo tlитaння 

^ицIe 
чaсткoвo, хoч вoнo'

виllиt(^o щe в гдибинi вiкiв, fig кpaнo Пiвдeннa Рyсьo (Укpa.
iнa.- o.Л.) пiшura iнaкIдe. зpoстaлil нe тaкl як Пiвнiч>
(Moскoвiя._ o.г.) [9B, с 23l.

Чи нe нaйкpаrl{e пpoтиAeхшiстьдрoх нapoдiв пpoяви^itсЬ
тисячy poкiв тottfy. кo^]l хpист}rя}Iствo yгвePA2кyвa^oсь y
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KиТвськiй фсi як Aep)кaвнa peлiгiя? Пpo цe писaв нaцI
вчeний Iвaн oгiенкo l136t. Tа звepнeмoсЬ Ao poсiйськoгo
iстopикa Cepгiя Coдoвйoвa. Якщo в Kисвi, вкaзyс вiн.
хPиспrянствo пpийнялoсь кбeз вe^икI{х УтPУAнeньn. тo в
пiвнiчних i схiдlllтх пAeмeн вoнo зiткнyлoсь iз ксидьними
пepeпoнa}vtи> [l99, с. 18l.t82t. Бeзyмoвнo, тaкий oпip нe
випaAкoвий. Bчeний вв.Dкa€| щo Aдя тtlx п^elr{eн пoгaнствo
як peлiгiя бyлo кзaдoвiлЬtlим>' a xpистиянствo нe знaйo.
мим тaк' як сePeA пiвAeнни:с п^el{eн. Ta спpaвa нe 

^иIДe 
в.

нeзнaйoмствi: тyг йдeться пpo piзнi eтнoси' Bapтo пiдкpe-
с^IIтиl щo пiвнiннi тa схiднi п^eмeнa Kиiвськopi Рyсi нe.
мo)KyгЬ спpиймaтись 6eззaстepeж'}ro як с^oв'янськi. Taм
пpoстe,кy€тЬся' зa с^oвaМи Aъвa Гyмiльoвa' (виtIикнe}Iня

нoвoгo eтнoсa _ PyссЬкI{х (poсiян. мoскoвlтгiв,_ o'Г,| _

нa oснoвi з^иття с^oв'ян, тaтapiв, лrатoвцiв, фiннo.yгopськt.D(
нapoдiв> |4?, c.294l. oгox< стaв^eння Ao хpистиянствa
визнaчa^oсь нe peгioнaлЬниMи' a нaсaмпepeд eтнiнними
oсoбливoстями.

oкpiм тoгo' пpипiзнiлa хpистиянiзaцiя пiвнiнних i
сxiдних зeмe^ь вiдзнaнalraсь свoеpiдriстlo. к.Qдя змiшyвa.
нoгo poсiйськo.чyAськoгo l{aсe^eння хpистиянствo й пo-
гaнствo _ нe пpoти^eЯ<нi, взa€мoзaпepeвнi peлiгii' a тiдьки
взaeмoAoпoвнroвaльнi чaстини oднiei й тiеi л< вipи' якi
стoсyloться piзнoгo 

^aAy 
)rсrгтяt Aвox свiтiв, oднa _ свiry

веpхoвиннoгo, нeбeснoгo' APyгa _ пeкeЛьнoгo' кбeзoAнi>

[88, т. l, с. 307]. Bpeштi.peIшт, тaкий чyAepнaцЬкий peлi.
гiйний свiтoгляд пo^eruryвaв aсимiляцiro yг,po.фiнськoгo
нaсe^eння нa пoбyгoвol'тy piвнi.

Пpoтилeжнiсть пiвдeннкx i пiвнiчнo.схiднlтх зeмeль нaй.
яскpaвiure пPoяви^aсь y княл<i чaсиl кo^и вAaAимиpськo.
сyзAа^ьсЬким князelu стaв AнApiй Бoгoлroбський, який бyв
aбсoлrотним зaпePeчetlням свoгo бaтькa lopiя .A'oвгopyкo.
гo. Cин Boлoдимиpa Мoнoмaхa topiй пiсля oвoлoдiння
Kисвoм зit^ицIaвся тyг нa вe,Il!tкoкня'(oмy пpeстoлi Ao сaмoТ
смepтi (ll57 p.). Цiкавo, щo вiн щe кopист}rвaвся як гep-
бoм тpизфoм Boлoдимиpa Cвятoгol а син йoгo в)кe нe
визнaвaB.

Бaтькo i син _ piднi пo кpoвi, aдe .ryлсi пo Ayхy. Iстopик
C.Coдoвйoв тaк пoяс}Itoe вiднylкeння князя Aндpiя вiд
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киiвсЬKI,rх тpaAицiй: (тpиAltятЬ з гaкolvl лiт пpo:кив нa пiв-
нoчi' вихoвyвaBся в iнtшиx взaeМинaхt нiл< тi, щo iснyвaли
мi:к князями й мiстaми нa пiвдli, вихoвyвaвся вiдoкpeм-
лeнo вiд iншrаr дiнiй княхсoгo PoAy' вiдт1глteнo вiд звиннrпк
iнтepeсiв, i тим здaтнilшим, oт)кel бyв вiн ддя тoгo. aби
виoкpeмитися з PoAyl пopвaти з Ilим. I oсь кoди в зpiлiй
т'ryл<нoстi з'явився вiн нa пiвAeнь, тo чyЛим i вopo:ким
вlцaвся вiн йoмy> [l99, с. l87]. Bихoв.rнeцЬ пiвнoчi AнApiй
пoвoAився свaвiльнo' нe визнaвaв якиxoсь oбмeясeнь. Biн
нe хoтiв KнязIoвaти в Kиевi, a, зa,AиIIIивIIIись IIa пiвнoчi,
Ire AoтpиIvtyвaвся вe^икoкIlя)t(их тpaдицiй, Ao мoдoArшиx
князiв стaвився lte як Ao кpeвI{якiв, a як дo пiдpyнниx.
пiддaних.

Пpo вopo:кe стaв^eння нaсe^eння пiвнoчi Ao нaluих
пpeдкiв зaсвiднилa пoвeAiнкa ix вiйськa в Kиевi в бe.
peзнi l169 pory. Cин ArцPiя Бoгoлrобськoгo Мстrаслав пiс.ля
зaхoп^eння зoлoтoвepхoi стoлицi дaв нeoбмe:кelry вo.
дlo свoiм вoякaм. Aiтoписeць зoбpa:кye ix як дикyнiв:
кI гpaбyвaли вollи Aвa днi yвeсь гoPoA _ ПoAoлля, i Гopy, i
мoнaстиpi, i Coфiю, i .Д'eсятиннy Бoгopoдацro. I нe бyлo
пoми^yвaння aнiкoмy i нiзвiдки: цepкви гopiли' хPистиян
yбивaли, a Apyгиx в'язaли, :кiнoк вeли в пo^oнt силoмiць
poз^}п{aloчи iз пryxaми iхнiми, дiти pидaдиl д,ив^ячись нa
мaтepiв свoiх. I взяли вoни мaйнa бeздiч' i цepкви oгo^}r^и
oA iкoн, i книг, i pиз, i Aзвoни пoзнiмa.ди всi (цi) смoляни, i
сyздaльцi, i нepнiгiвцi, i oдегoвa APyжинa' - i всi святинi
бyлo зaбpaнo. 3aпалeннЙ 6ryъ нaвiть мoнaстиp Пe.repськoi
святoi Бoгopoдицi пoгaними, aлe Бoг lvro^I{твaми святoi
БoгoPoдицi oбepiг йoгo oд тaкoi бiди.

I бyв y Киевi сePeA yсiх лoдeй стoгilt, i тyгa, i скopбoтa
}IeвтиtIIимa. i сAьoзи 6eзпepeстaннii> [l18' с. 295!.

Koди чrгaсмo гipкi с^oвa дiтoписця, мимoвoдi виникa-
ють aсoцiaцii з пoвeдiнкoю бiдьlцoвицьких opд пiд
кoмaнAoro Мypaвйoвa y Kиевi зa чaсiв нaцioнaдьнo.
визBo^ьнI1rx зМaгal{ьt пpo щo пицгyгь iстopики ||7|,т.2, с.480].
Мi:к ними 750 poкiв, а]Le (пoчepк> здoчинiв тoй сaмий.
Mae paцiю O.Coдoвйoв. який писaв пpo впAив Aндpiя
Бoгoдrобськoгo нa пoлiтикy Poсii: кПpик^aA пoAaний,
гpyнт пiддoтoвaний.цzlя нoвoгo пopядtv peueй> [t99, с. lB7|.
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Як знaeмo' в iнцrиrr кpаiнaх тeж' бyли. a^e B)кe в нaшol(y
стoдiттi. кepiвники Aеpж'aви' якi мpiяли пpo кнoвий
пopяAoкD). Aдвний слoвeсний збiг!

У пoлiтицi князя Aцpiя Бoгoлroбськoгo пPoявиjшrсь
oснoвнi зaсaAи зoвнitпньoi пoдiтики Poсii, зoкpeмa ii
стaв,\eнI{я дo Укpaiни. Пo.пeprue. йoгo вiйськo нe визнallil^o
Киeвa стo^ицelo свoгo lrapoAy' _ хoч тpeбa пiддpeслrrги й
aбсypднiсть пiзнilцих твepA)кeнЬ пpo (€Aинy pyськy
нapoдriсты i кспiлькy кoNlск)D)' _ стaви,roсь Ao кI,!'яlI як
дo вopoгiв i нe дoтpnryвa^oсь х(o.цнt{х }topаnьниx вимoг.
Пo.дpyгe. зaвoйoвники Aиви^}lсЬ нa Kиiв звep:orьo, iх нe
чapyвa^и кpaсoти мiстa з вe^икoкня)ким пpeстo^oмl тoli'ty
Aндpiй БoгoдroбськIай вoдiв зa^иulaтись нa нeoбxитiй
пiвнoчi. Toдilлнi зaгapбники нa пpoтивary пiзнilпим свoiм
нaстyпникalЦ I{e мaскyвa^и пoдiтики iAeoдoгiчним с^o.
вoблyдствoм i нe пPихoв}'вa/rи цшliзl,ry. Пo.тpeте, бpyгaлыre
пoвoA2кellня зaвoйoвникiв нa ylсpaiнськlтх зe!.ияx Aa,\o
пpиt(^аA. як зaзнaчae C.Coдoвйoв' ддя нaстyпнI,D( пoкoлiнь.
Taк вoни пoвoAll^}lсь i пoвoддться нинi (в Чeннi!) нa всiх
пoнeвo^eнI.D( 3eм^ях. Hapeurтi, пo.чeтвeРг€, yкpaiнськi зeшri
poзг^яAa^I{сЬ нa пiвнoчi як A)кepe^o ддя збaгaнення ii
нaсe^eння poзбiйницьки}ll.t мeтoAaми. 3aгapбaння ч}гJкI|x
зeмe^ь пepeтвoPи^oсЬ згoAoм y нeвилiкoвнy хвopo6y
poсiйських вoлoдapiв, y сaмoцiль.

Iстopик C.Coдoвйoв звeРтae },вary, щo вx'e в тi дaлeкi
чaси }lopa^ь пiвнiчниx i пiвдeнниx князiв дoкopiннo
вi^Еliзнялась. Пiвнiчнi князi стави.,rrr пepeA сoбoro мe:y кбeз
нeпeвнoi 6уtтъlа мaти кop}rстЬ ддя свoгo вoлoдiння>. цe6гo
пpl{хoпити в сyсiдa щe цIмaт тepитopii, a пiвдeннi _ йшди
нa битвy (взяти свolo чeстьu Il99. с. 190J. Чи нe пapaдoкс?
Kнязi з oAl{oгo кopeня. it^e a}IтипoAl.t: Aдя oAIrIтx _ кopисть
(мaтepiaльний зиск). a дР'1я iнlпих _ чeсть (мopaльнi
вapтoстi). Ta нe тiлъки князi! Heмa пoдiбнoстi i в хaparсгepi
нaсe,Leння пiвнoчi й пiвAня, яI(e щe нeA.rвнo )ки^o в oднiй
дepясaвi. C.Co,roвйoв нaвiть тpакrye Apа xapаrпepи як цiлкoм
пpoти,re)кнi Il99. с. l89-190l.

У вaндa.lriзмi МстиславoвI{х opA y Kиевi 6aчимo пePцry
спpoбy дикyriв з пЬчoнi пoкaзaти свoю звepкriсгь пepeд
цивiлiзoвaним нaсe^eнIlям пiвдня. Taк, дo peнi' мoскo.
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вити стaви^ись Ao всix нapoAiв. Il{oпpaвдa, yкpaiнцiв, як
пiдтвepд:ttyс iстopiя нarДиx взaeмI{н. вoни зI{eвaхaли
нaйбiдьIдe' нaв.язyloчи кoмп^eкс нaцioнaдьнoi мeн.
шoвaрoстi i зaпepe.ryloни цiлolлy нapoдoвi пpaвo нa в^аснy
мoвy, бo тpaктJ.вa/rи Гi як дiarreкт свoei. Kpaйнiй пoг^яA нa
yкpaiнцiв висAoвив кPI{тик B.Бeлiнський y peцeнзii нa
пpaцю Микoшr Мapкeвинa кIстopiя Мaлopoсii>. Biн писaв:
кМaлopoсiя нiкoди нe бy..rа Aepжaвolo i внaслiдoк тoгo нe
мae iстopii в стpoгolvry poзyt*liннi с^oвa. Iстopiя Мaлopoсii e
нiчoгo бiльIшe, як eпiзoд вiд нaсy вoлoдiння oдeксiя
Mюсaйдoвичa... Мaлopoсiяни бyли зaвtЦe пдeмeireм, a.дe
нiкoли нapoAoм' a щe мeншe Aep)кaвolo. Boни вмiди пo.
гepoйськoмy бopoтись i вмиpaтr с^ilвllo зa свolo бaтькiв.
щинy. вoни ввa)кaloть впoвнi нopмaльниIи пoAo^aти
си^ьнoгo вopoгa мa^ими зaсoбaми, _ а^e вoни нiкoли нe
вмiloть зpoбипа в)кI,moк з iхньoi пePeмoгиD [Qlтг. зa: 235,
с.79l. БeзглyзAЯ цьoгo пoг^яAy oчeвI{AIre: oслiплeний yкpa-
iнoфoбствo}r l}roскoвсЬкий вeл.rrкoдepжaвний цtoвiнiст нe
мiг змиpитись нaвiть з тиItt' щo yкpaiнцi мo;кyгь мaти свoto
iстopilo, 6yги дep:кaвниI{ нaPoAoм.

Пpoтe y(paiнцi зaвIцe бyли дep;кaвнoк) нaцieю, }Ieзвa-
х<aloчи нa чy)кoзelr{нe пoнeвo^eння - i в цьol"ty пiдтвepд.
:кeння тягдoстi нaцIoгo Aepx(aвoтвopeння. Пpимipoм, мixс
к}Iя,(oю i кoзaцькoro дo6oro нaшoi iстopii нeмa яKoiсЬ
пpipви, бo Aитoвськa Aep)I(aвa (пpoтягoм l}rа^o нe цiлиx
двox стoлiть бyлa дep:кaвoro й yкpaiнськoгo нapoдy' бyлa
тolo спiльнoro бyAoвorot Ae A'oсr.rть миpнo тa спoкiйнo хсИ]wr
пoPrI сeбe нapoдl литoвський. yкpaiнський i бiлopyський>
[55, с. 1 04]. Araтoвськo.}ськa дepxaвa| _ тaк спpaвqдyrивiшre
ii нaзивaтиt _ пpoтидiялa (збиPa^ьницькiй> пoлiтицi
Мoскви. Boнa фaкгичнo ствopи^il пpoти^Фrсre Aep)кaвнe
oб'eднaння pyсЬкl{х зelvte^ь з eвpoпeйсЬкими тpaдицiями
нa пpoтивary Мoсквi як спaAl(oeмницi 3oлoтoi opди тa Гi
aзiaтськrд:с тpaдицiй.

Щкaвo, щo мaйя<e дo кiнця ХV ст. в 3axiднiй eвpoпi
пpo МoскoвсЬкy Aep)кaвy нiчoгo Aoстeмeннo нe знa^и.
Гepмaнський iмпepaтop Фpцpiх IIl дoвЬaвся пpo нei дицre
в 1436 poцi. Toдi вiн пpoпoнрaв lвaнoвi III кopoлiвський
титyA' a^e мoскoвський вo^oAap вiдмoвився, бo вжe
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пr'Iy^yвaв qq$g кгoсyдaPeм всeя фсi>,a вiдтaк цapeм i ви.
мaгaв сaмe тaк нaзивaти йoгo зa кopAo}roм [8B. т.2, с.l15,
l19]. Пpo свoi пpeтeнзii вiн вiAяepтo з.lяв,lяв iнlцим вoдo.
Aapям. УклaAaroчи пepeмиp.я з вe^иким лr,lтoвсЬкиIЧ кltя.
зeм oдeксaнApo}t y 1503 P., вiн скap)кився: кA мeнi хiбa
нe )Kit^ь свoеi дiд.lзниt pyсЬкoi зeмдi, кoтpa зa Arатвolo,-
Kиевa, Cмoдeнськa i iнIдlдс мiст> [88, т. 2, c' l l1]. L{i зeмлi
мoскoвсьKий вoлoдap ввtuкaв свo€lo спаNllинoto.

Aбс1pднiстЬ тaKих пpeтeнзiй тa iх псeвдoнayкoвoгo oб.
гpyнтyвaння пoкaзaв нaцI вe^икий iстopик M.Гpyшeвський
y стaттi к3вичaйнa сxeма кpyсскoi> iстopii й спpaв pa.
цioнальнoгo ytиaAy iстopii схiAнoгo ксдoв'янствaD, щo
вl{Ap}'кoвaнa в з6ipниry Poсiйськoi iмпepaтopськoi aкaдeмii
нayк (1904 p.). Унeний вкaзyвaв нa Aoкoнeчнiсть квичисти.
ти вЦ piзнlaс eпiзoдiв з iстopii Укpaiни й Бiлopyси> iстopirо
вoш{KopyсЬкoi нapoднoстi [4l, c. |2l, Ta кoли заг^янyги Ao
iстopивнrос пpaць C. Coдoвйoвa чи B. I(лroчeвсЬкoгo' I*ryсимo
скaзaти. щo тyг нaвiть нe тpe6a тoгo (oчищeнняD, ад2кe
вoltи тopкaloться 

^иIIIe 
Aвoх пoдiй в iстopii Укpaiни _

Пepeяслaвськoi yгoдl i Пoлтaвськoi битви. IнIшa piн, щo
пPи тaкo}ty пiдxoдi '  пiсдя (oчищe}tня>, poсiйським
iстopикам AoBqAeться цryl<aти iнrцoi ккoлискl,t)' свoгo нapoAyt
вiдмoвивurись вiд тpaдицiйниx пiдxoдiв Ao киiвськoгo
пepioдy як кспiльнoi кoдllски> yкpaiнцiв' poсiян i бiлopyсiв
чи нaвiть лиrue poсiян. Тaкoгo вис}Ioвкy д'oхoддтъ iкгуiтlaвнo
дeякi poсiйськi iстopики й пoдiтики' зoкpe}ra пpI{хильники
кeвpaзiйствa>.

Пpoтe пaнiвнolo в poсiйськiй iстopioгpaфii зaлишaeться
схeмa. якy пpoбyвaв oбгpyнтyвaти B.l(лroчeвський. Biн
пoAiдив poсiйсьry iстopilo Ao сepeAини ХIХ ст. нa чoтиpи
пepioдr. <Пepioди нaшoi iстopii' _ писaв KлroчeвськY|Й, _
eтaпи' якi пoсдЬoвнo пepeйuroв нaш нaPoA y зaйняггi й
oсвoeннi oтpимaнoi ним кpaiни Ao сaмoгo тoгo чaсy' кo^иt
нaperптi, вiн Iдляxoм пpиpoArroгo нapoд2кetrня й пoглинaн.
ня зyстpiннI{x чy,кoPoAцiв poзпoвсroд.tвся нa всiй piвнинi
й нaвiть пepeйrшoв зa ii мe:кi> ]88' т. 1' с.5ll. Ha йoгo
Ayмкy. пepший пepioд Poсiйськoi iстopii _ цe Pyсь
.\дiпpoвськa' гopoAoвa, тopгoвe^Ьнa, вoнa виникar y VIII
й тpивae дo ХIII ст. Biдтaк Ao сepeAини ХV ст. iснyвалa
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Pyсь Bepхньoвo^зькa, yAiльнo.князiвськa. вiдьнoзeмдe-
poбськa. Biд пoлoвини ХV Ao пoчaткy ХИII ст. _ цe Pyсь
Beликa. Мoскoвськa. цapськo-бoяpськa, вiйськoвo.
зeмлepoбськa. Hapeцrтi з xvIII ст. poзпoчинaстЬся
всepoсiйський, iмпepaтopсЬкo.AвopянсЬKий пepioд кpi.
пoсницькoгo гoспoAapсгвa. зe}{^epoбськoгo й фa6pивнo.
зaвoAсЬкoгo [88, т. 1. с.51.52l.

У цiй сxeмi втiлeнa <фiкцiяll. цeбтo iстopiя <oбщepyс.
ск.lяD' якy' пpo щo згaA}'вiyroсЬ кpЕгIдq'вав М.ГpyшeвсЬкI,llit
вкaзyючи' щo кiстopiя вeликopyсЬкaD (тaкoю стa€ ся
(pyсЬкa iстopiя> вiд ХII.ХIII вв.) з yкpaiнськo.pyським
(киiвським) пoнaткoм' пpиIIIl,lтим дo нei. сe тiльки кa^iкy.
вaтa. нeпpиpoAнa кoмбiнaцiя. a нe якaсь (oбщepyсскaяD
iстopiя [41. с. 12t. B oснoвi кprrпlкoвaнoi нaцrим iстopикoм
скeми 

^eJкитЬ 
кiдeя гeнea.lroгi.шa - гeнearroгiя lиoскoвсЬкlDt

динaстiй>' якa зaпoчaткoвaнa в кiстopioгpaфiннiй схeмi
мoскoвсЬкInк книxникiвD. a згoA'olltl ((КoЛ.ll гo^oвнa вагa
пepeнeсeнa бyла нa iстopilo нaPoд'y' сyспiльнoсти. I(yЛьTy.
pи' i кpyсскaя истopl{'яD ст.l^il збдrокaтися дo тoгo, щoб
стaти iстopieю вe^икopyськoгo rrapoAy i йoгo кy^ьT.]рнoгo
x'I,ггпя. заAep)кalro тy 

'( 
схeмy в iП гoдoвнlоr мolЧeнтitх| тi^ьки

ст€tnи вiдriтaти eпiзoдl' щo дarri. тo бiльrцe> [41, с. 7-8t.
.Д.o pенi, тaкa )к сxe}ta кpyсскoй истoPииD зaстoсo.

вyва^aсь i в paдднський чaс. Aдя гi oбгpyнтрal{ня викo.
pистoвyвa^асЬ мapксистськo-^eнiнськa мeтoдoлoгiя. Як
пpaви^o. paдднськi iстopики вiдrггoвхр.l^исЬ вiд rreнiнсь.
кoi (тovнitшe _ стa.rriнськo-дeнiнськoi) кoнцeпцii нaцii. Taк
poзпoвсIoA2кyв<lЛись квaзiнayкoвi кoнцeпцii кк6д1д.*,n TPьoх
бpaтнix нapoдiв>, кeдинoi AaвнЬopyськoi нapoднoстiD, a
пoчaтoк фoplryвaння yкpaiнськoi <нapoдroстi> вiдсyвaвся
нa кiлькa стoдiтъ пiзнirдe. У вoсьмlrгoмнiй кIстopii Укpaiнсь.
кoi PCPл ствePAxyeтьсяt щo y кiнф IХ ст. кз yгвopeнням i
PoзвI{ткoIrr Aepxеви (Kиiвськoi Pyсi._ o.Г.) вiдбyлocь i сr<ла.
Aaння (?) дaвньopyськoi нapoднoстi. якa сгGlлil нoвolo! вlt.
щoю фopмoю eтнiчнoi спiльнoстi пopiвня}Io Ao poAy i
пдeмeнi> [78' т. l, кн. l, с. 28l|. Biдтaк читarмo: кp,aльlпий
poзвlттoк фeoдaльних вiднoсин зyltloвив пepeхiд AaвнЬo.
pyськoi Aep,кaви дo poздroблeнoстi. B цeй пepioд нa oс}to.
вi дaвньopyськoi нapoAtloстi пoчarroся yгвopel{ня тpЬoх
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6paтнiх нapoAнoстeй _ poсiйськoi. yкpaiнськoi тa бiдo.
pyськoi, ддя якI{x iдeя едroстi Pyсi нepeз спiдьнiсгь пoхoA.
жeння стa^a тpaдицiйнoю i вiдiгpaвa^a нaAзвичaйнo
в.rж^I{вy po/rь y iх фoprvrрaннi> l78, т. l, кн. 2' с. 186l.
Aвтop цiеi цlггaти Ф.П.[Ileвчeнкo вllAiляс тpи eтaпи фop.
IvryваIIltя yкрiнськoi нapoAlroстi i дoвoдrrгь йoro зaвepIшeння
Ao сepe.Цrl{и ХИI [7B. т. l. кн. 2. с. l87l. Алe тyг залицIa.
eться бeз вiдпoвiдi питaння: якщo oдrieю з oснoвних Pис
нapoдroстi згaддний iстopик нaзивar eкo}IoмiчI{y спiльнiсть.
тo чи Iцoгjrа вoнa бyпа в yltloв.rх пoдiлy Укpaiни мix двoмa
сyсiдriми д'epxaвaми _ Мoскoвieю i Пoльцerо в сepeдинi
ХVII ст.? Te xс сaмe стoсyeтЬся й yкpaiнськoi кfiyp}qiгa3.
нoi> нaцii. фoplryвaння якoi, нa Ayмкy М.H..Aeщeнкa. пepe.
нoсI{тьrя .Dк нa кiнeць )tIХ ст. [78' т. 3, c. 442|.

Poзг,rяд тaких кoнцeпцiй. _ ЯК Aopeвo^loцiйниx, тaк
i paдднськrоr. _ iстopii Poсii зyпloвлeний iх бeзпoсepeдlriм
BI{,(oAoIr' нa гeoпo^iт}lry пiвнiннo.схiшloi AeP)кaви. к oбщe.
pyсскaяD iстopiя дoгiчнo oпPaвAoBye зaгapбницькi пдани
цaPськoпo i бiльIпoвlдlы<oгo кepiвниtггвa' зoкpeмa пoсягaн}rя
нa ytpaiнськi зeмлi. 3гaдyвaнe paнiпre мoскoвськe тpaкry.
вaння Kиeвa як власнoi AiAизни нaAa€ зaбopнiй пoлiтицi
цapизмy (3aкoннoстi> i вoднoнaс пiдклaдae кпpaвoвi>
пiAрa^ини д7rя 6opoтьби пpoти кмa,,ropoсiйсЬкoгo сeпapa.
тизIt'ryD. Cyгь тaкoi пoдiтики сфopмyrrroвaв y l91l p. П.Cтo.
дипiн: кPoсiя влсe вiд ХVlI стoдiття пoстiйнo пoбopюе
yкpaiнський pyх, 6yдe йoгo i надалi пoбopювaти. бo вiн
пoстiйнo зaгpo,кyr цiдoстi й нeпoдiльнoстi дep:кaвиll
[I$тг. зa: 235. с.143|.

<Мarropoсiйський сeпapaтизм> пoстiйнo тPивoжив
poсiйсьюrх вoлoдapiв. Aби пoкiнчI,Iти з lll'мt цapськa Poсiя
пoсягa^il нa га.шlцькi зeмлi. якi з |7']2 pory пepeбyвaли пiд
в^аAoIo Aвстpiйськoi мoнapхii. 3aхoпивIци Галrrникy. Moс.
квa lъtoг^il кхipypгiнним D мeтoAoltl кpoзв'язaти> пpoблer'ry
смarropoсiйськoгo сeпapaтизrtfyl. Як вiдoмo. цapський 1pяA
нirв.яз)rвaв гaAицьким yсpaiнцям мoсквoфiльствo. Мiсцeвi
мoсквoфi^и нaпаA.Lrи нaвiть нa ккyлilлiвl(yD' зaявJlяIoчи'
щo кorъirrниi вpaги Pyсi стapaються нинi пpaвoп}IсЬ €гo
(Kyлiшa._o.Г.). в нaйнeвиннiйцrиx цi..rях ддя pyсскoй слo.
вeснoстi нa Укpaiнi пpиAyмatry. у>|<wry opyдieм ддя пpoi.
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звeAeнiя poзAi^a i poздopy тaк вo внyгpi Pyсi Гaлицкoй'
якo i мexси тolo )к Гaлицкoro Pyсilo a пpoчиIlt вe^иким pyс.
ским мipoмD [l49, с. 16.17|. Peaльний пoхoрoн (м.l^opo.

сiйськoгo сeпapaтиз}fP) нa гаnицЬK}rx зeм^яx цapсЬкa в^аiцa
пoчa^а спpaв/rятIr зpaзy пiсля ix зaгapбaння в 1914 P' oб.
pадyвaний зaхoп^e}Iням Aьвoвa вepxoвний гoлoв}Ioкo.
мaнAyвaч, вeликий князь Микoда Микoдaйoвич Poмaнoв
oбнapoдyвaв мaнiфeст, в якolrfy гopAo зClявив' щo (po.

сiйський (?) нapoд oб'eдtaвсяD, чим (завepшeнo дiлo Iвa.
нa Kaлити})t a пpизнaчeний гeнepал.ryбepнaтopoм гpaф
o.Бo6pинський oгoдoсив свolo пpoгPaмy дiяльнoстi: кГa-

^ичинa 
i Aeмкiвщинa - спoкoнвiчнa кopiннa чaстиtlа

сдинoi вeдr.lкoi Pyсi... Beсь даA пoвинeн гpyl{тyвaтись нa
poсiйськrас зaсаAilх. Я 6уьу зaпPoвaд2lq'вaти тrr poсiйськy
мoвy| зaкoн i лад> [l7l, т. 2, c. 445|, У бopoтьбi з (мaзe.

пинствo}lD пepIшi yAapи poсiйськoi aдмiнiстpaцii спpямo.
вyвaлJnсь пpoти Укpaiнськoi Гpeкo.Kaтoдицькoi L{epкви.
oкyпaнти aPeцгryвa^и митpoпoДrтa Aндpeя Шeптицькoгo
i вислали Ao lltoнaстиpськoi тIopми y Cyздaдi, уъ,язнlаl+tl |2
тисяч гtl^PFIaн' сepeA якrд:с бaгaтo гpeкo.кaтoлицькI.D( свя.
щeнникiв, i пoгнади iх нa явнy смepть aя< y сибipськi снiги

[17l, т. 2, c,445|, oсoбдивo пoстpa,кAa^o Toвapиствo кПpo.
свiтa>l, якe нaлiтyва^o нa тoй чaс мaйя<e 1l0 тисяч чдeнiв.

щo oб'еднyвil^исЬ нaвкo^o 2944 cитa^eнь у 77 фi^iй [193'
с.43]. Пo-вapвapськotvfy зницryва^ись книги й iншe мaйнo
Toвapиствa t зaкPивilлисЬ чPrтa^ь}li й лiквiдoвyвалис ь фiлii.
Taк сaмo пoвoAи^исЬ oкyпaнти з кooпepaтивн}lм бaнкoм
к,Qдiстep>. I-[iкaвo. щo oKyпaцiйнuЙ тepop oми}Iaв пoдiбнi
пo.,rьськi yстaнoви' як i бiбдioтeки та IIIкo^и нa галицьK}rx
зeмдях.

Пeprшa poсiйськa oкyпaцiя Гarrичини тPивa^a мeнцIe
pory. Чepез п,ять poкiв сloди yвipвaлись .repвoнi вiйськa,
xoч i нeнaAoвгo.

кCпpaвyl lвaнa Кадити зaвepцIив Cтaлiн, пoнeвo^ивlllи
пiA нaзвoro (визвoлeння> вiсiм мiльйoнiв yкpaiнцiв i
бiлopyсiв y вepeснi 1939 poкy. Tpoцький писaв: кoкyпaцiеlo
3aхiднoi Укpaiни i 3axiднoi Бiлopyсii нaсaмпepeA Aa^и
нaсe^eннlo (сPсP._o.Л.) пaтpioтичнe зaAoвoлeння зa
нeнaвисний сoroз iз Гiтлepoм> [2l3, с. 410]. к.Д'eмoн
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peвoлloцii> тaкo)к нaгoлolllyвaв нa oсoбистoмy мoтивi
кper*rr'iвськoгo At{ктaтopa ддя тaкoi oкyпaцii. oднaк нe тpeбa
IIAytaти пPивoAy з пpl{tlинolo: тyг pаAllte йдeться пpo збiг
oсoбистих мoтивiв з iмпepськими iнтepeсaми Poсii, як
цapськoi. тaк i бiльIшoвицькoi: ддя нei Гaдичинa зaвшre бyла
дiдизнolo й пiдпaдaлa пiд peaлiзaцiю пpoгpaми (зби.
pa/rьництвaD.

Xoч мiж пepшolo (цapськoю) i тpeтьolo (бiльrшoвиць.
кoю) oкyпaцiями Гaдmaни чвepть стo^iття, стGlв.'\el{Еlя в.AaAIr
дo ii нaсeлeнЕя нe змiнилoсь. a нaвIIaки' пoдiбнiсть тep.
opистшrних мeтoдiв пpoстo вpФкar. Як i в 1914.1915 pp.,
бyли зaбopoнeнi всi нaцioнальнi opгaнiзaцii. в тoмy чисдi й
тaкi як Toвapиствo кПpoсвiтa> тa Hayкoвe Toвapиствo
iм.[Цeвчeнкa. пoчсt^асЬ нaгiнкa нa l{epквy тa гpeкo.Kaтo.

^I{цЬкe 
AyJ(oвeнствo. HaсeдeнHя вивoзи^oсЬ Ao Cибipy.

Haцioнальнa iнтeдiгeнцiя пepeслiд1'вa^ась.
Aпoгeeм бiльIшoвицьKt,xк з^oчиlliв стaв чepвeнЬ l94t p.

Heвиннi rrroдl зницryвa/lись y тIoplrraх нaйзвipявiцrими мe.
тoA,aмиl Фк Ao poзп'яlтя нa Aвepяx.

.{дя кпiдтвepA2кeння)) пpaвIn^ьнoстi мoскoвськoi <зби.
p.l^ьницькoi> пoдiтики iстopики, iAeoдoги i пoдiтики в Poсii
викopистoвyloтЬ як apгyмerrт дoгoвip гeтЬМaнa Бoгдaнa
Хмeльницькoгo з цapeм oдeксiем Мrдсaй.дoвичel{ y 1654 p.
.Д.o визнaнeння xapaктepy сoloзy Укpaiни з Moскoвiеlo
звepтaвся rre oAиl{ yкpaiнський. як i poсiйський iстopик.
Як нa нaшy Aylrкy' гpyrrтoвtlo пpoaнaлiзyвaв йoгo Iвaн
Кpип,якeвин: <Coюз з Мoскoвщинolo вийIдoв iз твepeзюс'
pefu}ьнt{x мipкyвaнь yкpaiнськoi пoдiтики. B oснoвi йoгo
нe бyлo нiяких oзнaк сeнтимeнтy. Цe нe бyлo нiякe
пpиrAнaння квiдriзaнoi вiтки вiд мaтepньoгo пtIяDl як цe
пiзнirцe пpoбyвaлr зDlсl^кlвaти цapськi пiд7reсники, aнi
пoвopoт вiдipвaнюк зeмeJrь пiд владy дaвнiх вoлoдapiв. He
йIrrлo тaкoЯ( пpo визвo^еIIItя пpaвoс/rавЕIoi l-[epкви: мiя<
yкpaiнсьttolo i мoскoвськoю l{epквolo iснyвa.м тaкi глибoкi
пoбyгoвi piзницi, щo нaй6iльtц вopox(e дo зв.язкiв з
Мoсквolo стaви,\oся киiвськe AyJ(oвeIIствol [l03, с. l79l.
Ha xаль. piзницro мiх' ддoмa тeчiями в пPaвoс^ав.i тoдi
бaчидo диIцe A)rxoвeнствo. a iяlцi сoфaшrri вePстви Aliвu;tуlcь
нa нei Aeщo iнaкдe. тo8гo пpo нei нe мa^и yяв^eIrIIя.
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пepeпoчинoк y бopoтьбi пpoти Пoдьщi, який дoпoмaгa€
Хмeльницькolvfy Aoсягти мeти i стaти вo^oAaPeм Укpaiни'

aвстpiйський пoсoл y 1657 P. визItaвaв Укpaiнy як (с^авЕy

й вoйoвнитy peсгryблiryD' a цtвeAський кopoль Kapл.Гyстaв

[V писaв Хмeльницькoг"ry в 1656 p.: кМи знали, щo мiяr

Beдиким князeм Moскoвським i наpoдoм 3aпopiзьким

зaйIшoв пeвний дoгoвip, aьe тaкий. щo пo^ицIив свoбoдy

нapoдoвi цiлolo i нeпopylлнoto> [l71. т, 2, с. 28-291|. Як

бaчимo, i aвстpiйський пoсo,\ i rшвeдський кoPo^ь визнaloтЬ

Укpaiнy peсrryблiкotol a нe чaсти}Ioю мoскoвсЬкoi дepжaви.
Ha здaмi двoх стoлiть пoдiбнy Ayмкy oбгpyrгoвyвaв i

oбстoювaв визнaчний yкpaiнський пoлiтичний дiян i

пPaвник Микo.,rа Мiхнoвський. Biн ствepд2кyвaB| щo (yкPa-

iнськa AepЯсaвa в цiй фopмi, в якiй вoнa сфopмoвaнa i

yrсoнстlтгyйoвaнa Хмeльницькимt € спpaвдi Aepx(aвolo з

тoчки зopy мi:r<нapoд,Iroгo пpaвa. Cyпepeнники нalцi ще
зaкI{AaIoть нaм i тe, щo Укpaiнськa peсrryблiкa. сфopмoванa

ПepeяслaвсьKolo yгoAoro. нe бyлa сaмoстi йн oю д,epхaвolo.
бo гIдатилa (AaнинoIoD цaPськoltfy пpaвитe^ьствy' Koшl й

тaкl тo всe )к нaвiть з ix тoчки зopy Укpaiнськa peсrryблiкa

бyла нaпiвнeзa/rexнoю Aep'(aвoю нa зpaзoк Бoлгapii, кo-

лись Cepбii тa iнIдих бaдкaнських Aep)Kaв. Aлe нaпiв.

нeзarreх<нi Aep)кaви вiAзнaчaroться тиItl' щo нe мaloть пpaвa

мi:кнapoдних взaсмrrн з зoвнirшньoгo бoкy; тим чaсoм

Пepeяслaвськa кoнстIfгylliя надaвaла цe пpaвo yсpaiнськiй

дepx<aвi> [ l38. с.8l-82l.
Aпoдoгeти тaк звaнoi Пepeяславськoi paди нa кopисть

Moскви зirмoвчylотЬ iнЦ]e, нeвигiArre iм, a iнкoди нaвiть

лицeмipять. Iсгopик B.Клroчeвський дoхoдить д'o тoгo' щo
виAae 3a Aип^olvtaтичtly пepeмoгy Aфaнaсiя opдiнa-

Haщoкiнa ЕIa пepeгoвopaх з пo^якalvtи в Aндpyсoвi збe-

pex(eння зa Мoсквoro Cмoдeнськoi i Ciвepськoi зeмe^Ь. а

т.lкo)к схiднoi кМaлopoсiiD тa щe й Kиевa з oкpyгolo нa

пpaвo}ry бepeзi.\дiпpa [88, т. 3. с. 316]. Кoли:к пoAивитись

нa цe пepeмиp'я з пoг^яAy Укpaiни' тo тpeбa визнaти: в
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Aндpyсoвi мoскoвський ypяд фaктиннo пepeкpeс^ив
ПepeяслазсЬкy утoAy. Arц1ryсiвськe пepeмиp.я lЪ67 p. бyлo
пiдтвepджeнe тaк звaниIьt tlвiчним миpoIЧD мbк Мoсквoto i
Piччro Пoспoлитoю. Toдi двi дepxaви Aoltloви^}lсЬ' щo
Бpaцлaвщинa i пiвдeннa Киiвщинa маIoтЬ стaти нeзa.
сe/reнolo тepитopiсlo. Якщo в:кe бyш пoсдiAoвним. тo цeй
квiчний дoгoвip> тe,к мaсl зa лoгiкolo aпoдoгeтiв мoс.
кoвсЬкoгo iмпepiaлiзмyt ввa)кaтисЬ чиIlI lим i  нинi
(квiвний>!), xoч йoгo Poсiя пoвнiстro знeцiнила, як i щe
paнiшe ПepeяславсЬкy yгoAy, в |?72 p., пiIпoвIпи нa пep.
ший пoдiл Пoльщi.

Чи нe вapтo згaAaти й тoгo' щo в 1610 p. мoскoвськi
бoяpи скиI{y^и 3 цapськoгo пpeстoлy Baсиля lllyйськoгo й
зalтpисяг^и нa вipнiсть пpoгo^oшeнo!{y мoскoвськI'м цapeм
пo^кькotrfy кopo^eвичy Bладиславy? A мo:кe ця пpисягa й
дoсi (знoвy ж зa дoгiкolo мoскoвсЬкI,D( iмпepiа.liстiв!) нe
втpaти^ir c*lлtt?

Мoсквa Ile 
^ицIe 

зaгapбyвaлa нaпIy тepитopilo' нe ЛиIIIe
вKp.l^а нalцy iстopilo: вolra пoфaбyвaлa нaс. пpивAасни^а
eтнoнiм нaцtих пpeдкiв кPyсь>. кУ пiвAeннopyсЬкoгo
(yкpaiнськoгo._ o.Г.) нapoAy' _ пис.lв м'КoстoйaPoв, -
нiби вкpaдeнo йoгo пpiзвищe> [lO0 с. 20!. I{eй нeзaкoнний
aкт мaв д7tя yкpaiнцiв пaчбнi нaс^iдДи' бo щe нинi нe тiдьки
рrя пepeсiвIloгo rвpoпeйця. a Й pytя пoдiтичнoгo дiянa нa
3axoдi нe Aeгкo poзiбpaтись в yкpaiнськo.poсiйсЬких
взilсIt{ин.lх. Як пиrrre B.[IIarцop, бyлo б Aopeчнo в iнlпих
мoвaх ддя poзpiзнeння Киiвськoi фсi й пiзнilдoi Poсii

Cпerylrяфi мoскoвсЬкoro кepiвнlпцтвa з eтrroнiмoм нaДп{x
пpeдсiв пpизвe^и Ao тoгo. щo Укpaiнa з.ЦиIIII,r.rсь y свiтi
а,к Ao l99l pory I{eзI{aнoIo зeм^elo. Cвiт спoвaпсy пoчyв
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с^oвo (Чopнoби^ьDl a вжe 3гoAoм пoчaв дiзнaвaтисЬ пpo
Укpaiнy. Щe в 1869 p. фpaнцрький сeнaт спpийняв зa
сeнсaцiю пoвiдoмлeння пpo <l5 мiдьйoнiв eвpoпeйськoгo
нaPoAy, зaбyгoгo iстopiеlo> [235' с. 34l. Ta цe rre зaваAи^o
чepeз пiвстoдiття фpaнrцрькo}fy кoнсy^oвi в Kиeвi з.rявI,rти:
кУкpaiнa. aбo пpaвильнiшle Пiвдeннa Poсiя. нiкoди нe Ma^.l
aнi свoei iстopii, aнi нaцioнальнoi aбo eтнoгpaфiннoi (?)
oкpeмiurнoсти. Boнa ствoperra нiмцями _ Фopгaнeм i
гpaфoм [IIeгrгицьким, щoб poздiлrтги Poсilo. Укpaiнськa
мoBa ствopeнa цrryчнo гil^ичal{aми з пoдiтlrчними цiлями>
[235, с. 34]. .Д'ивний, хoч i нe випaдкoвий збiг зaяви
фpaнцyзькoгo кoнсy^it з сeнтeнцiями poсiйськoгo кpPrтикa
Бeдiнськoгo, бo вiд,oмoстi пpo Укpaiнy фpaнr1ри, як й iншi
зaхiднoeвpoпeйськi нapoAи, чepпaли з aнтиyl(paiнськиx
ркepe^. He лиrцe фpaнцри. a й нaвiть чexи чи с^oв€lKи щe
в ApaAцягi poки нaшoгo стoдiття AoтPиlYf}rBa^I{сь пoг.lяAiв,
щo нeзaлe:кнa Укpaiнa мox(e бyги нe чим iнlцим. як
кoдoнiero Hiмeччини.

Taкe пoдiтичнe нeвiгдaствo AoPoгo кoцIryв.r^o евpo-
пeйським нapoAaм чePeз Aвa Aeсятиpivня. зa якi бiльцro.
вицьKa iмпepiя, викopистoвyloчи yкpaiнськi peсypси,
пepeтвopи^aсь y мiлiтapнoгo lrroнстPa. Бiльrцoвики дoбpe
poзyr'liлll знaчeння Укpaiни ддя Poсii' тotсy йшли нa всet
aби збepeгти iгi пiд свoiм кoнтpoлeмt a вiдтaк oстaтoчнo
пoнeвo^}Iти. Haйвiдвepтiшe пpo цe зaявив A.Tpoцький y
свoiй кIнстp1'кЦii aгiтaтopaм- кo}ryнiстам нa Укpaiнi>: кArпцe
бeзмокнa дoвipливiсть i пoстyпливiсть. a тaкo)к вiдсyп*i.
сть yсвiдoмлeн}Iя Aoкoнeчнoстi пoстiйнoi мiцнoi з^ro.тoвa.
нoстi всiх члeнiв Aep'(aви нe тiльки в чaси вiйни _ щopaзy
зницryвa^и зaвoloвaння yкpaiнцiв. Toпty вollи paнo втpaти.
ли свoro ксaмoстiйнiсть> i )rqвyгь тo пiд 

^итвoю. 
тo пiд

Пo,rьщeю' тo пiдAвстpiсlo i Poсiero, стillloв,tяtlи сoбoю д1rлсe
цiннy чaстиrry цI{х Aepжaв> |2|2, с. t 14]. nA'алi Tpoцький
нaвчa€ aгiтaтopiв лицeмipити, бo кбeз Укpaiни нeмa Poсii>
[212, c. ll4l.

oстaннi с^oвa тpeбa пepeAaти iнaкrдe: бeз Укpaiни нeмa
Poсiйськoi iмпepii. Taкoю я< ктypбoтoюD пpo Укpaiнy
пpoсяKнyгi сдoвa Aeнiнa: кПpи eдинiй дii пpoлeтapiв
вe^икopyсЬкlо< i yкpaiнських вiльнa Укpaiнa мo:к.дивa. бeз

тaкoi сдroстi пpo нei нe мo)кe 6уu Й мoвиD [29, с. з22.32з|'
Пpo якyвoлlo тyг йдeтъся. стaнe зpoзyпriлo, кoли пopiвнятlа
цю ц}'тaтy з iнIдими с^oвaми тoгo )к Aeнiнa. Biн нaзивaе
(пpяIrtoro зpaAoю сoцiaлiзмoвi i д1pнeнькolo пoдiтикolo
нaвiть з пoг^яAy б1pх'yaзних кнaцioнaль}Iиx зaвAaI{Ь)
yкpaiнцiв - пoслаблroвaти тeпepiцrнiй, B мe)к.lх oднiei
AepЯ(aвиl зв.язoк i спiлкy yкpaiнськoгo i вeликopoсiйськoгo
пpoлeтapiaryl l29. с. 322|, orя<e, вiльнa Укpaiнa бeз вoдi _
й нe iнaкIдe.

<Cтвopeння Paдднськoгo Coюзyt- писaв I.Aисяк.}д.
ницький,_ oз}Iaчa^o вiднoвлeння Poсiйськoi iмпepii, a,rre
цeй фaкт бyв зaмaскoвaний нaдraцioнальI{olo I{aзвoк) тa
квaзiфeдеpaтивlloю стpyсrypoю сPсP. сPсP нe мiг вiдрep.
тo нaзивaти сeбe пpoдoв)кe}Iням Poсiйськoi iмпepii. oскiдьltи
цe сyпepeчить пpинципaм iнтepнaцioнarriзмy й кoмyнiзмy
як сIQI\aAoвI{х чaстин }'apкс}rстсЬкo-дeнiнськoi Цeoдoгii. Ilя
сyпepeннiсть стit^il явнoro з }'твopeнням т.зв. сoцiadстин.
нoгo 6лoкyD Il l7, т, 2, c.466l. Cпpanli кpeмлiвськe кepiв.
н}tt{гвo. якe щe в кoнст}rryldii сPсP 1924 p, зaявjrя,ro пpo
в}rмory ствopити кCвiтoвy Paдднськy Coцiадiстиннy Peс.
пфлiryl' пiсля.A.pyгoi свiтoвoi вiйни нe iнкopпopyвa^o зa.
хoпAeних евpoпeйських кpaiн тa aзiйських сaтeдiтiв.
Bзaемини мi:*с ними i сPсP пpoгoлoцryвa^ись piвнoпpaв-
ними. Мaбyгь. тyг пpaгмaтrrзм взяв вepx нaA iмпepськими
aмбiцiями, aркe щe в дpyгiй пoдoвинi ХIХ ст. Poсiйськa
iмпepiя зIvryшeнa бyлa пpoдaти CIIIA (1867 p.) з.rхolиel{y
нeю Aляскy. Цим aктoм вoнa фarстичнo в}rзнaвaла aбсyp-
днiсть Aa^ьIпoгo збiльцreння тeprттopii. хoч i пiс..rя ньoгo
зaгapбaння ч}DкI|x зelvte^ь нe пpипиня^oсь.

flo yспixiв сPсP y Apy'гiй свiтoвiй вiйнi спpичини.

^aсЬ 
нaсaмпepeA Укpaiнa. Boнa втpaтилa 8 мдн. свoix

:к,итeдiв _ i зa цими втpaтaми нaцt нapoA oпинився нa
пepцIoltfy мiсцi в свiтi ]97, c.627|.

.\oсягrryвши свoгo з/reтy зa чaсiв Cтa,liнa' сPсP пoчaв
зaнeпaAaти' a нaцpикiнцi 80.x poкiв йoгo кpilх стa€ oчe.
вt{AlIиI}r. Aддe кнaцioнальнe пorAн.шIня. спi.дьнe ясиття нa-
poдiв i сoцiaльнlас гpyп вимaгae якoгoсь висoкoгo нaмipy
спiвпpаtli тa пpивабливoгo oбpaзy)Kиття вкrдi> [l59. с. l48l,
a бiльIдoвицькa iмпepiя гpyrтyвa,rraсь виtlяткoвo нa нaси^ь.
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ствi. пPиAyIДe}ri нaцioнa^ьнi пoчyття зaяви^и пPo сeбe нa
пoвнy скrry. ПiдтвepAluroсЬтe. пpo щo IIис€lв y 1969 p. o.Coл-
x<eнiцин. який тeпep в'(e oпpI,!'/lIoAIrив пpoeкт (вffrцITy.
вaнняD Poсii, цeбтo чaсткoвoгo збepeжeння iмпepii:
кHaпepepiз мapксизмoBi, _ твepAив вilt, _ пoкaзaв нaм
ХХ вiк нeви.IepпI{y силy i:кprrтевiсгь нaфoнa.пьниrr пoтyгтiв
i сxи,rяe нaс гдибlдe зaAylraтись I{аA зaгаAкolo: чorfiy^IoAст.
вo тaк вiдвepтo квaнтуeться нaцiями нe мeнцIe' нi:к oсoбa.
ми? l в цЬoltry гpaнyвaннi нaцii - чи нe oAнe з кpaщих
бaгaтств лloдствa?! - ви тpeбa цe стиpaти? I чи мoжнa цe
стeРгиD |202' c,8|.

Aби пepeurкoAlДт}r (гpa}ryвaнню нaцiй>. бiльuroвицькe
кepiвництвo фopсyвalo ствope}Iня (tloвoi iстopиrlнoi
спiльнoстill пiд нaзвolo (PадЯt{ський нapoдll. I{eмeнтoвим
poзчиIroм тaкoгo eкспepи}teнry бyлo poсiйськe нaсeJreнI{я
в нepoсiйсьюоr peсrц;блiкax, a вiдтaк _ кpoсiйськoмoвнe
нaсe^eнI{яD. в якolrfy yкpaiнцi стitнoвI{JЦ{ вaroмy нaстry. Пpo
кyспiхи> пepeмiшгyвaння нapoдiв сepeA кoлrrrцнix сoroзнID(
peсгryблiк сPсP свiднrrть нaцioна.lьний склаA Kaзaxстaнy.
I{e нa пoчaткy ХХ ст. кaзaхи стaнoви/\}t нa свoiй eтнiчнiй
тepитopii 90 вiдсoткiв вiд всьoгo нaсeлeння. a нaпpикiнцi
90.х poкiв _ 

^ицIe 
36 вiдсoткiв. кfцщ9 би paдднський

кoмylriстинний pe:кимl_ кiDкe Б.Гopинь,_ Aoсяг тaкoгo
спiввiAlroцreння в сr<ладi нaсe^eння в yсiх peсrцfлiкaх, дo
чoгo вiн. дo peвi, пpaгI{yвt мo'(нa бyлo би вва)Kaт}Il щo
Paдянськa iмпepiя пePeтвopидa всi кopiннi нaцi i  в
нaцioнa.lrьнi мeнIrrини' пoтoпивlllи iх y poзлитot*y мopi
poсiйськoi нaцii. I нe тpeбa нaпeвнel rryстoслiвнo зttявJlягиl
щo poсiйськa нaцiя вЬ тoталiтapнoгo Pexшdy нaтepпiлась
бiдьшe вiд iншrиx нaцiй. бo фaкти пpoмoв^яIoтЬ
пpoти^e,Qreu t40, с. l3l.

Taкa x' дeмoгpaфiчнa пoдiтика пpoвoдилaсь i нa
yкpaiнськюr зeмJrях. Ha тepитopii Укpaiни в 1989 P. в)кe
пpoж'ивa^o l l мдн. 355.6 тис. poсiян, збiдьIдивIдись
пopЬнянo з 1959 p. нa 4,4 шlrн. oсiб, цe6гo нa 38.6 вiдсoткa
[60. с. 484:49' с.49lI. 3a пoвoeннrй чaс чaсткa poсiйськoгo
нaсe^eння irгтeнсивнo Poс^а в yсix oбдaстя:с УкpaТни, нaвiтъ
у т:I1х' Ae Ao 1939 p. pociян взaга.rri нe бyлo (AьвЬськiй.
Iвaнo.Фpaнкiвськiй i Tepнoпiльськiй).
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Aихaloчи нa 
^аAaнl 

бiльIдoвицькe кepiвницгвo сPсP
цyгIкo тpимtt^oсь зa Укpaiнy. Ta йoмy нe пoщaстиAo: ддя
B.I{epбицькoгo. який (твepAo стoяв. як вiн с.lм вис^oв.
AIoвaвся. кнa пoзицiях Бoгдaнa Хмeльницькoгo> l39, кн. l'
с. 203t. нe знaйIrrлoсь кгiдroгo пpoAoвЯq'вaчaD. }Ial{aгaння
збepeгтl Укpaiкy в складi кoнoвдeнoi фeдepaцiin нiчoгo нe
дarro. A тщ, тpeбa зaстePeгти, кapхiтeктopи пepeбyAoвl{)'
нiчим нe вiдriзнялrrсь вiд Tpoцькoгo.

к.Д,eмoкpaтиннe D кepiвниr{твo Poс ii' зaнeпoкoeнe тpiyм.

фa,rьним пepцIoгpyAнeвиIrr pфepeнAyмoм в Укpаiнi. цAаJroсЬ
дo палiaтивнoгo вt{xoA}': спpoбaм збeperти iмпepiю бeз
)кoAних змiн бyв пpolт{ст.rв^eний iнший ваpiarrт' щo пo^ягae
yii пoстyпoвoмy вiднoвдeннi. Як нaслiдoк, нa свiт з'явиJtась
Cпiвдlyхнiсть Heзa.rrex(них.\epхaв. дo якoi в:кe iз сaмoгo
пoчaткy Укpaiнa i Poсiя пiдсoдtли з дiaмeтpальнo пpoти.

^e)KнЕк 
пoзицiй. Укpaiнськe кepiвниrцтвo xoтiлo бaчrrп'r в

C H.A' фopмy к цивiлiзoвaнoгo Poз^)пIeння D кoлrrцrнiх сoroз.
ню< peсгryблiк, a нe фopмyнa цI/rя:ryAo вiArroвrreння iмпepii.

Haвiть фopмarrьнo пiдтpипryoчи нeзa^eх'нiсть Укpaiни'
}toскoвсЬкe (AeмoкpaтиIrнe> кepЬниtцтвo п^eкar iнцri нa.
мipи. Мaloть paцiю A.Haгopнa тa lo.[Цaпoвaл,' якi ствepA.
)к)rloть' щo (Aдя Укpaiни нaйнeбeзпeчнiцrим явищeм бy,rа
й бyдe сaмe Aelorаpaтивнal a нe pea^ьнo зaбeзпeчeнa Aep.
:кaвнigгь, кнaпiвсaмoстiйнiсть>. Aдe цiлкoм oчeвиAнo з iстo-
prлIнoгo дoсвiдy й iнцre: Poсiя зaвя<ди бyла зaцiкaв^eнa в
пiдтpиr"ryвaннi в Укpaiнi сaмe тaкoi нaпiвдepxaвнoстi. щoб
y слyIrrний мolueнт зaявити: бa.rтe. нiчorэ з цьoгo, кpiм
пpoблeм. нe виxoA}Iтъ. a вiAтaк цeй стaн нeoбxiднo лквцУ.
вaтнD ||44, c,62|.

Biд п9вaткy 90.x poкiв poсiйськe кepiвниrцтвo пoстiйнo
пiдкrцae Укpaiнi piзнi кпpoбдeми>. .\o uoгo тiльки нe
вддеться? <Пpoблeми> yкpaiнськo-poсiйськoгo кopдoнy,
poсiйськoгo, a вiAтaк - i <poсiйськoмoвtloгo }IaсeлeнЕяD!
Kpимy. Ceвaстoпo.,rя i, нapeцrтi, нaгrriтaе сlтryaфю нaвкo^o
Чopнoмoрькorc ф^оrry. Як пpaвиrro, цi кпpo6lreмиll вигадднi'
хoн дeякi з llldх Aoцi..rьвo визнaти. Пpимipoм. yкpaiнськo.
poсiйський кoPAoн нe вiAпoвiAa€ lr{eж'aм poзсe^eння
yкpaiнцiв. 6o пoзa rraшoю Aepжaвoю oпиIIиJш{сЬ знaчнi
eтнiчнi yкpaIнськi зeшli.
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Bимaгaе бiдьtцoi yвaги кпpoблeмa> ЧopнoмopсЬкoгo
фдoтy й пoв.я3aнa з ним кпpoблeмa> Ceвaстoпoля як кмiстa
poсiйськoi сAilвиD. Haсaмпepeд тpeбa вiдзнaнити бeзпiд-
стaвнiсть твepA)Keнь пpo (цapсЬкий пoдapyнoк> Xpyrцoвa,
бo Kpим пoвepнeний Укpaiнi з iнiцiaтиви PPФсP. Caмe iii
Paдa МiнiстpЬ пopyrши,rа питaння пpo дoцilrыriсть кпepeдaнi
Kpимськoi o6ластi дo складy Укpaiнськoi PсPD, a лишe пiсдя
цьoгo бyла oтpимaнa згoAa кepiвниIryгвa в Кисвi. У пoстaнoвi
Пpeзидii Bepxoвнoi Pади PPФCP вкaзyвaлoсь: кПpeзrцiя
Bepхoвнoi Pади PPФCP зa ylaсто пpeд'стaвникiв Kpимськoi
oбдаснoi i Ceвaстoпoльськoi мiськoi Paд дeгryгaтiв тpyддщlак
poзг^янyлa пpoпoзицiю Paди Мiнiстpiв PPФCP пpo
пepeAaчy Kpимськoi oбдaстi Ao сI<лаAy Укpaiнськoi PсP.

Bpaxoвyloни спiдьнiстЬ eкoнoмiки' тepитopiaльнy
близькiсть i тiснi гoспoAapськi тa кyльrypнi зв'язки мi:к
Kpимськoto oб.,rастlo i Укpaiнськoю PCP, a тaкo,( бepyrи
Ao yвaги згoAy Пpeзидii Bepхoвнoi Paди Укpaiнськoi
peсгryблiки' Пpeзидiя Bepхoвнoi Paм PPФCP ввa.:кae зa
дoцiльнe пepeAaти Kpимськy oбласть дo сr<ладy Укpaiнськoi
Paдднськoi Coцiaлriстиннoi Peсгryблiки > [ 1 80l.

Пpaвник Boлoдимиp Бyгкeви'r пoяснIo€: кФaкт,lннo y
пoвoeннi poки eкoнoмiкa Укpaiни тa Kpимy з^}l^ilся в €Aи.
ний нeпoдiльний opгaнiзм. Пpoтe цe з^иття нe бyлo lopи.
AIпIнo oфopмлeнe. I вapтo бyлo peсгryблiцi (Укpaiнi._o.г.)
пePeIиIoчrгися нa виpiIшeння в^aсних пoтPeб, як eкoнoмi-
кy KPимy пoчиItar 

^J{кolvtaнити. 
Crryaцiя виrоrикar нeвAo-

вo^eння мiсцeвoгo l{aсe^eнняt зoкpeМa спpичини^oся цe
tIизЬким мaтepia.lrьним piвнeм )Kиття. Гoдoви мiсцeвюс Paд
i з.пoмiя< нюк Ciмфepoпo^ьськoi (Kaткoв H.H.) i Ceвaстo.
пoдьськoi (Coсницький с.B.) AeAaili чaстirцe iнфopг"грoть
Kpимський oб^викoнкoм i Paдy Мiнiстpiв PPФсP, щo нa.
сe^eнЕя виIvtaгae пpи€Aнaти Kpим дo Укpaiни i пoкiнчlгти з
yпpaвлiнськolo п^yгaнинotoD |25' c' 44.45|,

Бeзпiдстaвнa кпpoблeмa ЧopнoмopсЬкoгo флory> ! Aддe
чaсткa Укpaiни в мaйнi кo^}ltllньoгo Paдднськoгo сoloзy. в
тoмy чисдi i y BМФ сPсP. нaбaгaтo пepeвищy€ кoдиrцнiй
paдднський фдoт y Чopнoмy мopi.

Aeякi <цiннi пopaAиD нaм пiдкlцaють i мoскoвськi вчeнi.
A.3дpaвoмис^oв нalr'aгaeться пepeкoнaти, щo кpociйськa
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нaцioнaльнa свiдoмiсть з}Iaчнoro мipolo вiдпoвiдaе yкpa.
iнськiй нaцioна,rьнiй свiдoмoстi нe диIцe зaвAдки спiдьнiй
слoв,янськiй oснoвi, ale i пepeшreтeннro iстopt{tlниx шilя]dвD
[69' с. 13l. Aишe як явЕy фaьсифiкaцiю мoxeмo oцiнити
твepA2кeнI{я мoскoвсЬкoгo пpoфeсoPa' Щo кiстopiя нe зa.
фiкс1'вала пpoтистoянь poсiян i 1лкpaiнцiв як цiлraс нapoдiв:
гpyrт aнтиpoсiйськoгo нaцioнa,rriзмy в Укpaiнi виняткoвo
бiдний, piвнo:к як i гpyнт aнтиytpaiнсЬкoгo нaцioнaлiзмy
сepeA poсiян> [69' с. l3].

ПoгляA мoсквичa фaктиннo спpoстyвaв нa тoмy 
'((кpyгAoгvly стoдi> 30 тpaвня 1995 p. У Киeвi yкpaiнський

вчeний Baсидь Kpeмiнь: к.A,eмoкpaтичнi сиди Poсii. якi
yсвiдoмлloloть oб.ективЕy зyltroвAeнiсть PoзпaAy сPсP i
пoзитив}to oцiнroють вeликi llto.ж^ивoстi пpoгpeсивlloгo
poзвитI(y нoвoi AePх(aви' стpи}ryoтЬ вФrикoAepжaвницькi
нaстpoi i пoстyпoвo yгвep.фкytoть цивiлiзoвaнi нoplvtи
взa€Ivrин з кpaiнaми бдизькoгo зapyбiжлся. Ale цeй
пpoшapoк AeМoкpaтFItIlD( си^ y Poсii A}Dкe нeзнaчний' i
тoмy poбиш висlloвoK пpo нeмo,кJlивiсть вolrикoдep)кавнoгo
Peнeсaнсy дoстaтнiх пiдстaв нeмaD [10l. с. 20]. Ц[e
яскpaвiшe тaKy,к Ayмкy вис^oвив yкpaiнський пoдiтoдoг
М.Mиxaльчeнкo. Biн ствepркye. щo кeдiтa i чaстинa
нaсeJreння Poсii iдeoдoгiчнo i психoлoгiчнo нe визнatoтЬ
пoдiтичнoi нeзa^e)кнoстi Укpaiни, oсoбливo нa piвнi
бyдehнoi свiAoмoстi' псrо<oдoгii мaсиl }Iaтoвгry> [l37, с. 43].

Cпeryляцiя нa нaцioнaдьI{o}fy poзвI,rткy Укpaiни щopaз
висyвaстЬся нa пepшe мiсцe в yкpaiнськo.poсiйськlос взae.
r}rинGlх. У Poсii aктивiзyвaлась кaмпaнiя (зaхистy спiввiт.
низникiв >' щo пoстyпoвo зaмiнида в oфiцiйнrок Aoкy}!eнт.rх
AискpeAl{тoвaнe пoняття <poсiйськoмoвнe нaсeдeнeня>. Ha
пpaктицi тaкa кal}tпaнiя пepётвopю€ться в oAнУ з фopм
eтнiчнoгo кпpoтeкцioнiзмy>' y зaсiб тисt(y, щo мox(e стaти
ймoвipним iнстpрleнтoм Aeстaбiдiзaцii в Укpaiнi тa iнIцюr
кpaiнок CFЦ. Poсйськi дrrrлoмaти нe нe.trгyloгь aмopa/rьIroю
кпoдвiйнoro бy:rгaлтepiero>: свoix спiввiтчизникiв на тepи.
тopii Чeннi знишцyloть. бo вoни чeчeнцi, a нa тepитopii
Укpaiни пiдтpиr'tyroть atmryкpaiнськi дii кpoсiйськoмoвнoгo
нaсe^eнняD як кспiввiтчизникiв>. He витpиlиyе в зв'язry з
циItt кpитики хибнa кoнцeпцiя кбшlзькoгo зapфi:к.:кя)'t якa
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ддя Укpaiни aбсoдrотнo бeзглyздa: 3a нelo. дaлeкий Узбe.
кистaн нaAe)I(ить Ao <близькoгo зapyбh(Х]ЯDl a ryсiдня
Пoльщa _ Ao (Aa^eкoгo)). I'цeoдoгiчний пiдтeкст з пPoвo.
кaцiйнoю мeтoю нe виюш{кас сринiвy. Blцi.rreння кблизькoгo
зapфi:кл<я), як пoлiтI{чнoгo. a нe гeoгpaфiчнoгo пollяття
с^)Dкl,Iть' вpeurтi.peшгl oпPавAaннIo (oсoб^ивoгo вIIЛивyD
Poсiйськoi Фeдepaцii нa тepитopilo кoлиtшньoгo CPCP.

Bясe згaдaний тeopeтик бiльrпoвицькoгo iмпepiaлiзlлy
A.3дpaвoмис^oв (вчI,[ть> yкpaiнцiв вiAlцoвrmсь вiд бyдiв.
ництвa (Aep)кaви.нaцii>, a вoArroчaс AякyBaти кoмпap.
тiйнoмy кepiвниrцгвy сPсP зa тe! щo в (pадЯнський пepioд>
сфоpг'ryвались нинirшнi кoPAoIrи Укpaiни. кТoрry irнopyвaння
iстopиннoгo знaчeння цьoгo пepioдy пoв.язaнe якщo нe з
пiдrивoм, тo пpинaймнi з пeвним yщepбoм ддя лeгiтимнoстi
iсrryвання сaмoiУкpaiни в ii юлriшнix тepкгopiarrьнrок мe)кaхD
[69. tsl' Biдвepгo кa,кyчи, лoгiкaдивнa! Як вя<e зaзнaчa^oсЬt
тpeбa визнaти iнrшe: в кpqдднський пepioд> з вoдi Мoскви
встaнoвлeнi тaкi кopдoни мiлс Укpaiнolo i Poсieю, щo oстaння
пpl{хoпw\ir чrоlaлий цrмaт yкPаiнськик етriчнrак зeмe,lь.

3aпepeнeння пPoти бyдiвництвa (AeP)кaви.нaцii> в
Poсiйськiй Фeдepaцii тaки с вaгoмi пiдстaви. Aдxe дpyпай
пepioд poзпaAy Poсiйськoi iмпepii в}кe poзпouaвся, i
кaвкaзькi пoдii _ Aoкaз яскpaвий. щo тeпep з€rявJrяIoтЬ пpo
свiй сyвepeнiтeт peспyблiки Poсiйськoi Фeдepaцi i .
Пoстгекaчeпiстськi кepiвниlсl в Мoсквi пpoбyвalrи запoбiгтr
тaкoмy poзвlтп<oвi пoдiй. .Qдя цьoгo вoни ypiвнoпpaви^и
aдмiнiстpaтивнo.тepитopiальнi oдиницi (кpai тa oблaстi) з
нaцioнaльнo-квaзiдepжaвI{ ими yгвoPeннями' внaслiAoк
цьoгo Poсiйськa Фeдepaцiя мaе нинi 89 сф,ектiв,32 з якlах
пoв.язaнi з нaцioнa^ьним кolr{пoнeнтoм y нaзвi (2l
peсrryблiкa, l0 aвтoнoмнlтх oкpyгiв i l aвтoнoмнa oбдaстъ),
хoч 

^}tцIe 
в l0 з них пepeвa)кaе Dтитy^ьнa нaцiя нaд

poсiянaми)) [69. с. 12.l3t. Як мo:кeтaкий бaгaтoнaцioна.lrьний
ск^aA сyсiдньoi Aep)кaви вп^инyти нa ii poзвитoк y
I{eAa^eкoмy мaйбyпrьoltdy, бaчимo нa пpиI(^аAi Чeчнi.

B Укpaiнi стaнoвищe пpoти^e)кнe: в нaшiй дep:кaвi
нaцioнальнi мeнцrини пpoхивaють нa ytpaiнськiй eтнiчнiй
тepитopii. 3 кoнцeпцii кдepхaви-нaцii> вихoAить нoвa
Koнстl.ггyцiя Укpaiни, в якiй yкpaiнськa нaцiя пiдтвepAи^a
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пpaвo нa д'ePx'aвнe сaмoвизнaчeнняt зaбeзпeчивцrи всi
мo)к^t|вoстi для нaцioнaльrro.кyлЬтypнoгo poзBитKy
нaцioнaльнt,f,к мeнцIин. Цьoгo, дo peнi. нeмa в Poсiйськiй
Фeдepaцii нe тiдьки для yкpaiнцiв дaлeкo вiд свoei
бaтькiвщини, a й нa вAaсI{ID( eпliчниrс зeм^]ях.

Мoскoвськi зaзiхaння нa Укpaiнy м.lloть нинi пeвнi oсoб.
ливoстi. A.Haгopнa i lo.Шaпoва^ вBGDкaloть: кoсoбдивa
нeбeзпeкa ддя Укpaiни пo^ягa€ в тoltdy. щo poсiйськi вeша.
кoAePЯ(.rвники змикaroтЬся з нeoкoмylriстaми; пPи цЬoltfy
eксIlлyaтyeться iAeя пoвepнerrня нe 

^иIIIe 
y 

^oнo 
CPCP' a й

Ao сoцiaдiзмy. кoб'едryвaнi> нeпoгaнo вЦчyвaють стaн
сyспiльнoi свiAoмoстi в сxiдних тa пiвдeнниx peгioнaх
Укpaiни i гparoтъ нa тolrry' щo в yяв^eннi бaгaтьoх кoдиrцнiх
гpolvtaдЯн сPсP' oсoбливo стapцIoгo пoкoдiння. вiд.тyгтя
бeзпepспeкlтrвнoстi paдЯнськoгo IIt^я'(y нeмa€D [144, с. 70l.
Iдeaдiзaцiя yкpaiнськo.poсiйськиx взaемин y l}rинy^oDfy
спpичинelra нeпopoзyttliнням чи пpoстo нeзнaнням aбo й
нaмaгaнням фaльсифiIqвaти ix y tryхoмy.цдя пpaвAI{ iстopii
дyсi. Пpимipoм, фaхiвeцЬ y галрi бioлoгii K.Crrпlик зa.
яв^яe: кTaм, дe yкpaiнцi i poсiяни стoдiттями )кивyгь пo-

PяA _ чи тo .Д,oнeннинa ни Пpикфaння. oAeщинa чи
Bopoнoкнинa. нapeIrrгi Kиiв чи Мoсквa,- вiдт1aкeнoстi ни.
тrrм бiльIдe, вopo)Kl,f,к вiAнoсин мi:к ними нiкoди нe бyлoll

[l9l' с. 7l. Heoфiт y нaцioлoгii мислllть' звиЧaйнo, нa бy.
AeнIroмy piвнi. Biн зaмoвчyс пpичини вiдсyгнoстi цих
кoнфлiктiв y минyлi чaси, a вoни в тolvfy, щo yкpaiнцi'
здамaнi пiд тискoм pyсифiкaцii' якщo нe (пepeтвopи^исьD
y poсiян. тo дeфoplryв€Uш{сь y мalopoсiв. €вгeн Мaланloк
хapaктepиз}'вaв тaкoгo lua^opoсa як (тиlI нaцioнaльнo.Ae.
фerстивний, скa^iчeний псrлсiчнor Ap(oBo. нaсдiдД'aх,
чaсo}t - i paсoвo', t|27, T,2, C,23lt. 3a йoгo пepeдбaчeн.
ням, <пpoблeмa yкpaiнськoгo мa^oPoсiйствa e oдrieю з нaй.
вaлснilшrлк'якщo нe цeнтpaЛьних пpoблeм, бeзпoсepeдньo
зв.язaн}D( з нaшoю oсIIoвнoIo пpoблeмoro _ пpodлeмoro
Aep)кaвнoсти. щe 6iльцre: цe e тa пpo6лeмa, щo пepшolo
встaнe пepeA AeprrсaвниI}tи IYryJкaми вxe p,epл<aвнoi Укpai.
ни. I щe Aoвгo. в чaсi тpив.rння i стaбiлiзaцii дep:кaвнoстtl,
тa пpoблeмa стoятимe пepшotlлянoвиIrt зaвAaнням' a Aдя
свoеi дep:кaвнoсти _ гpiзним мoмeнтoмD ||2l, т.2, c. 232|'
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Чи стaнe (пpaвAивet нeyпepeA2кeнe висвiтдeння iстopii
пoхoAжeння тa взaeмин yкpaiнськoгo' poсiйськoгo i
бiлopyськoгo нapoдiвDt як ввaxae K.Cитник, кмiцним
пiдгpyнтям взarмopoзyмiння i взaемoвигiднoгo спiв.
poбiтництвa мixк ними сьoгoAнi тa в мaйбрньorrлyD (l9l.
с.7), дoвoдитЬся сyпlнiвaтись. A мoхte нaвпaки? Aдл<e
фaльсифiкaцiя iстopii - цe iстopioгpaфiннe пiдгpyнтя
}loскoвсЬкoгo iмпepiaлiзмy.

oднaк тpeбa пoгoAитисЬ з K.Cитникoм y тol'dy! щo бeз
виBчeння iстopi i  yкpaiнськo-poсiйськиx взaсIltин нe
o6iйтись. Taкe Гi сyмлiннe сryдiювaння Aoпoмoхсe збаrнyтrа,
щo зaгapбaння Мoсквoto Укpaiни бyлo пoвopoтним гryl{ктoм
в iстopii Cхiднoi тa {eнтparrьнoi eвpoпи, a пiзнirдe цiлoгo
свiry. HaсaмпepeA змiнилась гeoпoдiтичнa вiсь зoвнilцньoi
пoдiтики Мoскви. Як вiдoмo, Мoскoвськe князiвствo бyлo
вiдipвaнe вiд мopiв, i йoгo пoдiтикa спpяMoвyвaлaсЬt
гo^oвним чинoм' y Aвox нaпpямax - Ao Бiдoгo тa
Бaдтiйськoгo мopiв i нa Cхiд. Boлoдiння Укpaiнoto Aaвa,Lo
Moсквi pea.lrьнi llto)Gl\I.tвoстi спpяпryвaти свoi дii нa ПiвAeнь,
дo Чopнoгo tvtopяt щo нaбли:кa/ro Ao здiйснeння стpaтeгi'rнoi
I}reти мoскoвсЬких вoлoдapiв _ пiдкopeння Кoнстaн.
тинoпo^яl xoч цЬoгo i нe вAадoсь.

Paдднськa Poсiя пpoдoыкyвa..rir Aopeвoлloцiйнy зoвнirпнro
пoлiтикy, викopистoв}rloчи виIIIyI(aнiшi мeтoди i фopми.
Б.Гopинь зayвaJкив: кЯкщo гoвoPI{ти пpo iстopн.rнi тpaдицii
зoвнirцньoi пoлiтики Poсii, тo Aoкoнeчнo звa)кити' щo
гoлoвнi зyси^^я poсiйськoi диплoмaтii yпpoAoыl( стoдiть
спpямoвyвa^исЬ нa Aoсягнeння глoбaльнoi мeти _
poзIциpeння тepитopii poсiйськoi дepхaви. Taк бylo вiд
Iвaнa Гpoзнoгo a;к дo Aeoнiдa Бpextнeвa' Aoки нe пoчaвся
poзпaA iмпepii. 3a тpивaлy iстopilo в бaгaтьoх фiлoсoфсьюr:к
i пoлiтичнrar тpaктaтaх poз'яснloвa.laсь мeсiaнськa poль Poсii
в eвpoпi, в цiлoтсy свiтi. ПpoгIroзyвir^oсь (щe дo peвoлloцii
1917 p.)' як i кoли дiпIшe oкyпyвaти Aфгaнiстaн i щo
пepeцIкoA2кae зaxoп^eнню 3aхiдroi Укpaiни, щo пepeбyвarra
тoдi в складi Aвстpo.УгopщиI{иD [40, с. 20l. 3a 337 poкiв вiд
Пepeяслaвськoi щoди yкpaiнцi змylпeнi бyли вoювaти
спiльнo з poсiянaми зa.гy:кi д7rя Укpaiни iнтepeси l39 poкiв
[6' с. 180-182]).

40

Coroз Укpaiни з Moсквolo, a вiAтaк i пiдкopeння
yкpaiнськoгo lrapoAy пoси^и^и вiйськoвy мoгyгнiсть
сyсiдньoi Aep)кaвиt пpoвoкytoчи з Гi бoкy нoвi вiйни.
H..Д,aнилeвський пицrel щo пepeвaгa y вiйнaх з Пoльщeю
квiд нaсiв Хмeльницькoгo i  вoзз'eднaння Мaдopoсi i
oстaтoчнo пepeйurла дo Poсii> [48, с. 3l]. B:кe цe гoвopl{тЬ
пpoти спiльнoгo Aep)кaвнoгo )киття 1псpaiнцiв i poсiян.

Утвepддeння Укpaiни як нeзa^e)кнoi дepл<aви вимaгae
чiткoгo визнaчeння fi зoвнiIдньoi пoдiтики. B.Kpeмiнь
видiляe фaктиvнo п'ять мoхсlrивиx вapiaнтiв: 1) (нeпpи.
еAнaння Укpaiни Ao якoгoсь блoкy, кoнстpytoвaння зoв.
нiцrньoi пoдiтики нa oснoвi бaгaтьoх Aвoстopoннix yгoд з
piзними кpaiнaмиl; 2) кrшвидкa iнтeгpaцiя з кpaiнaми
3aхoдy. спoдiвaюнись нa iнвeстицii, нoвi тexнoлoгii i
пpи^yчeння дo вiдпoвiднoгo спoсoбy Я(иття )) ; 3 ) к ствopeння
блoкy з кpaiнaми Бaдтii тa Aeякими кpaiнaми leнтpальнoi
eвpoпи (Бarrтo-Чopнoмopська спiвдrylкнiсть чи Мi:кмop'я) > ;
4) <блoкyвaння y пiвдeннoмy нaпpямil нaсalvtпepeA з
T1peннинoIoD; 5) (сoк)з з Poсieю тa iнrпими кparнaми сFIA,,
[l0l' с.23]. oцiнивrпи нeтвepтий вapiaнт як мaлopeaлiс-
тичний пpo)кeкт' фalтк.rнo вiддикрIши пeprпий' i зpoбивtши
пeвнi зaстepeЯ(eння Ao Apyгoгo i тpeтьoгo, вчeний схи.

^яeться 
Ao AyIuки' щo нaйбiльtшi пepeвaги дrя Укpaiни кпpи

вiдпoвiдних y}roв.rхD lltoжe lr{aти п'ятий вapiaнт. 3a йoгo
пepeкoнaнням' цe (eAинo peaльний вapiaнт>, бo вiн
Ao3вo^я€ кpeалiзyвaти pяA oснoвних нaцioнaльних iнтepe-
сiв>, щo вигiднo нe лr{rДe ддя Укpaiнu, aЙ p1я' Poсii. кBoднo.
часl_ гoвopl{тЬ B'Kpeмiнь'_ з бoкyУкpaiни e пeвнa oстopoгa
щoдo збли'(eння з Poсiero, щo пoв'язaнe з пoбoroвaнням
oпинI,ггисЬ y пoвнiй eкoнoмiчнiй i пoдiтlтчнiй залeя<нoстi
вiд нei. Toмy Укрiнa бyдe пpaптyпal всxyrrивцIи в eкoнoй.пrrй
сoloз з Poсiеlo, збepeгтl свiй срepeнiтет i пpaвo poзвивaтI{
взaемoвигiдri зв'язки з тpeтiми кpaiнaми> ||o|' c.24|.

Як пoкaзyloть yкpaiнськo.poсiйськi взaсмини в пoст.
гeкaчeпiстський пepioд, тaкий вapiaнт гeoпoдiтичнoi
opiентaцii Укpaiни нe 

^ицte 
у*l6нtlil' a й пaryбний ддя наrlтgi

AepлGви. Пo-пepure, сytuнiвнo, щo' як твepAить B.Kpeмiнь'
кeкoнoмiчний сotоз з Poсiсlo бyдe спpияти стaбiлiзaцii
внрpiluньoпoлiтичнoi сrгryaфi в Укpaiнi, пoзсrяк зaспoкoiть
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нaсeJreння пPoPoсiйськoi opi€нтaцii. щo oсoбшrвo вtl,кJtl{вo
ддя Kpкt'ty..Д.oнбary' Cхiдloi Укpаiни> [l0l, с. 23l. Haспpaцдi
eкoнo}tiчIlий сoroз з Poсiеlo. як вхe мo)кнa бyлo пepeкo.
нaтисЬ' - цe eкoнoмiчний i пoдiтичний зarцмopг ддя
Укpaiни, тoмy opieнтaцiя мyсrrть пepqдбaнипa вiддалeння
вiд Moскви в eкoнoмiчнiй сфepi. Пo.дryгe' Poсiя нiкoди нe
oбмexсlтъся eкoнoмiчниIr{ сotoзoм: 3a ниI}t нeo.цт'riннo пЦyгЬ
iнцri сoroзи - i цe пiдтвepдд<ye пpaктикa CH,A'. Як нaсдiAoк,
Poсiя пepeтвopить пpи тaкoltfry poзвrгкoвi пoдiй Укpairтy в
нaпiвдepж'aвy' щoб пoвнiстlo ii iнкopпopyвaти. Пo.тpeте,
eкoнoмiчний сoюз з Poсieю нe 

^ишIe 
пoстaвить Укpаiкy в

зaлexнiсть вiд Мoскви' a спpия'гимe змiнi нaцioнaльнoгo
сIиаAy нarдoi AeP)кaви чepeз пepe'Irивaння нaсe^e}IЕя пpи
дальшiй крaкoнeнiй> pyсифiкaцii Укpaiни. Пo.чeтвeРгe' в
eкoнoмiчнoмy сoloзi з Poсiсlo Укpaiнa, вiдipвaнa вiд
пepeAoвl,Ix зaхiднlо< тeхнoдoгiй' пpиpeчeнa нa ж'arrroгiдre
iск1вaння. щo вeAe Ao пoвнoi кaпiтyляфi пepeA Moсквolo.

тpeбa визнaти paцiю C.Пиpo:ккoвy, щo (гeнep.urЬнaдiнiя
yкpaiнськoi пoдiпrки нa нaйблиxчe дeсятиpivня _ aктивнal
цiлeспpямoвaнa irrтeгpaцiя Укpaiни в евpoпeйськe i свiтoвe
спiвтoвapиствo. lllrrяс дo eвporпr _ ддя Укpaiни дoмirryвa.,rь-
ний. a.le пpoгIrстoяInrя iшrcp<ъlo,пl амбiцiяI.{ Poсii фдe збepiгa.
тrсьll [165, с.3l|. Biн пpoпoнyr визнaти (oAнieю з нaйвищlдr
Aep'сaвнI{х цiлeй Укpaiни Aoкoнeчнiсть ствopeння сц)aтe.
гiчнoi систeми пepeвaг, зilx}lснr,D( мeхaнiзмiв, якi спpoмoяtнi
аAeквaтнo пpoтидiяти явнiй чи пpихoBaнiй' свiдoмiй чи
нeсвiдoмiй aгpeсивнiй пoвqдiнф пpoiмпepськrо< пoдiтичнrак
сил Poсii в piзнlас сфepах зoвнilдньoпoдiттrчнoгo, вiйськo.
вoпoдiттrчrroro, eкoнoмi.пroгo i ryльrypнolo )киття> [165. с.3ll.

Укpaiнa пepeA вибopoм. вЬ якoro зGt^еxс{ть нe дrаIшe ii
мaйбyпrе. Ha тeprгopii €вpoпи тa ulиpoкoгrfy eвpaзiйськoмy
пpoстopi фopмyeться нoвa гeoпoдiтиннa ситyaцiя.
Bизнaчaдьним y нiй ддя Укpaiни e yсвiдoмлeння вAilснt,D(
нaцioнaльних iнтepeсiв, Iшляхiв i зaсoбiв iх зaxисry y
взaсминaх з iнlпими Aepж'aвaми. пoAoAання зaядo:кeнoi
Aoгми пpo збiг нaцioнarrьнrа< iнтepeсiв Укpaiни i Poсii.

Ким бyдe Укpaiнa зaвтpa - м.t^opoсiйським Aнтeeм
чи цeнтpaльнo€вPoпeйським Гepкyлeсoм? 3нoвy _
гaмлeтiвськe пигaння!

P otдiл I

Cyсiднi нaцii тB iiх tlaцioнaЛьнi

цiннoстi
Кiнelр ХХ стoлiття - цe вoднoчaс пoчaтoк rroвiтньoi

epи в свiтoвй iстopii. Кpax Poсiйськoi iмпеpii спpининився

дo встaнoвлeння пPaвoпoPядкy в свiтi, IсoJIи вшиpaють
(зaкoни тaЙrц> i тopлсeствy€ Jtюдськa спPaвeд',tl{вiсть як

шopa.шний катeropи.пrий iшrepaтив y шiхснaфoнeльIII{х взar-

мивax.
Aпoлoгeти шoсt(oвсЬкoгo irrпepiaлiзиy спpийшaroть ф

пPoцecи нaдзвичaйвo 6oлiсвo. Iсmpик Haтeлiя Hapoнвilрка

пpoбyе (скaс)rвaтиr ф тeндeнщi; сtдeя pyйнyвaввя opгaнiн-

нrrх daгaтoнaфoвaльних Jrтвopeнь (сскiльки нaфй, стiльки

.{,еp]*сeвl) з чaсЬ фpaнцyзькoi peвoлroфi нaлeхсить пo6op.

ниriaм нe нaцioвeльншr сaмo61пнiх цiннoстeй, a rшraнeтapних

Цeoпoгiй i peвoлroцйншr тeopйl [l45' с.95]. Tyг всe lraвпaки:

iстopик нaмaгagгЬся нaдaти oчeвидltиш тендевцiяu пPoти-

лeхснoi oцiнки.
Heйбiльuly тPивoгy в сepeдoвищi цoскoвських iшпe-

piaлiстiв викликaлo виникнeнпя нeзaлelrснoi Укpaiнськoi

дePхtaви' щo спPoсЦrвaлo piзнi псeвдoнa)rкoвi кoнцeпцii в

poсiйськiй нayцi. Йдeться нaсaшпepeд пpo ixнe тpaкЦrвaн-

вя poсiйськoi нaцii i зaпepeвевня oкperriurнoстi yкpaiвфв

як нaцioнaльнoi спiльнoти.

l.l. УкpaiшсьIсa llaцiя ll8 rшляхy to

topэrсaBlroi кorrсoлiдaцii

Poсйськi iшlepiaлiсти вrrсe дaвIIo зPoзyltiлl{' щo бeз Укpa.
iпи Poсiя пepecгar бyти iшпepiею. Ta вe тpeбa дo lрoгo пi'tрto-

дt{ти звy,Iсeнo: ця iжпepiя ще вe зникe€' втPaтивlllи Укpeiнy.
Ii py*нyвaння тpивa€' aлe цPискopюеться. Cyвepeнiэaфя

кoпицrвiх сoк}tнlt:( Paд^янсьIсих peсrryблiк - цe JrицIe пeP-
цrиЙ eтaп вuиPaЕпя сTpeтьolю Plrмy,, iдeшtoги якoгo пePe-

IсoIIJrвeли людсгвo в йorэ вiчнoстi. IIa пopя.Цoк дIlя вихoдитЬ
pyйнyвaння Poсiйськoi Фeдepeцii як pyдишeнтy сirrпepii
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злa)D' щo зaсвiдчилa нaцioнeльrro-ви3вoJtьнa бopoтьбa че-
чeнськoгo нaPoдy. 3e дpyгим eтaпoм пiде тpeтiй' Iсoли
peгioнeлiзyвaтимeться нeскoнсoлiдoвaнa poсiйськa нaфя, з
якoi вилolrювaтим}rться нoвi нaцioнaльнi спiльнoти.

Пoxopoн yкpaiнцiв як нaфi, пpизнaчeний нa стopivня
бiльuroвицьlсoгo пeрeвoPoтy в Пeтpoгpeдi, нe вiд6yдeться.
Укpaiнськa нaцiя стaлa нe IIшrя:( свoеi дepхсaвнoi кoнсo-
лЦaцii.

Пpи poзг.пядi цьoгo питaння дoкoнeчнo нaпoлoсити' щo
poсiйськi iстopики, як пpeвилo' нe визнaвaли 1rкpaiнцiв зa
нaфю. Пpимiporr, B.I(лючeвсь кпtrt пцcaв пPo мaлoPoсiйськe
rtлe!.t'я, (як гeлyзкy Pyсьtсorc нePoдyD' щo виниrUIa внaслi-
дoк пepeмiIш)rвaння рyськoгo нeсeлeння' кoтPe в XV стolliттi
пoвePнyлoсь дo.[нiпpa, тa мiсцeвoгo Pyськolo нaсeлeпвя iз
схiдними чy'кoPoдI{яши' xoч вiн нe мiг пoяснити чaсy )rтвo-
PeнIIя (мaлopyськorю нapiння> та йoro д}rteрeл [88' с. 289].
Tипoвoro д.пя poсiян с кoнцeпцiя, якy фopмyJlюr митpoпo.
лl,rт Caнкт-Пeтepбypзький i Лaдoзький loaн: <.{o кiнця ХII
стoлiття Itиiв втpdтив зrraчeння зaгaльнopyськoгo цeнтPy.
Пiвдeннa Pyсь нaдoвгo зiв'ялa, зaпoвiвrци Пiвнiннiй, Bepх-
ньoвoлзькiй Pyсi пpoдoв)I(yвaти спPaвy дeP)I(aвнoгo
бy,Ц'iвництвa> |?4, с. 131t.

Poсiйськi пoлiтиItи, пфлiцисти тa вчeнi дJtя випpaвдaн-
ня свoix irrпepських цiлeй фaктичнo oтoтo,t(нюIoть нeфro та
iмпepiю. сHaфя,_ пиIдe H.Лисeнкo'- цe зaв'rсди вeликa
Цeя всeлeнсЬкollo мaсшrтaбy, щo пPoнизy€ пo}rиorи мiльйoнЬ,
цe зaв)rсди Beликa хсePтвa' яKa нe ви}raгaе пoдяки' i вeликa
бopoтьбa, щo нe знaе вiдпoнпнку Й вiдстyпyo [124, с.125]. Hа
йoгo дyмкy, бaгaтo нapoдiв нiкoли нe бyли й не мoэrс5mь
бyти нaфями в спPaвх(IlЬot|y знaчeннi слoвa. ,Цo ниx вiн
вiднoсить пoлякiв, 6orгapiв, нopвeхсфв, нeхiв, pyмyнiв, aб-
сoJIютнy бiльцliсть iнtших нapoдiв свiтy. Biн стBePдхсyе' щo
<нaцiя не}tисJtи!'a бeз мoгyтньoгo д)rxoвнo-eнePгeтичlloпo
пoтeнфaлy, бeз yсвiдo![лeння свoгo свiтoвoгo мeсiaнськoгo
зaвдaння' пoзa бeззвiтним пPaгнeнняIl,r дo здiйснeнIrя щe
oднoпo нaдзyсиJUIя нa tцJtяl(y дo мeти)D ||24' c. l25]. Poсiяни,
ввaх(aе Лисeнкo, 6yли нaфею вrrсe в xv - xvl стoлiття:с.

Укpaiнськi внeнi пpидiляли питaнням нaцii чиIuaлo Jrвe-
ги' вивчaли гIpaщ зap}бiхснlос пaфoлoгЬ. Bolloдимиp Цeлeвич
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писaв' щo снaфя € нellaчe oкpe}ta' збipнa iстотa, якe !Дe€

дylцy й тiлo> |229, c.12]. Дo yкpaiнськoi пaфi вiн вЦнoсив
yсiх yкpaiвцЬ, якi 7KI|IJ|уI' )rсивJrть i лситишyть' пoчинaк)чи
вiд князiвськrо< чaсiв. У тaкoмy poзyмiннi мo,кнa ввaхtaти'

щo IПeвнeвкoвe пoслання <I мepтвuм , i zкивп:i[...D зBepненe

дo цiлoi нaцii. B.Цeлeвич дае свoe potпoPll1rтe визнaчеIIня
нaцii: сHaцiя € цe стиxiйнa, сeбтo тaка, щo ollиpa€ться нa
н1rттi, a не нa poзyмi спiльнoтa, якy витвopили oкpeмiurнi
пPизнaки й пpикмети, щo вiдpiхсIlяють члeнiв oдпoi тeкoi
спiльнoти вiд yсiх iкIдrос спiльнoт. Itpiм mro, тaкa нaфoнaль.
нa спiлънoтa uyситЬ щe }taти свiдoиiсть свoei oкpeuiIднoстi
Ймaтн влaснy дepхсaвy' aбo змaгaти дo тloпo' щoби ii здoбy.
ти. Taким чинoDt' r'lo}t(нa скaзaти' щo нaцiеlo € пoлiтичtlo
чltннуtЙ (aктивний) нepiд, який змaгaс дo скpiплeпня й пo.
6iльцreння вaги свoеi дep)кaви в свiтi, кo.lпl вiн свoю дeP,rсaвy
мaе. ,[epхсaвa нe лиIIre opгaнiзaфя збipнoгo 

'tсиття 
нaфi. I

IIe дep)rсaвe r сyтгю нaфi, лиurе з!'aгaння дo нei' дo ii poз-
6y,Ц,oви, дo виявy вJlaснoпo Nсиття' змaгaння дo нaйкpaщorэ
пPoявJIeнIIя влaснoi, всeбiчнoi твopчogги. Яснo, щo сar'e тoмy,

щo дePхсaвa дeе кo)кнiй нaцii нaйкpaщy змory opгaнiз1вaти
свo€ ,rсиття, всi нaцii змaгeють дo тiеi opгaнiзaцii, збepiгa-
loть ii i пourиpюють. oсь тaкa стиxiйнa вoля дaнoi спiльнmи
людeй }*сити вJIeсни}r' oкPeмим }Iсиття}t' y влaснiй opгaнiзa-

фi, e с5rттю нoвiтньoго пoнягтя нaфi> |229, c. 1l.l2].
Bихoдячи з тoгo' пpo yкpaiнськy нaцiro r'toхсeмo loвopи-

ти в,кe в кня,rсy дoбy. Пpoтe тpe6a нiткo poздiлу|Tu t.Ba
пollягтя _ agaф1gp i (мoдePнy нaфюl. У княrrсi чaси пiд
нaфсю poзyмiлись вepхнi сoцiaльнi вePстви lra пpoтивaгy

дo llиx(чtлх вePств' якi oкpeслюкугЬся пoIIяIтям спapoдl. 3a
чaсь кoзeFIини пЦ yкpaiнськoю нaфею poзyмiлoсь кoзarгтвo.
He випaдкoвo в сepeднi вiки yкpaiвфв нaзивaли кoзallькoю
нaцiеto. Haцioлoг Лeв Peбeт пицIe: oHaцiеюu, тoбтo пoлiтич-
ним пiдшeтoм y дeprкaвi' бyлo тi.lьки lсoзaцтвo' i тo пepеtyсiм
знaтEe' aнaлoгiчнo зPeштoю дo вiдЕoсин в iнцrих евpoпeйсь-
ких дepэrсaвax y тoй чeс> [l8l' с.24]. [oпpaвдa, тpeбa

)rтoчIlrги' щo дo 5rкpaiнськoi нaцii opгaвiннo вxoдиJla тeкo)t(
нaцioнeльнe цUtю(тe i дrхoвeнствo.

Itoли йдeться пpo мoдepнy нaцi:o, тo тpaдифйнo ввe-
,кaеться' щo вoнa taявилa пpo сeбe в пepioд Beликoi
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фpaнtryзькoi peвoлroфi, бo тoдi Poз}tиJIaсь мeхсa шixс .нa-

цiеlon як феoдaльни!'и вePствayy i снapoдoмD як тpeтiм
стaнoш' який пepeстaв бyти oб'ектoш (пpeдмeтoш) пoпiтин-
ниx дiй в,u|'Iуl;с вePств i пepeтвopився в сф'ект (пiдмeт) щх
дiй. oгrкe, rДoдePнe нaфя, яrс зaзнeчar нaш вчeвий oльгept
Irпшiт Бo'псoвський' e викPиcгaлiзoвaни}r с1б'скrorr ryспiлъ-
IIих пpoцeсiв, yсвiдoмлeнoю i opгaнiзoвaнoro спiльlloтoю'
пpoдylстoм poзвиткy нapoдy' щo oхoшlюe eтнoгpeфiннy i
щe вe сфpшoвeнy мaсy як eтнoгенний poзнин .шl сиpЬelр
нaфi [24' с. 9?t.

Пoчaтoк фpмyвaввя yкpaiнськoi uoдepпoi вaфi' rraб1пь,
дoPeчro пoв'язaти з нaфoвaльнo-визвoJlьнoro вiйпolo пlд
пPoвoдo!'r пeтьшaнe Бoгдaнa Хмeльниlркoгo. Toдi yкpaiнцi
Buс:rутШ|JLу| як цiлiсть i мaйжe пoвнiстю пеpeтвoPиJIись y
ед.Il||У кoзaцDкo-сeJlяIlськy вaцiro пa oдвiннrо< eтнiчниx зeм.
ля:r. Heзвaxсaючи пa пiзнiцri poз'еднaння yкpaiпlIiв' вoни
зaвIдe пoчJrвaJIи сeбe единoro спiльнoтoю. B.ЛипинcькпЙ
нaзивaв пoвgгallня 5rкpaiнськoгo нaPoдy в 1648-1649 poкax
сpeвoлroцiею' як]a силoю й poзr,raхoш пepeвищJrвeлa всe' щo
тoкtчaснa €вpoпa бaчиrran [116, с. 5]. Ta тpeбa звaхсeти' щo'
зa слoвaши o.I.Бoчкoвськoгo' (мoдеPвa нaцiя е кiнцeвим
виявoti вoвiтвьoго кyJlътJpнo.iсmpи.rrroго пPoцeсy' |24' c.|4l.
Ifeй пpoцeс дJЕсe склeднuЙ _ i ддя yкpaiвфв вiн lre зaвep-
tIIився дo нaшoпo чaсy' чoмy пpmидiяли пeвнi пpинини.

Пo.пepure, лiквЦaфя в l?64 poф aвтoвoмнoi гeтьмaнсь-
кoi дepхсaви i в l7?5 poф xpистияrrськoi кoзаrрtсoi peсrryблiки
3aпopiзькoi Ciчi alrс нiяrс вe спpияJta мoдepнiзaфi нaцii, a
зaгaлЬм)rвaлe вa цiлe стoлiття пPoцeс нaфoнaльнo.дJrхoв.
нoro вiдpoдхteння' бeз якoro пpo !'oдePнy вaфю Еe шo)tсе
6утvl fi' uoвп'

Пo-дpylt, нapoд'кeнa y вoгrrя'( нaцioнaльнo.визвo:rьнoi
вiЙнп yкpaiвськa мoдepнa вaцiя впpoдoв,к тPивeлoгo чaсy
бyлa poз'едвeнe i poздiлeнa piзними дePх(eвauи. Пoнeвo-
лювeчi вaмaгaлись piзними спoсoбaми B16,||у|ту| нaвiть
yкpaiнськy шoвy.

Пo-тpeтt,3rкpeiнська вaфя нe шaлa впPoдoвхt цiлroс сm-
лiть пoввoi сoфaльнoi стpy'glypи. Мafuкe стo п'ятдeсл poкь,
з чaсy лiквiдaфi 3aпopiзькoi сi.ri, вoнa бyлa сeJtяIIськoю
нaфeю. Як y Гaлининi, тaк i нa Haддвiпpяlrщивi iвтeлiгeн-
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цiя залrrшaлaсь слaбкoro, i в oснoвнoмy, дeнaфoвeлiзoвa-
нoю. Лицre нaпpикiвцi xlx стoлiття пoчeлoсь }raсoвe
пoвePнeння фei iнтeлiгенфi дo лoнa piдпoi пaфi.

Ilo-нeтвepтe' вe нoглa спPияти кoнсolriдaцii нaцii тaкo,к
uixскoнфeсйнa poз'eднaнiсть. У Гaличивi й 3aкepпaттi дiя-
лa Укpaiнська Гpeкo-ItaтoJlиtlькa Itepквa' яrса вЦ тPиДrягю(
poкЬ шинyлorю стolтiття' tсo'Iи зaявилa пpo сeбе tPyськa
Tpiйця' нa чoлi з Мapкiявou IIIaщкeвинeш, вffirpaвaлa вarrс.
ливy Poль y нaцioвaльнoмy пpoбyджeннi yкpaiнцiв вa
гaлиlрких зeш.'lяL Ha земллt Haдднiпpяllщини пaвyвaлa
Poсiйськa Пpaвoслaвпa ltepквa, щo вlд вaсЬ Пeтpa I пepe-
твoPилaсь фopшaльнo й фaктиннo в дepжeвIry iнститyцiю.

Cк.'Iaднiсть yкpaiвськoro вoвiтrrьoпo кyлЬт)Pнo-iстopи*r-
вoгo пpoцeсy й пoв'язaнoгo з ни}t пPoцeсy мoдePнoгo
вaфoтвopeння шo,кнa пoдiлrrти нa тaкi пepioди: l) пepioд
сaшoyсвiдoмлeння IIa пePтикyJlяPнorry piвпi; 2) пepioд нa.
фoнa.гьнorэ сaмoyсвiдoшJteння в сJloв,явськoшy кoнтeкстi;
3) пepioд сeшoyсвiдoшлeння вa нeцioнaльнo-дepхсaвнoшy
piвнi; 4) сyнaсниЙ пepioд' eбo пepioд кoнсogriдaцii yкpaiнсь-
кoi нeфi в Jп[oвax нeзaлeхснoi дepжeви. Tpe6a вaпoлoсити'
tЦo фpшyвaння 5rкpeiвськoi шoдepпoi нaцii пiсля пpoгo,to-
lцeнвя вeзeлeхснoстi вiдзвaнaеться iстoтниши pегioвa.lъвиши
вiддriвпoстяши.

Bиxoдя.rrr з пoдiлy нa свaцfuor тa (мoдePнy нeфюl, пpo-
пoвy€ться тarсe визнaчeaaя: .lz'дd,еpl+o (qашct+o, ltювimня) ttл-
чiя _ че вuLulсo icmopultt'o cniлънomд лtoОей., я|ga вuзil,oе
c вoю oкpeiliul'll,iсlnь, фнirзnъ c вoеo тюсфacе'|fle' cniлънbmъ
6omъкiзщu||1l' 

'|aе 
noвн1g coчiлltъt+g cnpg1стngpg i cфop.

;лl;oвo|4g gpбoнicтnuчxa кaлъmaw, cтnвoplLllo с;;шcнg Оеpclco-
вg aбo npozxе Оo ii cmвopе1{'+я,aopo1иПlepul1ger.nъcя, f|aыЦno
лt'ен,moлъtti'cmю' aorpцuI вJuIcIu,J|| ca4iomunaлl,, tтlл iнфp.
llачiЙtэo.tсoлtgнilсoтrшс;iоo'o cucтnел'oю. Biдсyтнiсть y цьoшy
визнaчeпrri згaдки пPo t'oвy arrс нiяк нe зaпepeчyе ii знa-
чertня д;Iя фopшyвaння нaфi. Пpoцeси gгaвoвJleння шoдep.
нoi нeфi тa ii шoви взa€uoпoв'язaнi. Moвa нe вiддiльнa вiд
шeвтaJtьвoсгi вaцii. Пpавдa, y дeякi пepioди пoнeвoленi нa.
poдl (вeсфpмoвaвi Еeцii) пepeбyвamь тirro чи iнцroю шipolo
в ЧDкoшoвнiй opбiтi, хoч i нe iдeнтифiкyroть сeбe з пeвЬ-
нoю нaфеro. Пpoпoпoвaве визнaченtlя _ цe спpo6a втiлити
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тpи гoлoвнi пi,Фroди дo нaцii (дyхoвнo.псиxoлoгiчний, пo-
лiтvtчttуtlt тa iстopинний) i пoеднaти як oб'ективнi, тaк i
сyб'ективнi ii oзнeки.

Якщo йдeться пpo yкpaiнськy rЛoдepнy нaцiю, тo тpeба
звaх(ити' щo бypxливиfll, an<тvlBнпй пoчaтoк ii виникнeння в
нacи нaфoнaльrro.визвoльнoi вiйни пiд пpoвoдoм Б.Хмeль-
ниIIькoIto нe бyв дoпoвнений aнaлoгiчним нaфoнaльнo-кyJlь.
тyPIIиrД Poзвиткoм. Biдтaк цeй пpoцeс зaгaлЬм)rвaвся. Лиrдe
нaпpикiнцi хVIII стoлiття oснoвoпo'ro,кник yкpaiнськoi лiте-
paтyPи нaPoдrroю }toвoю Iвaн Кoтляpeвський зaпoчaтк)rвaв
нaцioнaльнe сeмoyсвiдo}tлeння нa пpoвiнфйнoмy piвнi.

Укpaiнський пoeт цaпoвнив всесвiтньoвiдoмuЙ сюх(eт пPo
мaндPи Енeя нaцioнaлЬIlиDt зьtiстoм, кoлoPитo}t. I]ьoмy слy-
xсaть пoбyгoвo-eтнoгPaфiннi oписи, зoбpaхсeння yкpaiнськиx
iстopинних пoдiй, Щиpoкe зDtaлювaнHя сoфaльнoгo хtиття i,
нapeurтi, мeнтaльнoстi yкpaiнфв. Пoeмa Кoтляpeвськorэ бyлa
свoepiднolo вiзитнoro кapтoчкoю нapoд,rсyвaнoi мoдepнoi
нaцii, якe пpoщarться iз свoiм минyлиIt't i lшyкaе Iшлюсiв y
мaй6yтнe.

oцiнюloчи знaчeння uЕнeiдиu Кoтляpeвськoгo для
нaцioнaльнoпo сeмoyсвiдoмлeння yкpaiнцiв, дoкoнeчнo не
тiльки нeгoлorц)rвaти нa ii пoзитивнoмy впливi нe мaйбyтнi
пoкoлiння, а й звaхсити тe' щo вorra спpичинилaсь дo
фopмyвeння пeвнoпo' дy)кe oдIloбiчнoгo oбpaзy yкpaiнфв
сePeд iнцrих нapoдiв. Пaнтeлeймoн Кyлiшr писaв: <Як
пoявився ItmляpевськuЙ iз свoiм Eнеем, yсi зapeгoтeли
ЩиPo, щo який-тo cпpeвдi зуднпft тoй пpoстий нapoд
yкpaiнськуtЙ, oF, lсoтopoгo l[и' дякyк)чи дeякиtil стa.
poсвiтським дoбPoдiяrд, oдpiзня.ltись. Зepегoтaли, i тoй peгiт
бyв нaйстpaцrнiцra пpo6a нaцIoмy писeнo}ly слoвy yкpa-
iвськoмyl [l05, т.2, с.509]. A дaлi вiн зaзнaчaе' щo (тиt[
peгoтo}t нaд кЕнeiдoto) }taлo.мaлo нe згyбили сaмi зе}l'Iяtси
свoгo хс ltoвoнapoд)tсeнoк) cпoвa" [l05, т.2, с.5l0].

Cтвopeнoгo Кoтляpeвським iмiдхсy 5rкpaiнськoгo людy
нe poзсiялa йoгo слaвeтнa сHaтaлкa Пorrтaвкa>, як i твoPи
с5rнaсникЬ Петpa Гyлaкa.ApтeмoвсЬкollo, Гpигopiя I(вiтки.
oснoв'янeнкa, eвгeнa Гpe6iнки тa Pядy мeнцte вiдoмиx
писЬ}reнникiв. B Укpaiнi зaпaнyвaв eтнoгpaфiняиЙ po-
}raнтизм i сeнтиlreнтaлiзм. Пopyшyвaнi пpoблeми бyли
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пpoвiнфйни!f,и' щo rre дeвaлo з}roги нaцriй лiтepaтypi стaти
нa pЬeнь нe лицIe зaхiднoевpoпeйських, a й cyсЦнix слo-
в'янських (poсйськoi i пoльськoi). Poсйськa лiтepaтypa вхсe

мaлa П]пrrкiнa, a пoльсЬкa - Мiцкeвинa, якi пoв'яз5вaли
нaцioнaльнi пpoблeми iз зaгaльнoлюдськи}tи. oкpiм тoтэ,
нaIдi письмeнпики тoпo чeсy бyли дрoмoB||'|у|уI.. пucaJry| яK

5rкpaiнськoю' тaк i poсiйськoю мoвa}rи.
Heшaлий вtUIив нa нaфoнaльнe сaмoyсвiдoмлeння yкPe-

iнцЬ шaли твoPи poсiйськoмoвItoгo пись![eнниIсa Mикoли
Гoгoля. Caм письмeнник _ втiлeIIня тpaгедii yкpaiнськoгo

нapoдy' щo засвiдчyе йoгo дyIIIeвIIe potдвo€нrrя. oцiнкy
Гorэлeвi тa йoIю poлi в 5rкpaiнськoмy pyсi дaв Миxaйлo

.[paгouaнoв. Birr ггrсaв: uГoru,rь _ пPaoтeць TПeвчeнка тe щe
й дoсi нe пePeгнaний зoвсiм, ![oлoдrциDrи бaлeтpистe
вiн i y свoix твopeх вe пepeстar явJtягись з tlplpим yкpaiнсь-
ким xaPeктepoм. I }to}сe' нe вик.пючaroчи i сaмиx TПeвчeнкa

i l(oстoмapoвe, Укpaiнa нe ![aлa щe дpyгoгo cинa, кoтpпIl 6п
тaк виPaзив y сoбi дopoгi бoки ii нepoдlloгo дyxy,} [56' с. 27].
Гoголь висмiяв типoвиx пpeдстaвникiв yкpaiнськoгo пaнст-
вe зa iх tpiб'язкoвiсть i вiдсyгнiсть висoких ЦeaлЬ. Ta й
сaм вiн б1rв типoвим д;IяT|JIх yкpaiнrfп, яrсi poзyмiлlt хибнiсть
пpoвiнфeлiз!Дy' aлe вибpeли rreпpaвиJlьн tаir ЦlJ!Я<, пepeЙuroв-
IIIи IIa слyхсбy дo пoнeвoлювaчiв' У йorэ твopaх, як i в paннiй
пoeзii IПeвчelлсa, зa вopoгЬ 1псpaiнськoro нapщr видaвaJIисЬ
пoляки й тaтapи, хoч тoдi oснoвниln вoрoгoм Укpaiни бyлa
Poсiя. Лишe в зaкoдoвaнoмy oбpaзi Biя пpи глибuroмy aнaлiзi
rioхснa пoбawrти зoбpaхсeння poсiйсьtсoi фзпoщaднoi мiлiтep-
вoi мaцrини тe ii нaстyпy нe yкpaiнський нapoд i йoгo

дrхoвнiсть. Caмi хс poсi.кти стaвPшIись дo Гoгo.пя yпepeдД(еllo.

.[ля poзвиткy нaцioнeльнoi свiдoмoстi yкpeiнфв' oсo6-
ливo iнтeлiгенцii, чи}raлo пoслyхсилa пPaI1я нeвiдoмoгo
aвтopa "IстoPiя Pyсiвo, p)rкoпис якoi бyлo знaйдeнo близь-
кo 1828 poкy нa.Cтapoдфщинi. Ii aвтop ввaхсa€' щo Itиiвська
Pyсь _ цe дep)I(aвнe твopiння yкpaiнфв, бo дo Pyсi з poсiйcь-
киx зeмeJrь нaле}сaлa лиIцe HoвгoPoдщинa. Ha Бiлopyсь вiн

w|BуITьcя як нa кpaiнy qoднoгrлeмiннy, сyсiдськyu. 3aпepe-
чyloчи oфiцiйним poсiйським iстopикaм, вiн нaгoлorцУr, Щo
Boлoдимиp Мoнoмax б5rв князь pуcькlаЙ, киiвський, a нe
мoсltoвcький.
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Чepeз тaтapський нaпaд' пиIIIетЬся в <Iстopii Pyсiвo, i
внyтpiurнi lreзк)ди Pyсь втpaтилa дep,rсaBнy сaмoстiйнiсть,
aлe з Литвoю i Пoльщeю з'rднaлaсь цiлкoм дoбpoвiльнo i
бyлa piвнoпpeвнa з Нl/rNIу| в фeдepaтивнiй Pечi Пoспoлитiй
дoTуI, дoксу| ГIoльщa нe пoр)пIIилa ii piвнoпpaвнoстi |77, c.42-
43]. oбгpyнт)rвallllя гeнetи yкpaiнфв зJrllloвилo негaтивнe
стeвJteння aвтopa "Iстopii Pyсiвo дo lraзв <Укpaiнa> тa ()rк-
paiнський>. У ньoгo виrqпикa€ пPoтeст те' щo мoскoBити
пePexoпили дllя сeбe нarд eтнoнiм.

Heзвaхсaroчи нe iстopичнi нeтoчнoстi, <Iстopiя Pyсiвo
rraгaдJrBaлa зeмлячкaм з (цинoви}tи гyдзикalии) пPo слaв-
них пpeдкiв. Миxaйлo .(paгoмaнoв зaзнaчar' щo ii aвтop
вистyпив як (пpeдтeчa сaмe тiеi тeopii, нayкoвим виpaзни-
кoм якoi стaв oпiсля й сaшr д.Itoстoмapoв" [77, с.26]. Цi Цei
втiлились y пpaцi Микoли ltoстoмapoBa кfiцц1ц бyття
yкpaiнськoгo нaPoдy>' щo BBe)rсarться пpoгpaмoю Itиpилo-
Мeфoдiiвськoгo бpaтствa.

3 нeтвepтoгo дeсятиpiння ХIХ стuтriття нaцioнaльнe сeмo.
yсвiдoмлeння yкpaiнфв пiднiмaеться нa нoвlцЙ piвeнь, щo
дaе пiдстaви гoвopити пpo дpyгий пepioд y цьoмy пpoцесi.
Укpaiнцi пoчинaють poзглядaти сeбe як piвнoпpeвний з
iнцrими слoЬ'янaми нapoд' кoтpий пpaгIre дo слoв'янськoi
еднoстi. Микoлa Itoстoмapoв дopiкaе poсiянaм i пoлякeм зa
тe' щo нe xoтiли <нi ляхи, нi мoскaлi> 7|<уITvr з Укpaiнoro кпo-
бpaтськиo i вчуtнlали (нaйпoгaнiше дiлoD _ poздiлили lreщy
зeмлю мiхс сoбoю; вoднoчaс вiн вipить, щo встarrе Укpaiнa з
Irtoгили i uбyдe нeпoдпeглoю Piччю Пoспoлитoro (peспфлi-
кoю._ o.Г.) в сoIoзi Cлoв'янськil,t> [99' с. 58]. <Itниги бyття
yкpaiнськoгo нapoдy) зaвepшyютЬся пepeкoнaння}r y мe-
сiaнськoмy пPизнeчeннi Укpaiни, aлe пPизнeченнi нe д.rrя
пaн)rвaння' a дJtя тop)кeствa piвнoпpaвнoстi. Bплив <Itниг
нaPoдy пoJtьськoгo i пorrьськorю пiлфимствe> Aдeмa Мiщсe-
вичa тyт IIe виrсликaе сyмнiвy. I]iкaвe iнцre: дyхoвнi
пpoвiдники yкpaiнськoгo lrapoдy пo€дн)rвaли мeсiaнiзм Ук-
pаiни з iдeсю oб'еднaння слoв'янськиx нapoдiв y oднy
фeдеpaцiю з цeнтPo}t y Киевi, в якoмy мaв би збиpaтись
зaгaльIlocпoв'янський сoйм.

Ha гaлицьких землях пepшoю лeстiвкolo нaцioнaльнoгэ
сaмoycвiдo}rлeнrrя бyлa <Pyсaлкe .{нiстpoвaя> ( l 83? p'), якa
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зaвдaлa пePrцoтto yдaPy пoлiтиф дeнaфoнaлiзaфi yкpaiвсь-

кoпo нaсeлeнIlя B Aвстpii' вистyпилa пPoти PeIIeгaтствa
пaIIiвIrиx сoцia.iьниx вepcтв' yтBеPд]rcFoни вipy в мaйбyтнс
нarцoпo нapoдy. У <Pyсaлцi flнiстpoвiй> oбгpyнтoвyвaлaсь
еднiсть всiх yкpaiнцв. uHaPЦ Pyський,_ tIисaJIoсь y пepeд:
мoвi дo llapoдних пiсeнЬ,_ oдeн з гoлoвниx пoкoлillь
Cлaв'яrrськror' в сеPeдинi }tbк rrи!,Iи, PoзtсJIaдa€тЬся пo )t'tiбo-
poбськиx oкpeснoстьox з-пoзa гip Бeскидських зa 

'Цoн. 
Biн

нaйurиpure зaдeP,rсaв y свoiх пoвeдilrкax' пiсttях, oбpядaх'
кaзкаx' пPислiв'ю( всe' щo йoмy пpeдвiцькi дЦи спaдкoм
J|уILЦу|J|у|,..' [l88' с.IХ]. Taкa еднiсть вrrte пPoявJIя€ться в сa-
мolvty aльIl/raнaсi' щo з'явився зa тpи Poки дo вихoдy
TПeвчeнкoвoго <I(oбзapяo. B бaгeтьox йoгo твopax згaдy€ть-
ся пPo кoзaкiв як втiлeння нapoднoгo д)rхy.

Toдi Мapкiян IIIaЩкeвич oб'сднaв нaвкoлo сeбe дpyзiв i

дaв iм нaкeз: uГoнiть з Pyси !'Paки тьмeвi!l.3a пpиlutaдoм
мoлoдoгo свящeниIGa y цePквax зaзв)rчaли пpoпoвiдi lrapoд-
нoю yкpaiнськoю }roвoю. Як бy.Цитeль нaPoдy' TПaцlкeвич

opiентyвaвся нa rциPoкий зaгaл, He!flaгaвся зaхoпити йolo
як тoпoчaсни!Ди нaPoдltими пpo6лeDteми' тaк i звepнerrням

дo iсmpii. Biн ствopив' зa GпoBa!Ди tfiocифaCлiпoro, пiдгpyнтя

дJtя (зyкpaiнiзyвання цePlсoвнoгэ,tситтяD.
Гpeкo-Itaтoлицькa I]epквa в Гaличинi ?tсилa oдниtl/t ,ttит-

тям з piдним пoнeвoлeним rrapoдoм. Г ipule 6yлo в
Haдднiпpянщинi' дe пaн)rвaлe Poсiйськa Пpaвoслaвнa цеP-
квa з ii aгpeсивним стaвлeнняlvt дo iнцrих хPистияHсЬlсих
кoнфeсiй, зoкPe!Дa дo yнiaтствa. Якщo в Гaличинi пaфo-
нaльнa iдeнтифiкaфя бyлa нeвiддiльнa вiд iдeнтифiкaцii
кoнфeсiйнoi (yкpaiнeIр oднoчaснo бyв i гpeкo.кaтоликoм),
тo нa yкpaiнських зe!ДJtя>(' пoнeвoлeниx Poсiеro, IIьoпo нe
бyлo: як yкpaiнф, тaк i poсiянуI НaaИBaJI'| сeбe пpaвoслaв-
ними i нe вниIсaJlи в piзнe тPaктyвaння пPaвoслaв'я дPo!,ta
нaPoдaми.

Tyг тpeбa звePlr)rтись дo д)rмки eвгeнa Мaлaнroкa, який
писaв 

' щo (пoмимo енepгiйнoi пpoпaгaнди Biзaнтii пpoти
(лaтинствau, фaнaтиннo-нeпPимиpvlмuЙ д5rх вiзaнтiйствa
нiкoли глибrцe нe дiткнyв ltиiвськoi lfepкви, пpинaйшнi дo
нaсy пoлiтичнoг,o yпaдкy ICиевa,, a (хpистияIlcькуtЙ oсхiдo i
<зaхiд> спiвхtили в Киeвi oднoчaснo i дoсить гapшoнiйнo,
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xoч i свorPiднo) [l28, с.l07]. Ha нaцrих зeмля>( нe бyлo пiдстaв
для тaкoпo пpoтистaвлeння двox Itepкoв, якe ви:l{oдилo з
Moскви тa BepIшaви' в кoтPиx витвoPились cвoеpiднi вo-
йoвничi вapiанти пpaвoслeв'я (тo.lнilше - цaPeслaв'я) i
кaтoJlициз}ly.

Haмaгaння з'еднaти двi I]epкви виtlиlglo в Укpaiнi нe
випaдкoвo' бo йшлoсь пpo тaкy синтeзy' щo мaлa сePeд нa-
llloгo нapoдy дeвIri тpaдицii. Бepестeйськa Унiя нe бyлa
яIсиrДoсь peгioнaльним явищe!': вoнa !!aлa нa метi зaxисти-
ти 1rкpaiнськy l]epквy в }r}toвaх чy,кoзeмнoпo пoнeвoлeння
вiд лaтинiзaфi, a нaPoд _ вЦ пoлoнiзaфi. .[ля poсiян yнiя
oзнaчaJta кiнeць iдeoлoгii, якe силк)rвaлeсЬ oбгpyнт5rвaти
пoсягаIIня Moскви нa Koнстaнтиtloпoль д.пя зaбeзпeчeЕня
вepхoвerrствa пPaвoслaвнoпo цapя в цiлoмy пPaвoслaвIIoD{y
свiтi. Мoсквa пoвoдилaсь вiрoлoмнo нaвiть y спpaвaх I]ep-
кви. Biдoмo' щo eпискoп Aвpaaм Cyздaльський пoстaвив
свiй пiдпис пiд Aктoм флopeнтiйсЬкoгo пopoзyмiння мiхс
Зaхoдoм i Cxoдoм 1439 poкy [l62, с.59]. I, нeзвaлсaючи нa тe'
зa пPиxилЬнiсть дo цepкoвнoi yнii Киiвський митpoпoлит
кaPдиIraл Iсидop пiсля 6oгoслy)rсенrrя в ll[oскoвськoмy Ус-
пeнськolty сoбopi бyв кинyтий у в'язниr.цro.

Haцioнeлънa oкpемiшrнiсть yкpаiнфB визнaвaлaсь сy}r.пill-
llими вчeними в iнrциx кpaiнax. BЦoмий чеський iстopик
Фpaнтiureк Пeлaцький y 1830 poцi писeв: nПpoтягом дo-
вгиx стoлiть Pyсинський (yкpaiцg5кцfi._ o.Л.) нapoд e
вЦмiнний y мoвi вiд poсiян i пoлякiв. He пiвднi pyсинський
нapoд сятee дo Угopщини, цiлa CхЦнa Гaличинa е Pyсь, дe
PУct4t||4 пPoстягaються нa Пoдiлля, Boлинь, Укpaiнy (Haд-

дпiпpяхщинy._ o.Г.), дaлeкo зa flнiпpo дo Пoлтaви' Як тeхс
дo lliвдeннoi Pyси, се6тo дo piки lty6aнi. Bсi кoзaки € Pyси-
ни' a нe poсiяни> [235' с.34].

Бeзyмoвнo' пpo,tсивaпItя в нeoднaкoвих yмoвaх, якi
зaлerrсaли вiд пoнeвoлювaчiв yкpaiвських зeмeлЬ' спPичи-
ttилoсЬ дo lleoднaкoвoпo PoзBиткy piзних гaлyзoк нalцoгo
нapoдy. IlaЙctlpиятливilшi yмoвуr NIaJII^ гeлицькi yкpaiнф в
склaдi Aвстpiйськoi iмпepii, хoн i пepeбyвaли пЦ пoдвiйним
(aвстpiйським i пoльським) нaцioнaJlЬним гнiтoм. Cклaднi-
uroю 6yлa ситyaцiя в 3aкapпaттi. Ty', як пиlцe Baсиль
Мapкyсь, в,як|4Йсъ чaс нaвiть пepeвaxсaв poсiйський нeпpяМ
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нa чoлi з тaкиIt1tи пoстaтяши як Aдoльф .{oбpянський тa

пiзвiцrими сбyдитeлямиl. Щoдo o.'{yхнoвинa, як i пiзнiцre
OЛaвлoвичe' тo B iх oсoбaх i писaнвя:< tite€lro спpaвy iз
тpaгivними (Poздвo€ниt'и' пoстaтя}tи' щo дoбPe poзyмiли

oкpeшiшtнiсть свoпo етнoсy вiд poсiян, пPoтe тoтoвi бyли iти
нa кoltпPoшiс з великиш poсiйськиrr нapoдoм' бo нe бaчили
iнцroю пopятyвкy для шaлoпo кapпampyськoгo lrapoдy, кpiм
вeликoi (мaт)rцIки Poсiil. .(o тoгo щe нe yсвiдorr.lповaли сoбi
як слlд пoтeнфй yкpaiнськorэ нaфoнaльнorэ вiдpoдrrteння,
зaлиrцaючись пiд впливo}t iшпepськoi вaфoнaлiстичнoi
iдeoлoгii пpo еднiсть Pyсi <вiд Пoпpaдy дo l(aмчaткиr [l30,
с.l2] . Boни tuвiwllucь нa pyсoфiлЬствo' слoв'янoфiльствo як
зaсiб сaмooбopoни.

oсoбливe мiсцe в цЬoмy пеpioдi нaцioнaльнorэ сaшoyсвi-

дoмлeнвя yкpaiнцЬ пoсiдaе твopнiсть Tapaсa lПeвнeнкa, якa
мaлa виpilшaльвий вtшIив нa фpмyвaння yкpaiнськoi мo.

деpнoi нaфi i бyлa свoеpЦним мiсткoш дo тPeтьoго пepioдy'
кoJtи вollo сягнyлo вищorlo piвня. Bлсe в пoeмi сI(aтepинaD
пoeт пPoтистaвля€ yкpaiнфв шoскaJlя}r' ниш пiдкpeслroе
oкpеrriurнiсть сBoID нaPoдy' свoеi нaфi, яIсy зпoдolД poзгля-

дa€ як еднiсть lneРтвих' }tсивr,!:l( i нeнapoдхсeних.
Пiсля кoPoткoчaсвoгo зexotшreння слoв'янoфiльськиши

iдeяши ltиpилo-Мeфдiiвськoгo 6paтствa TПeвчeнкo стa€
бeззaстeperrснo нa пoзифi дepхсaвнoi незaлerrсtroстi Укpai-
ни. IIIевчeнкiв кI{963дp' пoсЬ пePrцe мiсцe сepeд книг, яtсi

фopмyвaли нaцioнaльний свiтoгляд. Гeнiaльнe пoслaння сI
}tеPтви}t' i лсивиlд..., пoдar в пogтичнiй фpмi lПeвчeнкoвe

тJryмaчeння нaфi, зoкpeмa еднoстi пoxoд]I(еIIIrя yкpaiнфв,
спiльнoстi бaтькiвцIини, oсoб.lrивoстeй шeнтaльнoстi, вЦтвo.

Pю€ )rсary зa втPaтoю дep)r€ви i пpaпreння за ii вiдpoркeвня.
УсвЦoмлeння нaфi як спiлънoти дJrxoвнoi пepeдae IIIeв-
чeнrсoвe звepтaння дo зеltлякiв сsp311 мoil. .{ля пoeтa
Укpaiнa е тiльки oднa, 6o tlемa нa свiтi дpyroi Укpаiни нi

дPyгогo,[нiпpe.
Taкi твopи T.IIIeвчeнкa як "3aпoвiтn, 

oI шepтвиш, i
N(ивиti...D' qBеликий JtьoxD' сХoпoдпий Яpl, сIprrсaBeЦЬDl
сБyвaли soйlни й вiйськoвii свapи'..> тa цiлий Pяд iвlдих

фактиннo вiД\зepкaлroвaлlr нафoнaJlьнy свЦoмiсть yкpaiнцЬ
y сepединi ХIХ вiкy.
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TJIIeвчeнкo yгвepдив свo€ю твopвiстlo етнoнiм с1rкpaiнцiu
яrс нa pi'Цнiй землi, тaк i сepeд iнIдих нepoдiв. У йoтю твoP-
нoстi вaцioнeльIre iдeя викpистaлiзyвaлeсь бeззaстepe,rснo
й oднoчaснo в iдeю нaцioнaльнoi дepжeви.Bi,р<oдlд вiд цiеi
iдei i спpoби poзв'язaти 1rкpaiнськe питalrня в фopмax фe-
дepaцii чи сoюзiв з iЕцIими дep)кавaми пiдтвepдили
пaцбнiсть д;rя нaшoi нaцii.

Ilpme тaкi спpoби пpoявляJIись i пiзнiцre. Mиxaйлo,[pa-
noмaнoв пpoпoнyвaв poздiлити Poсiйськy iмпepiю нa 20
oблaстeй. Tepитоpiя Укpaiни (бeз Гaлинини, 3aкapпaття й
Б5rкoвини), зa йorю пPoeктoм' мaлa бyти пoдiлeнa на тPи
oб;laстi _ Itиiвськy, oдеськy, Хapкiвськy, xoн Литвa, Пollь.
щa i БiлopyсьBv|tuJIяJrуIcь y oкpeмi ofuiaстi..[o peвi, Ireзaдoвпo
дo свoеi смepтi M..[paгoмaнoв y листi дo Ioлiaнa Бaчинсь.
кoгo вислoвлювaв сyмнiв щoдo дoцiльнoстi ствopeння
нeзaлeэrснoi Укpaiнськoi дepхсaви [17' с.2l3].

Кpитикyloни тaкi пoгляди,Цpaгoмaнoва, I.Фpaнкo писaB:
q...Пiд кiпеIр свoпo хсиття' l|oJlv| PaдикaлЬна aгiтaцiя в Гa-
лининi, в якiй вiн пфлiцистичнo i листoвнo 6paв дyхсe хсивy

}rчaсть'висyнyлe нa пepший плaн пpиIrцип нaцioнaльнoi
сeмoстiйнoстi бeз oглядy нa icтopиннi пpивiлei i дoкoнeч-
нiсть пepeмiни вe.ликlоr piзнorшeмiнних дepxсaB нa фeдepaЦi
piвнoпpaвних нapoднoстeй, зopгaнiзoвaних нe пo бaсeйпax
piк i xpeGтax гip, тo знaчить нe oблaснo i тepитopiaJlьнo' a
пo тepeнaх' зaмeцIкaних пepeвa,rснo сeю чи тolo нepoднiс-
TЮ,_ нeвiть тoдi ,{peгoмaнoв, зaбиpatoчи гoлoс' вистyпaв
пoпoвlto яtс кpитик' oстepiгeю.оr пеpeд ви6puкaми нaцioнaлiз-
шy' звePтaючи yвaгy нe мнoхсeствo iнтepнaцioнaльниx
eлeмeнтiв y кoхсдiй нaцioнaльнiй opгaнiзaцii i зaгaлoм нa
iнтepнaцioнaльнiсть yсеi кyльтypи' a нe дaючи мaйхсe нiчo.
гo для скpiплeння тoi нeцioнaльнoi сиIIтeзи' бeз якoi
кyJtьт)PтpeгеpстBo дy)кe лeгкo пepeмiняеться нa винapo-

дoвлeння> |226, c, 429-430].
Caм Фpaнкo poзв'язaння нeцioнaльнo-eкoнoмiчних пи-

тaнь пoв'язJrвaв з вибopeнням пoлiтичнoi сaмoстiйнoстi д.ltя
нaфi. Biн IIисaв: uBсe, щo йдe пoзa peми нaцii, сe aбo фepи-
сействo лrодeй, щo iнтepнaцioнaльними iдeeлaми paдi би
IIpу|кPуITуI свoi змaгaння дo пaнyвaння oднoi нaфi нaд дpy-
пoю' a6o xвopoбливий сeнтимeнтaлiзм фaнтaстiв, щo paдi
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би Iшиpoкиr.rи (всeлюдськими' фpaзaми пoкpt{ти свo€ дy-
хoвнe вiднyхсeння вЦ pЦнoi нaфir[224, с.283l. Boднoчaс
Фpaнкo сфopмyлloвaв влaсвe poзyмiння iдeaлy нaцioнaль-
нoi сaмoстiйнoстi, який з тодiшlньoi пePспeктиви лeilсaв пoзa
мe,I(a}rи мo,rсливolo, aлe йolэ тpeбa yсвiдoьr.пroвaTп, <Мv|,_
Irисaв Iвaн Фpaнкo'_ }tyсимo сePцeм пoчyти свiй Иeaл,
!'lyсиllto poзyмo}t yяснювaти сoбi йorю, мyсимo вхtити всix
сил i зaсoбiв, щoб нa6лtхсyвaтись дo llьoгo' iнaкIде вiн нe
бyлe iснyвaти i нiякий мiстичний фaтaлiзм нe сoтвopить
нaм йoгo, a poзвiЙ мaтepia.пьниx вiднoсин пepurий пoтoгrчe i

Poздaвить нaс' як слiпa мeцrинa> |224, c,284|. Iraфoнaльнa
iдeя втiлeпe в флoмy pядi Фpaнкoвих твopiв. Ha пеpIшoмy
мiсцi сepeд них стoiть гiмн tHe пoPa' нe пopa}' вipш сPoз-
впвaЙc я, oЙ тu, cухltЙ tyбe o, пoемa < Мoйсeй n, вipuri " Beликi
poкoвиtlиD тa iнцri пoeтиннi, п16лiцистиннi i нayкoвi пpaф.
Фpaнкiв вipIш сHe пoPa' }re пoPa'' як i IIIeвчeнкiв <3aпoвiт>,
стaв нeoфiфйним нaфoнaлЬним гiмнoм.

.Цiяльнiеть Фpaнка зaпoчeткoвyе нoвий пepioд нaфoнaль-
нoпo сeмoyсвiдoмлeння. B тoй чaс ствoPюIoться пoлiтичнi
пapтii, якi пpoгoлotцyють свo€ю }teтoю 6opoтьбy зa IIeзe-
лeяснiсть Укpaiни. Iстopик Mихaйлo Гpyureвський свoеro
iстopiеlo Укpaiни o6гpyнтoвyе oкpемilшнiсть yкpaiнськoi
нaцii.

Гpyпa члeнiв Укpaiнськoi нapoднoi пepтii тoдi poзpo6и-
лa пpoект кOснoвнoгo зeкorry cCaмoстiйнoi Укpaiни> Cпiлки
нapoдy yкpaiнськoго>. B йorю пеpшriй стaттi зaписaнo: cУк-
paiна е спiлкa вiльниx i сaмoпpeвниx зeмeль' )rтвopeних нa
пiдстaвi свoix пpиpoдниx oсoбливoстей тa oкpeмiцrнoстeй i
зaсeлeнro( yкpeiнцями. Taких зeмеJtь € дeв'ять: Чopнoмopсь-
кa Укpaiнa, Cлoбiдськa Укpeiнa, Cтeпoвa Укpaiнa,
Лiвoбepeжнa Укpaiнe eбo ГeтьмaнщиIra' Пiвнiчнe Укpaiнa,
Пoлiсся aбo Гeйoвa Укpaiнa, Пiдгipськa Укpaiнa, Гopoвa
Укpaiнa i Пoнaдмopськa Укpaiнa> [157, с.60]. Пpoтe кo'кнa
тepитopiя зeмлi нaлe}rcить нa пpaвi власнoстi всьoмy yк-
peiнськoмy нapoдoвi.

Пpoeкт Bизнaвaв piвнoпpaвнiсть yсix yкpaiнфв, нe дo-
пyскaв (пoдiлy нa кaсти). Пpoгoлoшr;вaлeсь свoбoдe вipи
тa ii пyблiннoгo виявJteння. Хoч свсi мoви, yлсивaнi нa Ук-
paiнi, с5lть вiльнi>, 5rкpaiнськa !{oвa € oфiцiйнa. Мiнiстpoм
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мiг бyти лиure тoй, хтo е qyкPeiнцeм з poдyD. .Цля тoгo,
щoби мaти пpaвo бyги oбpaни}t' виI}raгaлoсь виiння lloвoPи-
ти' читaти i писaти пo-1rкpaiнськи. У пpoектi встaнoвлroвa-
лoсЬ' щo сyкpaiнський нapiд пPисвoюе co6i кoльopи:
блaкитний тa хсoвтийe [157' с.66]. Cтoлицeю Bсeyкpaiнськoi
спiлки мaв бyти ltиiв.

oднa iз спpoб oбгpyнтyвaти вiдpoдхсeння yкpaiнськoi
деp)rсaви ![aлa мapксистськi зaсaди. Ii виlс;laв y dpoIшypi
uУкPaiпa iггedenta> IOлiaн Бaчинський. Aвтоp eнeлiзyе eкo.
нoмiчний poзвитoк Укpaiни в склaдi двox iмпepiй| _
Poсiйськoi тa Aвстpo-Угopськoi. Ha Йoгo дy}rкy' iспyвaння
iмпepii Гaбсбypгiв втPeтить сeнс' tсoли вiдбyдeться пepe.
твopeння <Aвстpii зцeнтpaлiзoвaниx кpaiв нa Aвстpilo
сфeдepaлiзoвaних нapoдiв> [l7, с.5l], якi 6yдyгь мar.и свoi
автoпoмii тa нaцioнaльнi сoйми. Taкe пepебyдoвa вPятy€
гaJIиIркy пpoмислoвiсть <вiд oстaтoчнoi p}iниl, спPиягимe
виttикIleннк) yкpeiнськoi (кpyськoi>) бypxсyaзii' щo poзпoч-
нe бopoтьбy з пoлЬськoю бypхсyaзiеro в Гeличинi. Пoзaяк
KпaсичIloю фopмoю бypхсyaзнoi деpхсaви r дepхсaвa нaцio-
нeJIьнa' тo (нa днeвнiш пoPядlсy бyде вrкe стoяги спpaва
пoлiтичнoi сaмoстiЙнoсти yкpaiнсЬкoгo нapoдy' спpaвa нe-
зaлerrснorги _ нaфoнaльнoi 1rкpaiнськoi дepжeви> [l7, с.
?0]. Aвстpiя iснyе, зa пepeкoнaнrrяrrr Бa.grнськoro, тiльки тoшy,
щo в Poсii пeнy€ абсoлroтистcькuЙ peхсим,_i тoмy тaкi двe
нaPoди як yкpaiнськпЙ i пaпьський тPимaютЬся Aвстpii.

Cтaнoвище змiниться пiсля вибopeння в Poсii кoнсти-
т1щii, дo чoпo вoнa пpийде нe![иIl)rчe' бo ii екoнorriннe евpo-
пeiзaцiя зytiloвить евpoпeiзeцiю пoлiтичнy. Бaнинський
дoтpим)rвaвся д)Д[ки' щo евpoпeйськe Poсiя скJIeдa€,гЬся з
тPьoх снaцioнaльнo-eкoнoмiчIlиx тepитopiй>: схiднoi -
свeликoPУськoi' (мoскoвськo.яPoслaвськoi), пiвнiчнo-
зaxiднoi - пoлЬськoi (вapIшaвсьIсo-лoдзькoi) i пiвдeннo-
зaхiдroi _ yкpeiнськoi (xapкЬськoi). qToхссeмiсть" пpoдyкцii
ц}tx тepитopiй пpи piзнoмy poзвитtсy вимaгar вiд нaйменIшe
poзвинeнoi з них yкpeiнськoi звiльнитись вiд eкстшryaтaфi
з бoкy двoх iнlшlок, бo eкoнoмi.пa сaмoстiйнiсть спPичиняrть.
ся дo екoнoмiчнoi бopmь6и мiхс цими тepитopiяиуr i sву|я-
витЬся в хсaдeннк) пoдiлy Poсii нa вiдpyбнi пoлiтичнi
opгaнiзми> [17' с.94]. Toдi yкpaiнськa б1рхсyaзiя пpoгoлo-

56

ситЬ гaсJIo: qBi.lьнe веJIикa' нeзaJleхснa' пolriти.дro сaшoстiйнa
Укpaiнa _ oдIIa' пepoздiльнa вiд Cякy пo I(aвкaзlr [17' с.97l.

Ha питaння Mихaйлa ,[parюшeнoвa пpo тe' щo бyлe po-

6ити тaкa спoлiтичнo сaшoстiйнa Укpaiнa', Бачинський
вiдпoвЦaе: сItopoткo: бyдe мaти oкo всe звepненe нe сeбе i

ei цilIь 6yte лeхсeти y нei, a ei цiлa дiя.ltьнiсть нe бyдe пa-
paлiхсoвeнa сyсiдaши, кoгpиш тeпeP вoнa пiдвlraднa. Укpaiнa
бyдe мaти тодi свoi фiнaнси, свoю apшito' свoк) тopгiвлю i
свй пpoшиqп' yсe в свoix PJпсax' i пoltiтикy зeгpeнивнy, i
пoлiтикy внyтpirпню,_ бyte пaвeю в свoiш дoшi, бyдe poз.

пopяд)rсaтися в нiм тaк' як бy.Цe ввaлсaти зe нeйлiпlцe' нe
oглядaючися нa iнrдих i нe спивювeнa в тiй poбoтi чy)tси}tиD

[l?, с.2l3l. в l&oшy aвmpoвi бpoшypи тpeбa визнaти paцfuo:

мeтy нeзaлeжнoi Укpaiни вiн epцrмeнт)rвeв гpyнmвнo. 3a-
пePечeвня викJtикaють йoго uaprссистськi мeтoдoлoгiчнi
зaсaди, якi poзбив в peцензiю< нe бpoulypy Iвaн Фpaнкo

|226' c' 68-?0; 227 
' 

c. 5бl.
3oвсilд iнaкцre дo IIитaIIня пpo дoкoнeчнiсть нeзaлe)Iс.

нoстi Укpaiни пiдiйцroв пpaвlrик Микoлa Мiхнoвський y свoiЙ
пpoшoвi, щo вiдтaк вцЙtllлa oкpеuoю бpoшrypoю пЦ нaзвoro
qCaмoстiйнa Укpeiнal y Львoвi (1900 p.). ,(ля ньoro кiнець
ХIХ стoлiття свiдчyrть, щo сп'ятий aкт. iстopиннoi тpaгeдii,
званoi nбoPoтьбoю нaфйl, вх(e Poзпoчaвся i зeкiнчeння нa-
блилсaсться, [l39, с.173]. 3 цьolo вiн виxoдитЬ пpи aнaлiзi
}to)кJIивих пepспeктив д.lIя yкpeiнськoi нaцii.

Miхнoвський poбить виснoвoк' щo Укpeiнa rre втPaтилe
пpaв дePх(aви з пoглядy шiжнapoднolto пpaвa пiсля aл5пreн.
ня з Мoсквoro в oспiлкy деP]кaвD. У бpoшypi спPoстoв)rк}ть-
cя зaKуIwL якi вeuaгaroтЬcя в,уIд(aTуI yкpaiнцЬ зa IIaPoд' щo
нiкolrи не твopив дep,rсaви i нepeз тe нe мaс iстopинних
пЦстaв д.пя ii твoPeння. МiхнoвськиЙ пuule: сЧepeз yвeсь
чaс свoпo iстopиннoгo iсщrвaння нaцiя нaцra з нaй6iльrцими
зуcу|лJ|яму| IIилЬIryr в;плуlTуlcь y фpliy дep)rсaви сarroстiйнoi
i пeзaлerrснoi. Кoли нaвiть пoшинJrти yдiльнi чaси' де oкpeмi
гaлyзi нaцroi нaцii снlaдe.шr oкpeмi дePх(aви' тo пеPeд нaши
виIlика€ i лrrтoвськo-PyсЬкe князiвgгвo, дe гeнiй нalцoпo нa-
poдy бyв IсyJIьтypни}t фaктopoм, i нaйrэлoвнiшe гeлицькo.

PyсЬкe князiвствo, спpoбa &Цrчити дoкJrпи yсi гaлyзi, yсi
гi.шсrr нaцroro нapqд| в qшiй cy'liJьнй дepхtавi стrpобa' пoвтO-
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pеIrа дaлeкo пiзнiшe Бoгдaнoм Хмельницьким i щe paз -
Iвaнoм Мaзeпoюu [139, с.l76].

Пiсля Пepeяслaвськoi 1гoди Укpaiнa нe втpaтилa пpaвa
potпopяд,rсaтись свoeю дoлelo' бo yкpaiнцi нaмaгaлись пo-
вeplryти (зpaбoвalry BoлIо)) '  бeз чoгo iх чeкaе пoвнe
вимиpaння як нaцii. <Haд нaми,- пицte МiхнoвськиЙ,_ в,И-
сить чoPIlий стяг, a нa lrЬoмy нaписaнo: "Cмepть пoлiтиннa,
смepть нaцioнaльнa' смePть кyлЬтyPнa для yкpaiнськoi
нaцii?> Це нe е сaмi слoвa: змiст iм вiдпoвiдaс> [l39' с.1?9].

Aби вpятyвaти нaфrо, бopцi зa вoлIo нaписaли IIa свoеIt{y
пpaпopi: noднa, €динa' нepoздiльнa, вiльнe, самoстiйнa Укpa-
iнa вiд Itapпaт alrс пo l(aвкaзu [139, с.183]. Мixнoвський
дoBoдитЬ' щo для цьoгo Укpaiна мaе нe лиrДe iстopиннi тpa-
дицii. Biн спPoстoвye пoгJIЯд' нiби yкpaiнськa <нeцiя бeзсилa,
IIeкyльт)рIra й iнepтнa>. Taкий пoгляд сфopмyвaвся лиlIIе
тo}ry' щo.4Itя пoнeвtr'Iюванiв <тeмpявa с спoсiб деp,кaти нeщy
нaцiю в невoлi>. Укpaiнськa нaцiя двa paзи BтPaчалa iнтeлi-
гeнцiю, бo вoнa пepeхoдилa пеpIший paз нa (пoльськy
нaцioнaльнiсть>, a дpyгий - нe <poсiйськy нeфoнaльнiстьo.
Ilpoтe нaпpикiнф ХIХ стoлiття yкpaiнський нapoд пoчaв
витвopювaти rroвy' тpeтю iнтелiгeнцiю' якa (ввaлсaе сeбе
бeзпoсepeднiм спaдкoемцeм TПeвненкa' a ii тPaдицii йдyть
дo Мaзeпи, Хмeльницьtсoгo дo кopoля.(aнилa, минaючи yк-
paiнoфiлiвo, i <стa€ дo бopoтьби зa свiй нapiд, дo бopoтьби
кpивaвoi i бeзпoщaднoiu [139, с.l83]. I.{e бopoтьба нe нa л(иTтя'
a IIa смePть.

Piзниця кoнцeпцiй Ioлiaнa Бaчинськoгo i  Микoли
Мixнoвськoгo lra пepспективи вiдpoдлсeння Укpaiнськoi деp-
)Iсaви oчeвидIra: пepцIий _ всi нaдii пoклaдa€ нa фaтaлiзм,
щo зyll{oвлtoеться екoнoмiчним Poзвиткoltd yкpaiнськиx зе-
IueлЬ' a дpуtиЙ здiйснeння свoеi мeти стaBить y зaлeхснiсть
вiд пpaф й 6opoть6и нaцii пЦ кepмoю iнтелiгeнфi.

Toдiurне пoлiтичне стaнoвищe yкpaiнськoi нaцii пpoaнaлi-
зoвaнe .[митpoм ,{oнцoвим y йoгo peфepaтi нa II
BсeyкpaiнсЬIсollty Cтyдeнтськol{y з'iздi, щo вiдбyвся y Львoвi
2-4 липня l913 poкy. .{oпoвiдан rЦyкa€ вiдпoвiдi нa питaння
(кyди йти?> Biн ввa)I(al' щo щe в 40-90-x poках ХIХ стoлiття
o6yлo двi нaфi - Гaличaнe aбo Pyсини, тa Укpaiнцi, нyлсi,
чaсoм вoporкi oднa дpyгiй, бeз тiснiйlцoi зв'язи мirк сoбoю,
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без спiльнoi пoлiтичнoi пpoгpaми, бeз rшиpoкoi зaгaльIrol
Irteти)) [76, с.1l]. floлiтичнe хсиття зaпеPeчJrвaлoсь aбo йrцлo
пЦ знaкoм вyзькoгo пpoвiпфaлiзмy.

Мaйбyтнс Укpaiни.{oнцoв oцiнloе як <гpiзнi пePспeкти-
BИD, fu (дeти свoбoдy сa}roвизнaчeння 30 мiлioнaм JIк)дIIoсти'
вiд кmpoi вик:lIIочнo зaлeхtитЬ' чи Poсiя зoстaнeтЬся дep-
,rсaвoю oднoнeфoнeльIloю чи пePeтвopиться в фeдePaфю
нaфй _ нa цe,I(oдIrий poсiянин нe пiдe> i uпpиlt.lIaдiв тaкo-
гo сe}roпo)I(epтв)rвalrllя нe знaе iстopiяo [76' с. 18]. 3вaxсивIrrи

цe, ,Цoнцoв вист)пIa€ зe (пoлiтичний сепapaTИ3М))r якиЙ пpo-
тистaвляr кoнцепцii сaмoстiйнoi Укpaiни y злyцi з Poсiею.

У мaйбyтнiй вiйнi yкpeiнф мyсять стaти нa (стopoнy

пpmивникiв Poсii>, бo в paзi пepeмoги вotlа пpaгIr)rтимe (зни-

щити в Гaличинi oгHищe yкpaiнськoi кyльт5риu [76, с.26,
28]. Tpe6a вiддaти нaлeхснe .(oнцoвy: йoгo пepeдбaчeння
пiдтвepдилa oкyпeцiя Гeличини poсiйськими вiйсьIсa}tи, якi
зaвдaли зIraчнoi цIкoди yкpaiнськiй кyльт)рi' знищиBrци
Toвapиствo <Пpoсвiтao тa йoгo oсepeдки в мiстax i сeлaх.

,Цля дoсягнeння пoстaвлeних зaвдarrь ,Цoнцoв пpoпoнy€
пpидuтvtти oсoбливy yвaгy (п{iлiтаpнoмy виxoBaнню i opгaнi-
зaцii мoлoдi)), (систeмaтичIloмy пoлiтичнoмy виxoвaнню
наpoдy в дyсi пpoгPaми сeпapaтиз}ry))' (чeplroвим зaвдaн-
ням бiхсyнoi пoлiтикИ>, Цo нe зaпdpенyе ккyльтypнoi
пoлiтики> [76' с.29-30].

Чoмy yкpaiнцi пoвиннi стeти в мaй6yтнiй вiйнi нa бiк
Aвстpii?,Цoнцoв пеpeдбaнaе npoз6ip Aвстpo-Угoplцини))'
пеpцIим lсpolto}t дo чoгo бyдe ii пepeтвoperrня в федepeцiю
вiльниx нaцiй. I]apськa ж Poсiя пoстaвиJla yкpaiнцЬ пePeд

дrltлeмoro: <aбo цi.lшсoвlпa сDreplъ, aбo безпoщaДlд бoporъба,>
(пiдкpeслroю.- o.Г. ). Ha yкpaiнцюс лeжить вЦпoвЦальнiсть
пepeд нaщaдкaми, i ix не мorrсe JIякaти нeпoмipнiсть зaвдaння
i <величезнiсть Poсiio. nBeликi IIaм здaloтЬся тeки}tи тol\{y'

щo Ivtи стoi}to пePeд ну|vIуI нa кoлiнax> [76, с.30],_
aфopистиvнo фopмyлю€ впeвнeнiсть y пepeмoзi ,[.,{oнцoв.

Пpoте пoдii Пepшoi свimвoi вiйни poзвивaJlиеь стpiмкiIшe,
нiхс мoгли пepeдбaнити нaй6iльlцi yкpaiнськi oптимiсти.
Бepeзнeвa (19l7 p.) peвoлюфя в Poсii i poзпaд Aвстpo-Угоp-

щини пoстaBили пepeд yкpaiнським lraPoдoll{ тaкi зaвдaння,

дo poзв'язaння якиx вiн нe б3rв гoтoвий. Heзвaжaк)чи нe
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бaнкp5rтствo Цеi eвтoнoмнoi Укpaiни в paмкax фeдepeтив-
нoi Poсii, кepiвники-сoцiaлiсти Укpaiнськoi Ifeнтpaльнoi
Paди нiяк нe мoгли звiльнитись вЦ iлюзii. Heвмiння взae.
мoпoв'язaти нaцioнaльнi i сoцiaльнi зaвдaння ствopl{.пo гPy'rт

д.llя бiльцroвицькoi пPoпaгaIIди сepeд нaсeлeння з низьки![
piвнeм нaцioнaльнoi свiдoмoстi.

Якщo йдeться пpo yкpeiнськi нaфmвopнi пpoцeси' тtr чaси
нацioнaльнo-визвoльних змaгaIIь зaпoчaткJrвaли кoнсoлЦa-

цiю нaцii. Ii aпoгeем дJlя тoпo пepioдy стaв Aкт,{иpeктopii
пpo з'eдинeння всiх 5rкpaiнськltx зeмeль s|F,22 сiчня 1919
poкy. B ньo!Дy пpoгq'IorцJrвaJloсь] кBiднинi зJIивeкrгься в oддo
вiкaми вiллiлeнi oднa вЦ oдfloi чaстини Укpaiни _ Гaличи-
нa, Б5rкoвинa, 3aкаpпaття i пpиднiпpянськa Укpaiнa в oдIry
Beликy Укpaiнy. Cпoвнилися вiдвiчнi мpii, д.llя якуrх Й|уIJwr
й зa якi в}tиPeли нaйкpaщi сини Укpaiни. Biд*инi е тiльки
oднe lleзaлeхснa Укpaiнська Hapoднa Peспфлiка. Biднинi
yкpaiнський нaРoд, звiльнений мoцrтнiм пopивo}t свoix вrraс-
них сил мe€ з}toгy oб'еднaти всi зyси.ll.пя свoix сивiв д;rя
ствopeнIlя нepoздiльнoi нeзaлелснoi Укpaiнськoi .(epхteви
нa дoбpo i щaстя yкpaiнськoг,o нapoдy) [3' с. l05]. Iliкaвo,

щo свor пpaгнeння дo зл)rки з yсiмa )rкpaiнськи}lи зeмJIяши
в,у|IJ|Iв.у|JIуI й yкpeiнф 3aкapпaття, якi мaйrrсe тисянy poкЬ
тo}tились пiд нyжoзeмним гнiтoм i тepпiли стpaшeнЕy пo-
лiтикy мaддpизaфi.

Хoч Aкт з.'r]rки нe бyв сфiнaлiзoвaниЙ, a yкpaiнськi зeшпi
oпиIlиJIисЬ y склaдi piзних дep)rсaв (сPсP' Пoльщi, Pyмyнii
i Чeхo-Cлoвavнини), йoго iдei нe в!itеPли: poз'еднaнa нaцiя
пPaгла дo вoзз'сднaнIIя в нeзeлerкнiй дepхсaвi.

Ta цrляr дo цiсi мeTп в.уl.ЯBv|вся не тaким пpoстиш. Heй-
бiльlдими yдapaми д^пя нaцroi нaцii стaли тpи rэлoдoмopи й
кolIтоспiзaфя 5rкpaiнськolro селa нa Beликiй Укpaiнi, щo пPи-
звeли дo пoсилeнoi pyсифiкaфi yкpaiнфв нa eтнiчни:l( зеrД-
ляx. ГIoльсьrсa влaдa зaпеpeчyBaлa iнтeгpальнiсть
yкpaiнськoi нaфoнaльнoi спiльнoти' дoмaгeлeсь poзtlпeнy-
вaння ii, пoдiлy нa pyсинiв, стapopyсиtliв тe yкpaiнlliв i нa
oкpeмi qIUIe!дeнaDr aби дeнaцioнaлiз5rвaти й пoлoнiз5rвaти пo-
нeвoлeних yкpaiнфв. B 1930 poф poзпoнaвся пaц'ифiкацiй-
ний тepop, щe пoсилеrriцra пolroнiзaфя. Pyмyнськi oк5rпaнти
вдaлись дo )rсopстoких peпpeсiй, aби дeнaфoнeлiзyвaти yк-
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paiнфв Бyкoвини i Бeссapaбii, видaюни iх зa pyмyнiв, щo
uзaбyли piдry мoвy>. Teкa пoлiтикe бyлa пpямo пpoтилe)I(нa
дo тiеi, щo гIpoвoдилaсь дo вiйни aвстpiЙcъкlамц влaстя}rи.
ПoтepпЬIши пopaзкy в спpaвi денaфoнaлiзaфi, pyмyни пoчa-
ли кoлoнiз5rвaти 5rкpaiнськi зeмлi p)rмyrrським llaсeлeнням.

oб'ективнo нaйкpaщi )rмoви д.lIя нaцioнaльIlol! poзвиткy
мaли yкpaiнф 3aкapпaття' aлe цьoмy пpoтидiяв нуrзькцf,t
piвeнь нaфoнaльнoi свiдoмoстi нaсeлeння. .[yхoвeнcтвo дo-
тpиIrt)rвaлoсь неpiдкo yrэpськoi i pyсoфiльськoi opieнтaцii.
У кyльтypнo-пpoсвiтницькiй сфepi внeсли евoю чaсткy yк-
paiнцi з Beликoi Укpaiни тa Гaличини, яlсi спPияли
нaцioнaльнo-дJrхoвнoмy вiдpoдхсeнню Itapпaтськoi Укpai.
ни. У дpyгiй пoлoвинi 30.х poкiв yкpeiнцi 3aкapпeття
пoкaзaли сBoю opгaнiзoвaнiсть llизкoro piзниx aкцiй, зoкpe-
мa |2-туtcяннoю мaнiфeстaцiсlo Toвapиствa uПpoсвiтa" в
Ухсгopoдi. Taк yкpaiнцi зa Кapпaтaми зyстpiли пpoгoлorцeння
14 бepeзня 1939 poкy нeзaлe,rснoi Itapпaтськoi Укpaiни.

Пpoгoлoшeння Каpпaтськoi Укpeiни, з6epeхсeнню якoi
нe мoглa спpияти тодiцrня мiхснapoдна кoнстeляфя, тa ii
гepoiннa oбopoнa зaсвiдчили' щo вoля дo вiдpoджeння
нeзaлeлснoi дep)rсaви як дep}rсaви сoбopнoi нe вмepлa сepeд
yкpaiнфв нaвiть нa тиx тepeнax' якi бyли мaйrrсe тисячoлiття
пiд нyхtolo oкyпaфею.

IIpeгнення дo вiдpoдхсeнIIя влaснoi дepхсeви пpoявились
y гpiзнi poки .[pyгoi свiтoвoi вiЙнu.30 нepвня lg4l poкy y
Львoвi б5rв пpoгoлorцениЙ Aкт пpo вiднoвлeння Укpeiнськoi
,[eprrсaви, в якoltДy вислoвлювaлaсЬ дJr}Iкa, щo кC5rвepeнrra
Укpaiнська Bлaда зaпeвIIить Укpeiнськoмy нapoдoBi лaд i
пopядoк' всeстopoннiй poзвитoк yсiх Йorc сил тa зaспoкo€н-
ня йoгo пoтpe6o [97' с.504].

Bизнa.пrorо пoдiею в iстopii дeP)rсaвoтвopeння i нaфoнaль-
нoi кoнсoлiдaфi бyлo нapoд'кeння Укpaiнськoi Пoвстaнськoi
Apмii i пoкликaння нeю дo х(иття в липнi 1944 poкy Укpa-
iнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди нe пoзaпapтiйнiй oснoвi.
У г'лaтфopмi утtsP зaзнeчeJloсь, щo вiЙIa, ли вeдeтъся мiяt
мoсroвсьltо{iльIдoвиI&IФtlД i нiмelрrtогiтлepЬсьtg,t}t iмпepiaлiз-
мaми вiдтвopю€ пPaгнeння двoх тoтaлЬних сил пoкopити
5псpaiнський нapoд i викopистaти Укpaiнy як плatu{aP![ для
пaнJrвaння в Cxiднiй eвpoпi тa зaзixeння нa цiлy eвpoпy.
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5 xсoвтня 1941 poкy в Itиевi бyлo yтвopенo Укpaiнськy

Haцioнaльнy Paдy як пoлiтичllo.гpoмaдський цeнтp.Ще в

липнi тoгo ]к Poкy тaкпЙ oPгaн виllик y Львoвi пiд пpoтeк-

тopaтoм ltlитpoпoпl{тa Aндpeя IIIeптицькoгo. Пpme нiмerрка

влaдa в 6epeзнi 1942 poкy зaбopoнилa Укpaiнськy Haщo-

нaльнy Paдy.
Пoвoенний пepioд нe пPипинив стPe,кдaнь yкpaiнцiв, якi,

в oсIloвнoмy' oпиниJtись пЦ бiльlдoвиIlькolo oкyпaфeю. Tpи-

вaB пpoцeс pyсифiкaцi i  yкpaiнськoгo нaсeлeЕня'

винaPoдoвлeння йoго чepea дepжaвний poзпoдiл мoлoдих

спeцiaлiстiв' пepeс.rriдyвaння нaйменrциx пpoявiв нaцioнaль-
нoi свiдoмoстi .  Кopoткoчaснe нaцioнaльнo.дyxoвrre
вiдpoдхсeння в 60.x poкax кoмпepтiйнa влaдe пPид)rцIила.

Ile гiplшим 6yлo стaнoвищe тиx }кpaiнт\iв, якi oпинили-

ся пoзa !teхta!i!и }rPсP y сyсiднix дep)Iсaвax aбo сoюзних
peсгryблirсax Пo.lъський кoмyнiстrтrуIi| уpяtпpoвЬ зJIoчинIIy

aкцiю <Biслao, висeливIци всiх yкpaiнцiв з ixнix eтнiчних

зeмель.
У 80-x poкax poзпoчaвся нoвий пepioд нaцioнaльнoгo

вiдpoдrкeння. ,(o ньoгo спoнyкeлa нaсaliпepeд aвapiя нa

Чoрнoбильськiй AEC, щo пoстaвилa пЦ знeк питaння сalшe

iснyвaння yкpaiнськoi нaцii нa ii етнiчниx зe![JIяx. 3лoчин-

нa пoвeдiнкa кo!'tпaPтiйнoгo кepiвництвa пiсля aвapii
peвoлrофoнiзyвaлa нaфoнaльну свiдoмiсть yкpaiнфв. Hoвi

нaймeсoвiIцi opгaнiзaфi Toвapиствo yкpaiнськoi мoви iм. Ta-
paсa IПeвнeнкa, iстopичllo-пpoсвiтницькe opгaнiзaцiя
oMeмopieлu i Hapoдний pyх Укpaiни oб'еднa.lпl всi пaтpio-

тичнi сили Укpaiни.
Cпpoби пapтiйнoгo кepiвництвa пpибopкeти цeй пpoцeс i

спpя!'tyвeти йoгo y вигiднe pyслo нe мaли yспixy. .{oвeлoсь
пpuЙняти зaкoн' зaтвepдивrци дeP'rсaвIIий стaтyс yкpaiнсь-

кoi мoви в Укpaiнi. Haстyпнoго poкy дo Bepxoвнoi Paди
yPсP бyлo o6paнo вeлиIсy гPyгry дeп5пaтiв, якi пpoтидiяли

кoмyнiстиннiй 6iльrцoстi i змyсили ii пpийняти,Цек.пapaфю

пpo дepxсaвний сyвepeнiтeт Укpaiни.
IIiсля пopaзки геrсачeпiстсьIloгo пepeвopoтy в сepпнi l99l

Poкy пaPлaмerrт змyцr eнпЙ 6уъ пpнЙнжu мaйэrсe oднoгoлoс-

нo Aкт пPo дep,rсaвнy нeзaлex(нiсть, яIсий пoтiм пiдтвePдив

всенapoдний peфepeндnr 1 гpyдня 1991 poкy. Haцioнeль-
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нouy сalnoyсвlдo}tJleнню сIтpияJlи тeкl ldeсoвl aкщl' як ()кивa

xвиляD мiяс Киeвoм i Львoвoм y сiянi 1990 poкy'свягкJrвarr.
ня 500.pi.rчя lсoзaцтвa' peгyляPнi пoiздки з Гaличини
хyt'oхtвiх кo.lrективЬ i дoсвiдчeниx лeктopiв y сxiднi' пiвдeннi
i цeнтpaльнi oблaстi, фaктиннa лeгaлiзaфя пaтpioтиннoi
пеpioди'пroi пpeси.

Hинi мoлoдiй дepхсaвi дoвoдиться poзв'язyвeти oднoчaснo
тPи вaхсJIивi зaвдaння: poз6yдoвa нaцioнaльнoi дepхсaви,
paдикальнi пePeтвoPeння сyспiльствa i кoнсoлiдaцiя ytсpa-
iнськoi нaцii. oстaнне нaдзвичaйIlo вa}сливe' пoзaяк
(мoдePнa нaФя е кiнцeвим виявoм нoвiтньoго кyльтyPнo-
iстopиннoгo пpoцeсy} (o.I.БoчкoвськиЙ). .(ля yкpaiнцiв цeЙ
<кiнцeвий виявD щe нe нaстaв. 3a чaсiв бiльIдoвицькoпo пo-
нeвoлення виник oco6лпвиЙ сoфaлъний фeнoмeн пiд нaзвolo
<poсiйськoмoвне нaсeлeння>' знaчнy чaстиIry якoгo сepeд
нepoсiйськиx нapoдiв стaнoвJIягь poсiйськoмoвнi yкpaiнцi.
Бeз5rмoвнo, цe нaслiдoк pyсифiкaцii.

3a пepioд тoтaлiтapнoк) peжи![y пoлiтикe pyсифiкaфi
стeлe виrц)rкeнiшoю i пiдстyпнiшloю. oк5rпeнти вмiлo спeкy.
лroвaли нa гaслi <пoдiляй i вoлoдapюй>, пpoтистeвляючи
yкpaiнфв piзних peгioнiв нaцroi бaтькiвщини, oсo6ливo тeк
звeниx <сxЦнякiв> i <зeхiднякiвэ, цe6тo нaдднiпpянцЬ i
гaличaн. oстaннiм 6yв фaктиннo зaкpитий цrляx дo вищиx
дep,I(aвниx пoсaд. Bинятoк poбився лицtе для тиx' хтo oд-
pРкyвaвся з пpeдстaвницeю iнIшoi, як пPaBилo, poсiйськoi
нeцioнaльнoстi. B Укpaiнi пoстiйнo збiльIшyвaлaсь кiлькiсть
нaфoнaльнo-змiцraнrок poд!,tн. oсofuiивo poзпoвсюд,IсyваJIись
yкpaiнськo-poсiйськi ulлloби, a дiти вiд тaкoгo пoдp)Drися
вiднoси.rись пepeвa)Iснo дo poсiян.

Ha винapoдoвлeння нepoсiйських нepoдiв бyли opiснтo.
вaнi тeк звaнi ny.Ц'apнi кoмсoмoльськi бyдoви,, нa якi
пoсиJlaлaсь }toлoдЬ з piзниx сoюзпиx peспфлiк. B Укpaiнi
сти}ryлювaлaсь пPaктикa вiдмoви yкpaiнфв вЦ вивчeння

Pцвoi Droви в цrкoлaх. 3a oстaннi дeсятилiття yкpaiнськa
мoвe бyлa uaйлсe пoвнiстro витiснeнa з вищoi lltкoJtи' a в
pядi мiст _ з cepeдrrьoi i пoчaткoвoi. Ha}'ка зaзнaлa тсгaлЬ-
нoi pyсифiкaцii. 3a слoвarrи Iвaнa ,n(зюби, (сьoгoднi
yкpaiнська кyлЬтypa _ цe кyльтJrPa з пeвнoю стpyктypoю.
Пo-пеpure, тo}ty' щo Pяд ii дiлянoк пoслaблeнo' a oкpeмиx
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зoвсilt нeмar. Пo-дp1пе, тoмy' щo 5rкpaiнськa мoвe нe викo-
нyе всiх свoiх сyспiльних i кyлЬтypниx фyнкцiйu [52' с.60].

Haпpикiнцi 80-x poкЬ 1rкpaiнська мoвa i кyльтJrpa зaли-
цtилaсь l|toвoю i кyльтypolо сeлян i твopнoi iнтeлiгeнцii.
Bиняткoм 6ули ltишe мiстa зaxiднoгo peгioнy' дe вoIIe пepe-
вaхсaлa' нeзвa)кaючи нe Pyсифiкaтopськy пoлiтикy, в
oблaсних i paйoнних цeнтPaх.

[e тpeгivнiтlrg g13цaдaсь дoJIя yкpaiнфв, якi пporкивaють
нa eгнiчниx зeluJtях' щo oпинились y Poсiйськiй Фeдepaфi.
3e дaними Укpaiнськoi Bсeсвiтньoi Кoopдинaцiйнoi Paди, y
1930_1931 poкaх лицIe в IIPивoлзькor'y кpaю дiя.llo 429
yкpaiнськиx lцкiл тa iнцrих нaвчaлЬIrих зaклaдiв,нa

,[aлeкoмy Cхoдi _ бiльцle 1000 тaких urкiл, стiльки хс i нa
ГIiвнiннoмy ltaвкaзi. У Кpeснoдapi пpeщoвaв 5rкpeiнський
педaгoгiчний iнстит5lт. Ilpeсa yкpaiнськoю }toвoю вI,fxoдилa
в pялi мiст Poсii. BЦтeк лeнiнськo.стaлiнськa нaцioнaльнe
пoлiтикe пPизвeлa дo пpидytДeння циx нaцioвaльнo-
кyJlЬт)rpних пapoсткЬ нaцroгo нapoдy 3a ме]кa}tи УPCP. Bхсe
в 60-х poкаx пePeстaв дiяти yкpaiнський тeaтp нa Кyбaнi.
oсь як нaспpaвдi пPoBoдився гeнoцид poсiян y CPCP, пpo

щo тaк гaJlaс)rк}ть poсiйськi irrпepiaлiсти з тaбopy <пaтpimЬl!

Пpoблeмy дeнaфoнaлiзацii тpeбa poзглядaти lre лицIe в
сфepi нaцioнeльних взaемиtl' a B цIиpoкoмy сoфaльнol'ty
плaнi. ,Цeнaцioнeлiзoвaнi мaси нe пpoстo iгнopyloть iдeaл
нaфoнaльнoi дeprrсaви: вoни е тiеlo вибyxiвкolo, яка пiд пorry-
лiстськими гeслaми мoя(e в 6удь-якиЙ чaс пpизвeсти дo
сyспiльних пoтpясiнь. Hинi нa дeнaфoнaлiзoвaнe нaсeлeння
нeгaтивнo впливaloть нepoзв'язaнi сoцiaльнo-eкoнoмiчнi
пpoблeми. oднeк в флoмy Drorrспa говoPити пpo нaфoнaльнe
пpoбyдxсeнIlя qepeд iндифepeнтних i дeнaцioнaлiзoвaних
вepств нaсeлeння' хoч вoнo мaе oсoбливoстi в piзниx peгio-
нaх, бo пo-piзнoмy дeкyгЬ пpo сe6e знaти eтнiнний, eкoнoмiч-
ний, iдeoлoгiвний, кyльт1рний aспeкти цiеi пpoблeми.

Biдвepтi чи пpиxoвaнi пpoтивники lleзaлeжнoстi Ук-
paiнськoi деPхсaви нepiдкo спeкyJrюють нa gтнiчпoмy aспeктi
пpoблeми Eatцoгo дepх(aвoтвopelrня. Haйчaстiшe вживa€ть-
ся фopмyла uУкPaiнa _ бaгaтoнaцioнaльнa peспyблiкao, щo
зJr}toвлeнe a6o нepoзyмiнням, a6o бeзсopoмнoю пiдмiнoю
пoIIяття (дepхсeвe з бaгaтoнaфoнeльниDr ск.пaдolit нaсeлeн-
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цдr, ЯIC€1 вa lraшy дJrмкy' вaЙтoчнiцre виpaхсa€ Peaльне стa-
нoвищe. Iнкoли вигaд)пoться нoвi <нaцii>' пPиrg'taдoш чoпo е
пoпiти.пre Pyсинcтвo в 3aкapпaттi.

Taкиш ясe пiдкoпoш пiд нeзaлeхснicть Укpaiни € ви!Дoгa
дep,Iсaвrroгo сгaтyсy ддlя poсiйськoi мoви, пoзaяк в Укpaiвi
poсiйськiй мoвi вiчoгo lre зeгpФrryе, a ii PoзпoвсIoд,IсeнIrя
витiснилo шoвy yкpaiнськoгo aвтoxтoвнoпo lrapoдy. Якщo
ввa,кaти' щo poсiяпи в Укpaiнi, Ire дJrмкy дeяки'( пoлiтикЬ,
нe пiдrraдaroть пiд пoвяття (нaцioнaJlьнa шeнIциIlaD' тo дo-
вeдelъся визвaти iх дpyпtи дePжaвoтвoP.шlм сJб'сlсroil, ffi
peaлiз3вaв нa yкpaiнськiй зeм.пi пpaвo нa нaфoнaльнe сa}to-
визнaчeвня. Якi мorrсyть виIUtивaти нaслiдки з tlьoпo' нe
вa,ккo здoгaдaтись.

Мyсишo кoвстaтJrвaти' щo в Укpaiнськiй дepжaвi oдпиu
з нaйбeзпpaвнiцrих нapoдЬ r aвтoхтottний yкpaiнський нa-
Po& Poсiйськe нaсeлення в Уlсpaiнi мae нa6aгaтo кpaф yшoви
дJlя свoгo Poзвиткy' вiак yкpaiнф.

Heцioнaльнi rrенцrини в Укpaiнi тpeбa potглядaти з двox
бoкiв: пo-пеpцIel ixнi пpедстaвники е гpoмaдднaми Укpai-
ни' a пo-дpУГ€, B дep,I(aвнoDty знaнeннi вotlи нaле)кaть дo
5rкpaiнськoro нapoдy тaк сaмo' як кo,tснa з них € чaстиIroю
cвoсi eтнiчнoi спiльнmи пoзe Dre,кa![и нaIцoi дep}сaви' aлe
тiльки в eтнiннoмy poзyмiннi чи зIleчeннi. Ha нauly дJrмкy'
спpo6и пiдмiнити пoнягтя с1rкpaiнський нapoд y дePхсaвнo-
мy знaчeннi> пoняття}t (нapoд Укpeiни, ввoсить лицte
тepшiнoлoгiннy плyтaнинy.

Пop"д з eтнiчниш arпeктo}t нeмaлe знaчeння }ra€ eкo-
нoшiчний aспerст. Iвaн .Цзtoбa нaгoлotцУ€, Щo cltи дyхсe
нeдooцiнюеuo сaмe цeй aспeкт нaцroi шинyлoi iстopii; кo;rи
ши пoвopиl[o пPo pyсифiкaфк)' тo нaсar.tпеpeд звePтaемo
yвary нa piзнi зaбopoннi зaxoди щoдo toви' кyJtьrypи - цe
вce uaлo дrясe тяяскi нaслiдки, aлe с!{epтeJtьний yдap Ук.
paiнi бyв зaвдaвий сa}tе oци}tи пPoтeкцioнicтськими
elcoвotniчними зaхoдaши, внaслiдoк чollo 6yлo пffipвaнo pot-
витoк yкpaiнських шiст, 6yлo зyпинeнo Poзвитoк
yкpaiнськoro perriсниIрвa i пpoмислoвoстiu [52, с.20]. Пepе-
вaгa нeнopмaлЬних eкoнoшi'пrих зв,язкЬ з Poсiеro пePePвaJIa
зaпoчeткoвaний вхte в ХVII - xvIII стoлiттяr poзвитoк
пpивaтнoгo пffipиeмництвa в Укpaiнi.
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Hе витpимyють 
'rсoднoi 

кpитики спpoби пiдтpимaти
qеДуtн,tЙ eкoнoшi.пrий пpoстip>, стpaд,rцйнi eкoнoшiчнi зв'яз.

pюr пePeдyDtoвI,r для кoнсoлiдaцii пaцii, aлe щe нe дar
вeлeлсниx гapaптiй для цьoгo. Caмi yкpaiвцi пe мaють
нeдiйнom шaтеpiaльнorэ i rropaлънorro сaшtrза'оrстJr' a дo IEoпo
нaщ нaPoд 3aлицrarться нeзaхищеIlиu.

пoгляд' звJrчитЬ пepeдoксaльIro: (yкpаiнiзaцiя Укpaiниl.
Якщo аtс пpoaнaлiз)rвaти сиryaфю, 

'o ""'ne 
нею зyшoвлeний

цeЙ пapaдoкс. Baлскo скaзaти' чи е tцe нa цiлiй нaцrй rшra.

нaЦl кyлЬтyPy як гapaнтa вiд дeнeцioнaлiзацii виtgпиrсa€
тPивory.

Cшraднoщi кoвсolriддцii yкpaiнськoi нaфi пpoя&,Iяютъcя
й сьoгoднi lДi,rс (зexiдД.EсахиD i (скiJцrДвццn, ubtс yкpaiнсь.
кolloвниш i poсйськoшoвEиш нaсeпeЕIlяr'' вollи дoпoвtтюк}тьcя
сyпepeчпocтяrrи шirк yкpeiвrцши як пpeдgгaвниl€}tи дep-
х(aвнoгo yкpaiнськoгo rraPoдy й свeyкpaiнцямиr -
Ilo}reдa}tи' FДя я,||4x бaтькiвIцrrпa тali' дe лeгrцe жити. Пpo.
гoлoцleнпя lreзaлeltнocтi Укpaiни лиЦIe зaпoчaткyвaлo
пPoцес кoнсoпiдeцii poзшшaтoвeнoпo чy,Iиши дep}сaв}rи!Ди
кopдoнe!{и вaPoдy' який вaвiть y тaк}rx тя:}|ских )rмoвш(
вiдpoдlrвся яrс uoдePlra вaцiя i пoстiйнo пPar:ryв дo eддoстi.

l.2. TисячoЛiтrlя тpatшцiя 5псpaihськoгo
д'cp?IсaBoтBopеrrIш

Пpoтиввики нeзaлexсвoстi Укpaiни poблять oсofuiивий
aк{eЕт нa беадep,кавнoстi в шflryлortry yкрiвськom вaрr5l. Ha
)ICilJtЬ, тaкa дyшка po3пoвсюд)Iсeнa i сepед ти:к' xтo вe тi:Iьки

фoлiвaе зa дФIкl мoпoдoi деPхсaви' a й дotс.пaв tlишaлo зy.

cllJlЬ pJlяii вЦpoдхсeнвя тa Jггвepд,rсeння. Iвaн.Цз'oбa пиIIIe:
tBизпaчaльвиш фнэPoм дJlя хapaктepиcгики пoпiтичпoi

iстopii тa tpoшaдськorro rrсиття yкpaiвськolo нaPoдy бyлa йoro

тPивaлa беaдep,r€вЕiсть. У вслсoкy paзi' 3rкpaiнськe ryспi.lь-
clъo пPoтяIorr стoлiть бyлo пepeвaхсIro гtrюtiaдднсЬкиш' e нe

деPхсaвIlo-пorriтичним, тo6тo пaфoнa.пьнe лсtfгтя пiдгpиuy-

вeлoсь в гPoшaддIrсЬкrск фopмeх сaшoopгaпiзaцii пoза дep-
,кeвIro.пoJriтичltи}t' a чagгo i вс1'пepeн iшr [52, с. 23]. Taкe

твePдprсeпня виtiltикae зaпePeчeвня в,Iсe xoч 6и тoшy, щo
йorэ aвтop нeкopeктнo в)t(ивar пolrяггя .гPoriaд^япськийl

зeшiсть (гPoшaдськl{йl, бо пePrцe пoв'язaнe з дepxcавIro.
пpeвoвиш iвститJпош гpolueддIlсгвa' a дP}rгe _ з гPouaдoк)

яrс фpшoю сeшoopгaвЬeфi. Boдroчaс з ниti нe шoя(нa пorro.

Ду1TуIсЬ щe з iнцrиx пPиtlиIt' пPo lt{o пЦe иoвe дaлi.
Лицre з пeвни}rи tagгepe)r(eнвяши е пiдстeви пoпoдI{тисЬ

з д)ruкoю Бoгдeнa Цишбaлiстolт, Eсий писaв: :.(oвra бeз.

дeprrсaввiсть' зoкPeшa вiдсyтнiсть y нaшiй iстopii пepioдy,

кoпи 6 yсi 3rкpeiпськi плeиeнa, зeшлi i вepстви бyлrr oб'еднaвi
пЦ oдпiеlo сиJIьЕoю свo€ю цeнтpaльвoю BJIaдoю' Еe дaлe
yкpaiнlщш вaпoрl Еaвчит''ся p|Jrя,aтu катeюpiяши цiлoсти

5псpaiвськrо< зeшeль тe €двoсти yсiх мeIшканЦЬ Укpeiни,

[233, с. 22|.Пpп тeкouy пipкoдi тPебe бyлo би зaпepeЧrвaти
yкpaiвськиЙ xapaктep Itиiвськoi $сi. He щaсгя ' 

пepшФ.
гPyДleвий peфepeвщrш l99l poкy спPoстyвaв й виснoвoк
rlьorэ вЦoшoпo Еaцlolto вчeнoпo.

У свiтлi пoдiбнrx твepдл(elrЬ дoкoпeчнo aкцeЕтlrвeти вa
тoшy' щo Arст пporэлoцteння нeзалe,кнogгi Укpaiни сepeд

свoiх пiдстaв вa пepшe мiсцe gгaвr,fгь пPoдoв'IсeвЕя .тися-

чo.пiтвьoi тPaдиIsi дepxсaвoтвoPeння в Укpaiнi> [4l. Лoгiвнo
вивиtgar пrтгaпЕя: tlи мo,Iсе бyги пpи бeздepжаввoетi нapo-

дy тисянoпiтня тpaдицiя дep,кaвoгвopeкпя? oгхсe, IIитaЕня
нe тalсe пPogтe' як здa€ться нa пеprпий пoглЯд.
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Кoли йдeться пpo дep'rсавoгвopнiсть i пpoблeмy деp)Iсeв-
нoстi yкpaiнськoi нaцii в }tинyлo}ty' тpeбa, нa нeшy tУмкУ,
звaх()rвaти двi стopoни _ фopмaльнy i фaктинIIy' a тaкo'tс
oсo6ливoстi 5rкpaiнськoгo нaцioнaльнoгo дePхсaвoтвopeння
нaвiть в yмoвax н1rхсoi oкyпaфi 5rкpaiнськrос зe}teлЬ. He o6iй-
тись без aнeлiзy тих пepioдiв нaшoi iстopii, на якi тyясi
iстopики нeнeсли чи}reлo нaмyлy.

Haсaмпepед flдeться пpo пepioд Itиiвськoi Pyсi, щoдo якoi
мoхtнe gпд.lлuтуt тpи piзнi пhxoди: l) I(иiвськa Pyсь _ oкo.
лисIсa тPьoх бpaтнix нapoдiвl (yкpaiнфв, poсiян i бiлopyсiв).
,{o peнi, в oстaннi дeсятиpiтsя тoтaлiтapнoгo pexfiмy пoчa.
JIr,l у|||уIкaTу| нaзви nКиiвськe $rсьn, зaмiнroroчи ii нeвизнa-
чeнoк) нaзвoю o.{aвньopyськe дepя(д3trl, ЯК3 бiльцre
пiр<oдилa д.пя цiеi спeкyJrягивнoi кoнцeпцii. Tpeбa llaпoлo-
сити' щo сa}la кoнцeпцiя сyпepeчилa iвпriй мapксистськo-
лeнiнськiй (стaлiнськiй) кoнцeпцii _ кoнцeпфi нaфi, бo
зaJtиlцaлoсь вiдкpитиш питaIIIIя: як пpи вiдсyтнoстi €динol.o
eкoнoмiчнollo 

'tсиття 
yкpaiнцi }toгли сфpшyвaтисЬ як нa-

цiя? 2) Tpeкт1вaння ltиiвськoi Pyсi як пePшolo пepioдy в
iстopii Poсii. Як JDкe зeзIraчaлoсь' poсiйський iстopик B.o.
Клroчeвськп]t нaзцвag цeй пepioд .пс <$rсь .[вiпpoвськa,
мiськa, тoPгoвe,Iънa)' нa змiнy якiЙ пpийIш.пe с$rсь Bep:сtьo-
вoJtзЬкa' yдrльнo-князiвськa, вiльнo-зeмлеpoбсЬкeD, дeлi _
(Pyсь Beликa, Moскoвськa, цapськo-бoяpсЬкa' вiйськoвo-
зeмлepoбсьtсаo i, нapeurтi, свсepoсiйський, iшпepaтopсьtсo-
дэopяIrсЬкий,D пеpioд [88' т.l' с.5l-52]. 3) Itиiвськa Pyсь -
yкpaiнськa дepхсaвa.

Кpитикyloни сxемy iстopii, пoдi6нy дo тiеi, якoi дmpи-
мJrвaвся Bo. ItлoчeвcькvtЙ, нaur iстopик Мюraйлo Гpyшeвсь.
кий писaв: <Cхeмa ся стapa' вoнa мae свiй пoчaтoк в
iстopioгpaфiчнiй сxeмi luoскoвських кIIи'Iсниtсiв, i в oснoвi ii
лeх(ить iдeя гeвeaлoгiчнa _ гeнeaлoгiя мoсrсoвськoi динaстii.
3 пoчeтrсoм нa5rкoвoi iстopioгpeфii в Poсii сю схe}'y пoJlox(eнo
в oснoвy iстopii tPoссийскoгo гoсyдapствaD. floтiм, кoли
пoJloвнa вaгa пеPевeсeнa бyлa нa iстopiro trapoдy' сyсп!rь.
нogги' кyJtътJrPи' i сpyсскaя истtlpия} стaлa з6лarкaтися дo
тorэ, щoб стaти iстopiею вeликopyсьlloпo нapoдy й йorc кyль-
тJPнoFo я(иття' задep,r€нo тy лс сxe}ty в ii гoлoввих мoмeн-
тaх, тiльки стeли вiд;riтaти eпiзoди, щo дaлi, тo бiльure. Ty
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хt сxeшy' в пpoстiшriй фpмi пpийншla нayка (истopии pyс.
скoгo пpaвaD' ск;пaдaючиcя з тPьoх вiддiлЬ _ пPaвa Itиiвсь-
кoi дeprrсaви' t[oскoвсЬкoro й iмпepaтopсьtсoпoD [4l' с.7.8].

M.Гpyrлeвський вказyвaв' щo пoдiбнa схeмa (пoвнa тa-
ких нePaцioнaльнoстeй, i тo дyxсe вeликихD' якi вiн
пpoaнaлiз1вaв гPy}lтoвнo. Як зaзнaнaе Гpyureвський, дeяrсi
poсiйськi iстopики пoчинaкугь yсвiдoмлloвaти нeдoPечнiсть
фei схeши. Biн згaдye JпiIIaдaчa сфcскoй иctoPии с дPeB.
нeйцrих вpешelr} (1898 p.) B.H'Cтopoхсeвa, яlсий (з пpитисIсor't
пiднoсить, щo uP5rсь днiпpoвська i Pyсь пiвнiчнo-сxiднa _

двa зoвсiм вiдмiннi явищa; iстopiro iх твopять нeoдпaкoвo
дpi oсiбнi чaсти pyсскoi нapoдtroстиl, l дlЛi вяte нaцr iстo-
pик )гтoчнюе: oЛiпrrrе скaзaтr,t _ двi нapo.щroсти, a6u oмuхywt
балaм5щтв, зв'язaниx з тeopiею сeдиIlgгвa pyсскoй нaPoд.
нoстиl[41, с. 8]. Бeзyмoвнo' в Paзi вiдмoви вiд скиiвськoпo
пepioдyl iсmpiя вeликopyськoю нepoдy зaJIиЩaеться бeз
пoчaткy' Poзпoчинaючись лиttlе в ХIV-ХV сmлiттюк. B rrPo-
тилeх(нo}ty випaдкy мoскoвськi iстopики зaлицraють бeз
пoчaткy iстopilo yкpaiнськoгo нapoдy' щo в)I(e пaPaдoIссaJIь-
нo самo rю сoбi: нa тeP}fтoPii Укpafuи бyлa деPхсaвa з yрaftшlшo
croIддreю' aле вoЕa нe вiднoситься дo Укpaiни.

Кo.ltи йдeться пPo Itиiвськy Pyсь, тo, нa нaшy дyмкy,
тpeбa нiткo poзpiзIrяти дep,rсaвницЬкi й кyльтypнi aспeкти
ii як спaдщини yкpaiнlliп, poсiян i 6iлopyсiв. Moхснa пoro-
Дvtтicь з I.,Цзюбolo, якu|r виeпoвлю€ д}rшкy' щo qpoз}teжy-
BaнEя cxiдниx слoв'яtl нa бiлopyсiв, yкpaiнцiв i poсiян
виЦиrUIo' звичaйнo' дoситЬ дaвнo _ тyг e вaтoиi нa1псoвi
дoкaзи пPoти oфiцiйнoi вepсii, яIGa нali дaвнo нaсaд)rсJrвeлa.
cя: мoвJIяB' тiльки з ХII ст., пiqrrя татapo.МoEпoJlЬCЬкoi нaва.lпa

PoзпoчиIra€ться цe poэuexсJrвaння' _ це двлeкo не тaк' цpo.
стo тaтePo.t/loнпoJlЬськ.a нeвaлЪ, тaк би }toвI,rги' висвiтлилa
yжe Peзyльтaти цьoгo пpoцeсy' який тpивaв кiлькe вiкЬ
пepeд 1ццl [52, с.39]. Biн, зoкpeмa' пишe пpo тe' щo qчистi.

сiнькa yкpaiнськa }roвa' мaйх(e тaкa' як сьoгoднi, iснyвaлa
щe дo хPeщeння Pyсi, дoказoм чoпo € кoлядtcи i щедpiвки
дoхpистияtlсьIсoпo нaсy [52, с. 39]. Хoн I"Цзюбa lre зaпePeчy€
пpaвa poсiян Еe кyльтJrpнy спaдIцинy Itиiвськoi фсi, aлe
вoднoчaс нaгoлotlty€' щo в тiй спaдщинi (сeме yкpaiнськoi
ty:сoвнoстi вЦбилoся 6iльшe, [52, c.44|.
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Щoдo дep,rсaвIrиIlькиx aспeктЬ спaдtцI{Еи tlt(гaння стo-
iть ilraкцre: пpeтеlrзii Poсii вa вei 6eзпЦстaвнi, бo oiстoPiя
вeликopyськa.. з yкPeiнськo.pyським (киiвськиш ) пoчaт.
rсoм' пpиЦrrтгиш дo вei, сe тi.пьки l€Jliкyвaтa' нeпpиPoдIra
кoшбЬaфя, a не якaсЬ сoбщepyскa> iстopiяl [4l, с. l2]. Гpy-
rдeвсьrоrй вва,Kal' щo вaйpaфoнaпьнiцrим е yяBJIенЕя .iсmpii
кorквoi rrapoдItoстиr в ii гeвeтичнiЙ спaдкoвoстi, щo вe
вiдкидaе yявлelrвя cипхpoнiввoпo' кoJtи йдeться гтpo y'cJla.
дaIIIlя <iстopiй всeсвiтнixr. Без5rшoвнo' в тaкouy poзyшiввi
спe.щсorшцeш Киiвськoi Pyсi 6 11l,1girrrgg Укpeiвa. Цю лirriю
пocпiдoвЕo витpишy€ iсmpик H.Iroпoнсьlса-Baсralreпкo Il71,
т.l, с.89], a тaкoхс JtrIaсники дIlскyсii rl i 18 листoпeдa 1930

Polcy в Пpaзi, пollrпoвхo}r дo яrсoi бyлa стaття Миpoнe Кop-
дJби сHaйвeхснiшиЙ цoшeнт в iстopii Укpaiниn.

Киiвськa Pyсь як iшпepiя пpoiснyвeлa IIeдoвI]o. Boпa poз.
пaлaсь тaк сeшo' яrс iнlцi дeP,r€ви Peнньoпo Cepeдньoвiтvя,
хoч i:квiй talъtлtlЙ poзвитoк пiцroв y пPoтилеxсних IraпPя.
шa:с HЛoпoнськa-Baсилeвкo писaлa: *ЕвPoпeйськi дepхсeви,
B||I$1w1з тolro пoдiлy oбнoвrreними, вiдpoдхсe||уIмуI, aлe t&oпo
вe gпaJloся з Киiвськoю деpхсaвoro, 6o якpeз в чaси ii вaЙ-
6iльlцoгo oслaблeння нa нei чaтyBaв н,oвп1l вopoг _

rroвroльськi oPди' lцo дiстeли нaзвy тaтap. Цi opдlt дoвeP-
uIIу|;I|у| зaЕeпaд ltиiвськoi деpхсaви' нa тлi яrсoi пiдпiueлoся
Гaлrцркo-Bолинськe rtвязЬgгвo' щo пpoдoюrсиJlo нa стo poкЬ
iсн5rвaння Укpeiвськoi дeprrсaви з нoви}r пoлiтичниш oсe-
peДсoш нa зeхoдi, oб'еднaлo всю Пpaвoбepe,rсry Укpeiry i
збepeглo ii iстopиквi тpaдифi> [17l, т.1, с.89]. Гaлицькo-
Boлинськe кпязiвствo gгaлo спaдкo€шцeм l(иiвськoi фсi.
Boпo дaе rraш дorтaпlьo пЦcтaв дJIя тoгo' eби cпpoст1rвaти
кoпцeпliro poсiйськlос iстopикЬ пpo тe' щo тpaдифi I(иiвсь.
кoi Pyсi пPoдoв,rсилo Poстoвo-Cyздeльськe rснязiвствo'
зoкPешe твePд,rсeЕвя B.oJftпoчeвськollo пpo пplоtiд нa зшiнy
Pyсi .Цнiпpoвськoi яrс ii вaстyпниф Pyсi Bepхвъoвoлзькoi

[88, т.l, с.5r-52].
Якщo pocгoвo.сyздaльськi князi бyли пoв'язанi з вoJIo-

дePяши ItиЬськoi slс| m спaдсoвiсть Гaлrд&кo-Borпrнсьtсoпo
квязiвствa ls.tu нe oбшeясyеться. H.ПoлoнсЬIса.вaсилeпкo
зaзEaчaлa' щo <Poшaн стeв шoгJrтнiм вoлoдapeш величeзнoi
дeP,I(eви' дo якoi пPи€дIraв всi yкpaiнськi зeмлi нe Пpaвo-
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6epeжхсi _ вiд Itapпaт дo,[нiпp.gt' ГeлиIркo.BoлинсЬкa дep-
rrсaвa пiд пPoвoдoш yлroGrreшш нa Boлlнi квязЬ iз стapuroi
лiяii мoнorraхoвинЬ, пPиPoддo сгaJIа спa,щto€liицero Itиiвсьrсoi
дep,Iсaви' з яIсoю в'язeлa ii ве лицre тtнeaлoгiя князiв, aлe й
вaцioпaльнuЙ ctrшв'p, вeсeлeння i спiльнa iсmpиннa тpaди-
цiяl [1?l, т.1, с.l93]. Ha дrшкy iстopикe C'Torдaцriвськoпo'
кltязЬ Poшaп сбyв втiлeнняu yкpaiнськoi пoлiтичнoi iдei
пpoти tшaгeнЬ нoвoпo пalrPyсизмy' Peпpeзeвтoвaнorю пiсля
згaдaнoпo вищe taвeпaдy Itиeвa сyздaJlьськo-шoскoвсьtсими
кIlязя}tиD [2ll' с.63].

Гaлиlркo-Boлинськe кrrязЬствo сгeлo щ}rтtlм rrpoти спpoб
aсим'iJlювaти 1rкpa-rнськy вaцiю. Boнo зaпoбiглo, з oдtolю бoкy,
дoмaгaння}t IIoльЩ oпaпyвaти yкpaiнськими зeмJIями з
нaетyпнolo aсишiляцi€ю нaцIoпo нaсeлeЦня' a з дp1,тoпo' тe-
ки}r rt(e пoгyгaм з пiвнiчнorэ сxoдy; oкpiм тoпo' ця дep)кaвe
свiдкpилa зaхiднoевpoпeйським вIшIивeм дoстJrп y шиpoкiй
uipi й нeйтpeлiзyвaлa oднoбiчнiсть впливiв вiзaвтiйськ}rxD

[55' с.97-98].
Bлсe в цьolДy пpoявились двi пpoтилeхснi opiентaфi, щo

втiлroвaли гaлиIlькo-вoлинськi князi, 3 oдIroгo 6oкy, i вoлo-
дapi пiвнiнвo-схiдЕrоr зeueль кorrицrньoi l(иiвськoi Pyсi, з
дpyгorю. Ha rroскoвських teмJIя'(' як зазнaчar письмeнник
Iopiй Лoutиц, iсн5rвaв дlrя князЬ <дaвнiй зetlollD: "i вмePти
нe мpiй, дoки нe дoдaси xoч пЬлerrти дo тoгo' щo зpoблeнo
дoбpdгo дo тeбe i д.пя тeбe' [12l' с.33]. IIiд сдoбpoмl poз1rшi-
л(rcь нe щo iнrrrg, лс зeгaфаrrпя сyсiдlliх зeмeJIь i пpшryнeння
iх дo свoгo князЬствa. Iсmpик B.Ключeвський poзpiзняе
cп',tть к)Jroвнt,{к спoсo6Ь, кoтpими lloPистyвaлись мoскoвськi
князi д.пя PoзlIIиpeнвя свoпo князiвствa: цe бyлl сlсyпoвy-
вaння' зaхoплeння збpoЙнe, зaxoIlлeвня диrUloмaтичнe з
дoпoмoпoю opдln, слyxсбoвиЙ дoгoвip з yдiльниш князeм i

Poзсeлeння з }toскoвськиx вoлoдiнь зa Bo.lщl> [88, т.2, с. l8].
Bxсe пpи Iвaнi l(aлитi виpoбилaсь нoвe иoPaль вolroдitpя,
яrсa нe мaе нiчoro спiльвoгo з шoPaJшю киiвськrос князЬ. Цe
нe бyлe мoPeJIь вeJtикoгo зaвoйoвника Cвятoслaвa, якllЙ
пePед нaпaдoш нa Чr,rcy кpaiнy спoвiщaв: <Iдy нa вaс>.

Мopaль киiвських дPy,IсиIrникь i ix князя дoбPe пepe-
дaнa в лiтoписL Квязь Cвятoслaв тaк пPo}loвJIяс дo свoix
вoiв: сУхсe нaш нiкyди дiтись, a вoJIeю i нeвoпeю (дoвeдeть.
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ся) стaти нaсyпPoти. Toхс нe oсopoмиDto зeмлi фськoi, ля-
хсeмo кiсть}tи тJrг' 6o мepтвиЙ сopoмy нe зaзнa€. Якщo хс
пoбirrсимo MЦ, _ тo сopo!'l нaм. Toхс нe втeчeмo' a стaнемo
кpiпкo' i я пepeд Beми пфl. Якщo l'roя пoлoвa ля,кe' - тoдi
сaмi пoдrмaйтe пPo сeбe). I скaзeли йoмy вoi: к.{e голoвa
твoя лE)кe' тaм i нaцri пoлoви ши зJlo,l(и}to> [ll8, с.41]. Ifuязь
Cвятoслaв нaвiть пoстaтгю й o6личчям нaгaдJrвaв пiзнiIцих
зaпopiзьких лицepiв [55' с.48]. oгoхс, i в мopeльнoмy вiднo-
цreннi спaдкoeuцями Idиiвськoi дepхсeви шaютЬ пPeвo
ввaхсaти сeбe yкpaiнцi, a нe poсiяни.

Пiсля тaтapo-мollroльcькoi IIaвaли пiвнiчнo.схiднi князi,
oсoбливo мoскoвськi, opiентyвaлись лиlцe пa oPдy.Boни нe
вiдст3rпaли вiд тиx }toPaлЬних нopм, якi зaкJIaв Iвaн ltaли-
тa, кmpий y 1328 p. пoсiв вeJrиrсoкня)кий rrpeстшr яIс нaпoPoдy
зa тe' щo спPaвEo викoIIaв дop)rчelrня хaвe i poзoPив paзoм
з тaтapaми Tвepськe князЬствo [88, т.2, с. 20]. Кaлитa oтPи-
мaв вiд xalre пpaвo з6пpaтa дerrинy з iнtцlос кпязЬ, щo дaвaJlo
йoмy змory нe дorryскaти iх дo 6eзпoсepедньorэ спiлrсyвeн-
ня з opдolo.

Aнaлoгiчнoi мopaлi дoтPиt'yвaлoсь i мoскoBськe дy-
хoвeнствo. 3гaдaний IO.Лoшиц писaв: uЩe в ХIII столiттi,
зPaзy пiсля нaвaли' pyськa (мoскoвськa. _ o.Г.) I]epквa
змJrцIeнa бyлa взяти нa сe6e oco1лvtвиЙ _ зa пoняrтям бa-
гeтьox - нeвддчt{ий, двoзнaчний oбoв'язoк: мoJtитись зa
xeнський Piд- Taкolo фнoю L[epквe зa6eзпeн5rвaлa сoбi пPaвo
нe IUteтити в opдy х(oдllиx пoдaтeй i нe з6иpaти на ii кo-
Pисть 

'кoдIrих 
uит з д)rхoвeнствe й мoнaстиPсьtсиx сeлянD

[l2l' с.l70]. Яpлик нa тaкe звi.rьнeння дapyвaв нe хпo iнIший,
як сaм Бaтий.

Aпoлoгeти }roскoвськoгo iмпepieлiзмy в тaкй пpиятeль.
ськiЙ пoлiтицi пiвнiннo-схЦних вoпoдapiв з opдoю вбaчaroть
иyдpiсть свoiх князiв, зaб1rвaroни пpo l'oPaJIь. <Aлe щo, -
Pитopичнo зaпитyr.Ц.Бaлaцroв' _ стaлoсь з тiею iнIшoю,сe-
peдиrrlroю i гoлoвнoю чaстинoю дep}rсaви l(иiвськoi _ з
пpaвoбepeхсхсям,[нiпpa, Iус.r.o зeсeлeними i mlIдними ( сблa-
гoдeнствeнними)) Гaличeш i Boлинню? 3 Чopнoю Pyссю i
Typoвo-ПинськиDr князiвствoш?- I щo збepeглoсь, щo зeли-
Iцилocь тJrг зa пiвтopa.двa стo.пiття lсaтoJtиIlькoпo пalЦrвalrня
вiд вeликoi киiвськoi стapoвини? Hi хpaмy, нi книrи, нi
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'rсoдIloгo 
лimmlсy, нi нaвiть пaм'ятi нapoдrroi, yснoi пaм'ятi

пPo вeликe шинyлe свoе! Heнaчe вoпoнь BпIlaJrуrB yсe i вщeнт.
I стaлa lсoлискa кpaiни вхсe тeпep нeзивaтись yкpaiнolo,

oкoJrицeю' кpar!Д зeшJti...'' [|4' c,4|.42]. Iti слoвa нaлex(aть
пись!,reнникoвi.oднaк вoни нe }raють нiчoгo спiльнoго нi з.
iстopиvнolo пpaвдoto' нi вaвiть з людськoю пopяднiстю, нe
кaxсJпIи вxсe пpo письl[еIIниIркy нeснiсть.

Як пpoтивaгa Moсквi нa yrсPaiнськи:к зe!ДJID( зaявJrяr пPo
себe фенoueп литoвськo.slськoi дep,rсaви. Укpaiнське вa-
сeлeння не лиIцe вe пpoтивиJloсь литoвськiЙ зaймaнщинi, a
frt cпpuяlto iй. Ta й сaмa зaймaнщинa бyлa дoвoлi дивнoю.
qCe, _ пиrпe lvtи:кaйлo Гpyulевський, _ пoясItк)€ться тиt't'

щo литoвськi княхсaтa' зaсиaючи пo 5rкpaiнських тa бi-
лopyських зet'Jtях' стaPaлись y всiм пPиllopoвитися дo шiс-

цeвoгo 2t(иття' йoго пopядкЬ i кyльт1pи. Boпи стaPaJtися
якнaйшeншe Bнoсити змiн y шiсцевi oбстaвини: (ми стaPини
Ire p5rtцa€шo' a нoвини He )rвoдиIuo> _ бyлo iх пpaвилoм.
Boни пpиймaJtи пPaвoqпaвнy вipy, мiсцeвy кyльт)rpy' lioвy'
oддим cпoвoм _ стaвeли yкpaiнськимп a6o бiлopyськими
кllязяDrи' тiльки з нoвoi литoвськoi динaстii, й пo змoзi
стapeлися дaлi пpoдoв)rс)rвaти дaвнiйшe зaвeдeнi пopядки
мiсцeвorю хситтяD [42' с.l40]. Пpиxилънiсть yкpaiнськoгo гpo-
мaд^яIrствa литoвcькi князi здoб1rвaJlи нaсar'пePeд ти!Д' щo
6opoлись пPoти тaтapiв. oтхсe, й цrт бeнимo дoкopiннo пpo-
тилeх(нe стaвлeння двox нapoдiв дo тaтapськoгo пoнeвo.
лeння: Dtoсlсoвськe нaсeлeння !f,иpилoсь 3 пoнeвoлювaчeми'
пepeшiш5вaлoсЬ з |1'|муI, a yкpaiнф вeли бopoтьбy, Iш3rкaю-
чи сoюзникiв в iнlциx кpaiнax'

Мaйrrсe бeз бopoтьби литoвськi князi пiдпopядкoвJrвaли
сoбi пoлoвиIry теPитopii дaвньoi Itиiвськoi дepжaви [l03,
с.rr3t. Лицre в ствoPeннi Литoвськo-Укpeiнськoi (Pyськoi)
дep,rсaви yкpaiнф зyмi.lпl пpoтистoяти бpyгaльнiй пoлiтицi
}toсlсoвсЬкoi aсимiляцii. Cильнa влaдa' щo кoнцeнтpyвaлaсь
y pyкax вeликoгo lсtlязя' зaпoбiгaлa poзпaдoвi дep,rсaви.
Taюаtц цeнтpaлiзм цeмeнт}rвaв дeP)rсaвIIy еднiсть, щo 6yлa
дoкollечнa для тoгo чaсy.

Toдiцlня yкpaiнськa rroвa iснyвaлe як шoвa дep,rсaвнa' a
Pyська вipa пepeбyвaлa y пpивiлейoвeвoшy стaнoвищi. Щo-
пpeвдa' литoвськi князi вист5rпaли пPoти aвтoнoмiстичнt,fiк
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теrrдeнцiй в )uIсPaiIrських зeмJIя>(. I{е дaлo пiдстaви I.Itpи-
п'якeв}rчy IIuaАTIi| щo rJlитoвськa дeрxсaвa пe бyлa дep,кaBoк)
5rкpaiнськoрl [l03, с.1l4]. Ta тpeбa звa'кити iвцre: вoнa нe
6yлe й литoвськoю в тaкo}ty poзyмiвнi. Eтпiчпo лиmвськi
зerдrri стaнoBuJrп B цiй дepхсaвi тi.lьки дeс.ятy чaelивy. oкpiм
тoгo,5rкpaiнськi князi й пaни <Еaлeя(aли дo вeJlикoкнялсoi

Paди i чePeз пe шaJIи BIUIив нa всi дepхсaвнi спpaви. ПoсИa-
ли вaйвизнaчнiцri мiсIц в aдшiнiстpaфi i вiйськy' errс дo
стaнoвищ шiвiстpiв i гeтьшaнiв' _ мaли стaЕoвищe цiлrсoш
pЬвopяднe з кopiнними литoвIlЯllи. Peзoм з тиш' злoбyлrr
oкpeмi сoфaльнi пPeBa _ звiльнeвня вiд piзних дaIIиЕ' цPa-
вo yгPиЦJrвaти свoi вiйськoвi чeстини i вист1maти нe ix чoлi
y вoенний пoxiд, пPeвo мaти пpoвiд сePeд нaсeлeпвя свoеi
зeх.пir [l03' с.ll4]. (Pyськa пPeвдa} збepiгaлe свoю сtt.r0r в
цiлй дepжaвi. Укpeiнськi пoняття (нaмiсник, IсJtк)чtlик' ти-
вylr тa irrlпi) 3;3ц3aлися нa кopiннrос лиmвськи:к зeшJIяL
Oсo6.lпtвe rriсцe пoсЦeлa Boливь, кtrгPa зa чeсiв Лloбapтa,
яrсий пpeвив IIeю бiльцle сopolса poкЬ, taJIицIeJraсь oIсPe-
}toю зeмJreк)' Еe пЬдiбнoro дo iнrших зeмель y Beликoшy
кrrязiвствi Литoвськoшy.

Irrтepeсaш Уlрaiш,r вi.щloвiдалa бopoгЬ6e 3 тaтapeши' якa
вiд9lвалa пpoсгip дltя tсoпolriзaцii дo Чopнoто мopя сIte флo
цeнтPaJьвe IIyп.aши в iстopii 1пtpeiнськoro нepqюr вiд rючeткЬ
йolo iсщrвatпя: Itиiвсъlса дep,r€вa тpи стoпiття кPlвавилaся'
вiдбшarogr азйськi optp{, i врurгi впaJIa' не qдфшшr бepегЬ
мopя. Itю спPaвy пiдялa нalroвo JDrтва> [l03, cll4].

Цiкaвy д]rtДкy вислoвив .(..(opolшенкo. Biн писeв: .Igтo-
plнaиЙ пPoцeс зaхiднoi i пiвдeннoi Pyсi звaйшoв сoбi нoвий
спiльний (rcepeдolс в Kиевi i в ГaликL Мoлснa бyлo спoдЬa-
тись' щo Jttfгoвська дипaстiя й сaм лyIтoвський eтнiчний
eлeшeпт вiдiгpamь poль, пoдiбнy дo poпi вapягЬ Х-ХI ст.,
скpiпившrи сoбoю oслaблeний pyський eпeшeнт i засимiлro-
вaвцIисЬ з PyсЬIсoю .1ц13iglol[55, с' l08].

3вЦси _ лoгiчкий висlloвoк: e,к дo пolriтrrчroi yнii з
ПaльщeIo Литвa ae пoнeвoлювaлa 5rкpaiнськиx зeшель' a
твopилa 3 НуIuу| oдвe пoлiти'пe цiлe. Литoвськi князi ддlви-
лись нa сeбe яrс Еa спaдкoeшцiв дaвньoi Pyськoi дep,rсaви'
якиl[ пPизнaчeвo зiбpeти ii зeш.lri, тoшy нeIшi пpeдки в свoю
чePry визнaвeJIи iх зaкoнниlДи вoJloдapяши' a oч<lllювeнy
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Irиши дeP,rсавy - 3a e,IeсЕy дep,Iсaвy [55' с.117]. Пo-пepIпe,
фaктrrтнa влaда нa 1rкpaiнськrо( зeшляк зaJtиIIIиJtaсь в Ук]
paiнськrо< квязЬ i вoднoнaс збepiгaлась пoпepetЦя )rпpaвa.
Пo.дpytэ, шiстa й нaдaлi uaли Jrкpaiнський xapaктep' a
шiська &пaдa llaлeхtaлa yкpaiнцяrr. Пo-тpeтс, 1rкpaiнськi здo.
бyгки в aддriпiстpeфi, сyдosинgтвi й rrpaвi, вйськoвiй спpaвi
пepeвeсeвi нa лrrтoвськi зeш;ri яrс пaдбeння Be.lrrкoro кrrязЬ.
ствa. Пo-чeтвePтe' yкpaiпськa llepквa мaлa пpoвiдпе
епaвoвищe в цiлoмy Bеrшrсoшy квязЬствi, a 3rкpaiнська uoвa
здoбyлa стaтyс дepxсаввoi шoBи вe'rикoкIlя,Iсoпo двopy й дeP-
жaввoi кавцeляpii. ГIo-п'ятe, yкpaiнськi князi yгpиrrуBalrу|
впaсвi вiйськoвi чaстини. Hapeпrтi, гeoпoлiтика Beликoro
квязЬствa вiдtrloвiдaлe нaфoнaльним 3rкpaiнськиш iнтepe-
сaш. .Як i сaшa дeP,IсавЕa opгeнiзацiя, сyспiлъний yстpiй
Лyrтoвськo-Pyськoi дeP,Iсaви _ тaк пpaвильпiшre бyлo 6 вa.
звaти Beликe Князiвствo Литoвськe _ € opгalriчниш
пPoдoв'кeнняш' Poзвиткoш i eвoпroфею сyспiльвroс фopи
дaвньoi P1rсil[55, с.l l8].

Якцo бiльlдiсть iстopикiв ввeхсaJIи Beлrrкe кпязiвствo
фдepaфею' тo дetцo пiзвiшe дoслiдники тpaктxrва.rи йoгo
Eс (дePx(aв} tepxсавl[55, с.1l8], aбo, кeхсyни Cуrнtrg1'o'o 

'no-вoю, кoнфeдepaцiсlo. Ta тpe6a звarrсити' щo зaпoчaткoвaвий
Biтoвmш пpoцeс центpaлiзaцii дaвся взнaки' хoч вaвiть пiсля
йorэ дoкoнaння rrtиpoЕa внyгpirпня aвтorroмiя of,lraстeй збepi-

.гaJIaсь. Aвтoнoшне Borrипськe князiвствo пpoiсв5rвeлo дo
l452p., a Itиiвськe князЬствo як yдiльнe бyлo сtсасoвaнe щe
пiзнirпe (14?0 p.)' кoJIи пoшeP кЕязЬ Cиuеoн Oлeвкoвич.

I{iкeвo зазвaчtfги' lцo зa дlaпИмu нoвoi нayки сoЦoвiки,
Литвa (сoцioтип сХo.lшс>) € Ayaлoм Укpaiни (сoцioтип .Дoк-
тop Bатсoнr) [206, с.54-t5l, a цe вхte сaшo сoбoIo пoлeгIIIJrвeлo
спiвiсн5rвarrlrя двoх нapoдiв. ffк пиcaв lJtpип'якeвич' (нeд.
бaпвя з чaсiв Beликoгo князiвстa э,aлuЦ'llлuсЬ для
5rкpaiнськoг'o Еapoдy пqlriти.пrиш капiтaлorr тarсo)tt g3 цi3rтirrri
Чaс}tDr тoмy сPoзвиткy пanriтrrнвoi iдeoлoгii кoзaччиви нe
шorrшa зpoзyrriш бeз тpa'щщй дeprrсaвнoстi, яrсy Haддriпpяxr.
щшra пPи,кпJIa У 3в'я3кaх з Beлrrким князЬствoш' [l03,
с.r20l. A кoзаччивa, як вiйськoвo.с.lryжбoвa гpoшaдa' зaяви.
лa гIPo сeбe вясe пaпpикiш1i ХV сто.lriття:s|492 p. кpишський
xaв cкap'кt(гься вeJlикoшy нrязeвi Jrитoвсьtсoшy Oлeвсaнд-
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Poвi нe кo3aкiв зa те' щo вoltи пoгpo}tили тaтapський кopa-
бель; неpeз piк кoзaки пiд кoмaндoю чepкeськoпo стaPoсти
кIlязя Бoгдaнa Глинськoгo пoгpo!flиJlи тypelркy фopтeцro
oчaкiв [42' с.1?5l. oтrкe, т1rт Йдeться вхte пpo кoзaкiв як
нe}taлy вiйcькoвy силy' щo бyлo peayльтamш ixньoro пoпe.
peдньoгo Poзвитlсy.

Укpaiнськe кoзatrгвo вiдiгpaлo в iстopii Укpaiни oсoбли-
вy poлЬ' (зoкpeмa в змaгaнняx yкpaiнськoгo нapoдy зa
вiдpoдхteння свoеi дep,IввЕocти' a тaкo]к свorю бopoтьбoю
пPoти нaвaли тюpкськo-тaтapськoгo свiтyl [59, т.2, с.1067].
дy,кe скopo вoни пepeтвoPились y мoгyтнк) вiйськoвo.пo-
лiтиннy opгaнiзaцiк)' якa тepитopiaлЬпo oxoплювaлa
цeнтPeJIьнy чaстинy пiвдeннoi Cтeпoвoi Укpaiни. Iсmpик
Oлeнa Aпaнoвич ввaхсar' щo (y 3aпopiзькiй Ciнi пpoявля-
Jlу|cя pуIcу| paнньo.6ypясyaзниx peсп16лiкu [8, с. 1l]. Ha
вiдмiнy вiд кoзaкiв в iнцrих нepoдiв, yкpaiнськi кoзaки д)r*сe
скopo пiдня.llись дo poзyмiння свoеi зaгaльнoнeцioнaльнoi
вЦпoвИaльнoстi.

У дpyгiй пoлoвйнi ХVI ст. Ciч стaлa вЦoмa дaлeкo 3a
}reх(a![и Укpaiни. eвpoпейськi вoлoдapi ш)псaли кoнтaктiв з
нelциlД лицapствol[ y бopoть6i пPoти сyлтaнcькoi Typeнни.
ни. Пpo вагy зaпopФrсцiв пepeкotlJtивo свi;гrить тe' щo в 1594p.
нiмeцький iмпepaтop пoслaв нa 3aпopiясъKя F;|я пeperэвopiв
свoпo пoслa Еpiхa Лясoтy [8' с. 7].

Якщo звaхсити скaзaне' тo }!erмo дoстeтньo пiдстaв
ствePд,rсyвaти' щo' пo-пeprцe' тисячoлiтня тpeдицiя дepхсa.
вoтвoPeння в Укpeiнi нe пepepвeлaсь пicля пoлiтиннoi yнii
IIoльщi з Beликим князiвствoм' a пo-дPJ,тe, 3aпopiзькa Ciн
пPoдoв)ItиJla ii в нoвиx кoнкpетlto.iстopинних Jn[oвaх.

Пpoтe нaйвиrцoгo piвня дepжeвoтвopнi пpoцeси дoсягJrи
в пepioд нaцioнaльнoi peвoлюцii пiд пpoвoдo!,r Бoгдaнa
ХмeльниIркoгo. Bхtе в пepuri мiсяцi сePeд пoJrьськиx )rpя.
дoвиx кiл пourиprовaJrисЬ чyгки пpo нaмip кoзaкiв визвoлити
Укpaiнy з.пiд нyrкoземrroгo пolreвoпення Й yгвopити свoto
дeP)rФвy _ сPyськe князiвствo> [102, с. 224|. Iвatl Kpип'я.
кeвич пицIe: cЯк видIro iз свiдчeнь Пomlркorэ, цi нyтки
B,|,|oДuJ|у| вЦ сaмиx кoзaкiв, aле aBтeнтичIIиx зaяв пPед.
стaвникiв 3aпopiзькoтo вiйська нe збepeглoся BЦoмo тi.гlьtси,
щo вхсe пiсля битви пiд Kopсyнeм нa визвoпeнiй тepитopii
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бyлa пpoгoлoцreнa вJteдa 3aпopiзькoгo вiйськa, щo в yсi
визвorreнi мiстa бyли пpизнaнeнi пoJtкoвIlики, сoтвиtси й
oтeuaви' якi викoн5rвaJlи тaкo,tс aдмiнiстpeтивнi фyнкцii>
Il02' с. 225J.

Хшельниtркий гoвopив пpo кyдiльнy, вiдpЬaнy деP,rсa-
вУn. Biн зaявJIяв пpo cвй нaшip визBoлt,fти з.пiд гвiтy вeсь
Укpaiнський нapoд i ствoplгти дePжaвy в кopдoнaх свGпoдiн.
rrя вe;пики:к князЬo [l02' с. 226]. Гeтьмaн спoдЬaвся дoпoмoги
вЦ Мoсквиt якe щrкaвиJla' нe йцlлa нa дoпoмory' чeкaючи'
(дorси кoзаки свoiши пePeмoгaши дotсoнaк}ть ля:riв i з}tyсять
ix вiдстyпити вц 6yптЬнoпo кpaю' щo6и тoдi.лeгaльнo' нe
пoPyщJrючи вiчнorэ миPy з f[oльщero, пpиrддaти Мaлy Pyсь
дo Beликoio [88, т.3, с.1l2]. Ha зaгппи пeтьtilaвa Мoсrсва дaвaJla
вiдпoвiдi з ,tсopстoкими нaсмiIцкaми [88, т.3, с.l l2]. Як бaчи.
шo' твepд,кeнrrя пpo дpрttбyддoх нapoдiв, пPo шaгнeтJrвaння
yкpeiнфв дo Moскви нe мa€ пiд сoбoю x(oдIlиx пiдстaв.
Л.Гyмiльoв IIиIцe пPo цe' вихoдячи з кoнкрeтншl( тoдiцlнiх

5rмoв: сOфнивlци ситyaфю, poзyмний rtтьмaн пoчaв цIyкa-
ти нoвoгo сoюзникaD |47, c.249|. Bиснoвoк oднoзнaчний:
Мoсквa Poзглядaлaсь як сoюзник пiсля тot\o' к(шIи в,tGе нe
бyлo нaдiй нa пPoдoшкeння сoюзy з lсpиllськи}t xeнou.

Гeтьrлaн нa сaмo}ty пoчaткy вiйни дolс.пaдaв зyсиль дJIя
ствopeння князЬствa, a сeбe нaзиBaв (oдIloвлaдцeм i сaшo-
дepжцeм pyськиl[D ||02, c,225l. Cтapurинa 3eпopiзькoгo
вiйська бpaлa в свoi pyки aдмiнiстpaтивнi фyнкщi i пoчи-
вaлe JrпPaвлЯти всiеro кpaiнoю. Cпepшy це yпpaвлiпня шaлo
вiйськoвий хapaктep' aлe пiзнirдe пoltlиPювaлoся нa piзнi
сфepи сyспiльнoгo ,lGиття - oхoIUIювaлo цивiльнy aдшi.
нiиpaцiю, cyдoчинcгвo, зeмeльнi спpeви' фiнaнси i фaктиннo
нaбpaлo хaPaктePy дiй дepхtaвнoгo aпapaтy [102' c,229I,,

З poзгopтaнням нaфoнeльнoi peвшlloцii пiд пpoвoдoм
Бoгдaнa Хшeльвиlркorэ вeб)rвaе дeдaлi бi,.lьIцoтo пotllиpен-
ня нapoднa IIeзвa qУкPaiнau, xoч paзo}t з нею в,lсивaлaсь
стapa нaзвa uPyсь,. Ta пiсля Пepeяcлaвськoi yгoди мoс-
кoвський JrPяд пoчинa€ нaзивaти Укpaiнy .Maлoю Poсiеlоn,

щo бyлo пop5пцeнням мiяснapoднoi пpaктики' зa яIсoIo cпoвo
(шaлaD виlсoPистot]rвaлoсЬ дo цeнтPaльнoi чaстини дePxсa.
ви, a Укpaiнa тaкoю щoдo Мoскoвii mдi нe 6yлa. Як деpхсaвa
Укpaiнa пpийня;la гepб 3aпopiзькoго вiйськe, цeбтo кoзalсa
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з rцaблeю i pyrшницеlo, щo пiдкpeс.пк)вaв Po'Iь кoзaцтвa в

дepхсaвi.
фaктичнo lra тepитopii HaдднiпpяrrцIиrrи кoзaцький

дepжaввий aпaPaт викoIIJrвaв зaкolloдaвчi, aдмiнiстpaтивнi

i сy.Цoвi фyнкщi [102' с.232]. Boдвoчaс з![еIrшy€тЬся PoIIь

зaгaJIьIIиx Paд' нa пPoтивaгy ЯKиr пoCиJIю€Tься PоJIь rсoзаIlD-

кoi стapurини. У листyваннi з poсiйсЬкиtt(и вo€вoдaltи Хшe.lь-

ниIlький irдeв)rвaвся як (вeликий гoсyдap),.Biн сaм бaэкaв

спaдкoвolro neть}taнствa' a нe вибоpнoгo, щo oбшeхс5rвaлo

пeтьlitaнськy влatУ. Cmлицeю дep)кави tтaлo нeзнa'пre lriстo

Чигиpин. 3aпopiзькa Ciч з тoго нaсy 6yлa oдниll з пPикoP-

дollllих щrнктiв. Caмoвpяд1rвaвня шiст y вн5rгpilлнiх питaв-

ЕD( нe oбмeхсyвалoсь' хoч в irrrциx вoви пiдпopядIсoв)rвaлись

гeтьмaнoвi.

Дoбpе бyлa налaтoдrrсerra ,Ф{плo}iaтшцIa сщД6a. IIpи дpopi

пеl,гьIr[aнa виpоftвся цepемoнia;l пp,йIfiтя пoспЬ з чJDrсro( дeР

хсaв. У ц}ошy цepемoвiaлi пepqдбaвeнa )rчaсть пoчеснoi ваРrт''

a iнIФJDt _ виIсopистaшrя вйсьrсoвoi uуз'тrФ| [l02, с252].

Пpи poзглядi IIитaння пpo тяглiсть 5rкpaiнськoгo дep,кa-

Boтвopення тpе6a визнaчити gгaтyс Укpaiни як дeP)кaви

пiсля Пеpеяслaвськoi yгoд!r. Tyт вислoв.rпoються piзвi дyш-

ки. Poсiйськa iсmpioгpaфiя, як пpaвилo' Ilиlцe пpo пiддaнствo

Укpaiни Poсii. Iстopик B.o.It.lцoчевський ввa}сa€' щo в Мoсквi

(дивиJIись rra пpисднaння Мaлopoсii з тpaдифйнo-пoпiтиv-

tloпo пoглядJr' як нa пpoдoв)rсeнrrя тePитopiaльнoго збиpaння

Pyськoi зeшлi, вiдpив пpoстopoi pyськoi oбластi вiд вopoхсoi

Пo.пьцri дo дiд}rзни мoсrсoвськrо( вolroдаpЬ, i пiсля завoюван-

ня Бiлopyсii тa Литви в 1655 p. пoквaпились вttести в

цapський титyл "всiеi Beликiя i Maлия Бiлия Poсii сaмo-

дepхtlrя Литoвськoгo' Boлвrнсркoro i Пoдollьськollo)D [88, т.3,

с.l12t. Oддeк iстоpик aкцeнтy€ yвery й нa iнrцй стopoнi llьoгo.

coчeвидцo,
ши Maлopociro, пoбaнив сeбe в тarдтelцнiх вiдrroсинax, ЯК У

тe}rнotny лiсi. 3aтe мaлopoсiйськe питaння' тaк кpивo пo-

стaвлeнe o6идвoмa стoporta!!и' yтPyдIrилo й зiпсyвaлo

зoвнirrrню пoлiтикy Мoскви нa кiлька дeсятилiть, пoгpyзиJlo

ii в нeвилaзвi мaлopoсiйськi чBaPи' poздpoбилo ii сили в

6opmьбi з IIolIьщею' з![yсyшIo ii вiдшoвитись вiд Литви, i

вiд Бiлopyсii з Borпaнню i Пoдiллш i лeдвe-лeдpe дaлo DДo,t(-

?8

ливiсть JrтPимaти лiвoбepeжнy Укpaiнy з l(иевorr нa тoшy
бoф ,[пiпpa. Пiсля тt,fх втPaт Мoсквa }roглa пoвтopити пpo
себе слoвa, кoтpi oднoro Paзy сKaзав' заплaкaвIIIи, Б.Хмe.rь-
ниIlький в дoкip iй зa нeнaдaнЕЯ дoпoltf,oги Bчaснo: сHe тoгo
rлeнi хoтiлoсь, i нe тaк мeлo вoнo бyти, [88, т.3, с.ll3].

Читaroчи cпoвa B.o.Клroчевськoпo' дoхoди!f,o висlloвкy'
щo Мoсквa бiльцre втpeтилa' нiхс здoбyлa. Ta т5п.виникa-
кугь п,fтaння: чotДy хс mдi Мoсквa, якa тaк (нaстPa'сдaлaсьD

чePeз Укpaiнy, нe вiдrдoвилaсь вЦ нei, a пpaгIryлa зaвшe
зaхoIIити всi ii зerrлi? Хiбa чePeз Укpaiнy Poсiя вст3rrrrлa в
Пepшy свiтовy вiйнy, стaвJIяlIи пepeд сoбою зeвдaнЕя захo-
пити Гaличинy? Iстopик зaмoвчy€, щo зaгapбання Укpаiни
нaдалo Мoсквi мorк.rrивiсть стaти згoдoм свiтовoro iмпepiеto'
e вж(e в дpyгiй пoлoвинi ХХ ст. poсiйськa iипepiя пiд нa-
звoro CPCP пеpeтвoPилaсь зaвдяки пoтeнфaлy Укpaiни в
oдIry з двoх сyтIеpдep)rсaв свiry. Лyкaвствo iстopикa спpoс-
Цrвaлa дo нЬoпo i пiсля ньoпo сa!|a iстopiя.

Paдявськa iстopioгpaфiя нaмaгaлaсь знaйти в Пеpе-
яславськiй 5rгoдi спoкoнвiчнe lтpaгнeння двox бpaтнiх нapoдЬ
дo свGзз'еднaнняD. У "Teзaх пpo 300-piччя вoзз'еднaнпЯ
Укpaiви з Poсiеlo (1654-1954 Pp.)' пЦкPeсJrк)€ться: cBoз-
з'€днaвпя Укpaiни з Poсiеlo бyлo зaкoнoмipним peзyлЬтaтoм
всiеi пoпepeдньoi iстopii дBoх вeликих бpaтнiх нapoдiв -
poсiйськoгo тa yкpaiпськoгo. Boнo бyлo зyмoвлeнe 6aгaтoвi-
кoвим Poзвиткo}t екoвoмiчвиx, пoлiтиЧниx i кyльrypниx
зв'язкiв Укpaiни з Poсiеlo i вiдпoвiдaлo кopiнним iнтеpeсaм
i спoдЬaнняrr oбоx нapoдЬ>. Якщo вipитп ци}t (тeзaмD' тo
<pirrrgцц1ц Пеpeяслaвськoi paди бyлo завеpцIeння!'t загaль-
нoвapoднoi бopoтьби зa вoзз' €днaння Укpeiни з Poсiero,
виявoш спoкoнвiчних пpaгнeнь i спoдiвaнь yкpaiнськo-
гo нapoдy i знaмeн5rвeлo пoвopoтний етaп в йoгo хситтie
[209' с.l0].

Бeз5rшoвнo, Пepeяслaвськa yтoдa спpaвдi бyлa пoвopm-
пи}t eтaпoм в iстopi i  Укpaiни, бo вiдpивaлa lrarцy
бaтькЬщинy вiд тpaдprцйнюс зв'язкЬ з свpoпeйськими кpai-
нaми. Bсyпepeн iстopинпiй пpaвдi paдянськi iстopики
uaJrювaли .tpllitЙну 

кapтиtly yкpaiнськo-poсйських взa€мин.
Пpимipoм, B.Й"БopисeIIкo писaв: tУкpaiнa, щo paнiure бyлa
бeзпpaвнolo кoлoнiero Peчi Iroспoлиmi, y скrraдi Poсiйськoi
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дeP,I(aви oдepхс)rвaлa aвтoнoмilo. 3a6eзпенyвaJlися (пpaвa i
вaльвoстin Biйськa laпopiзькoro i oкpeмиx стaнЬ, вп6optl
гeтьмaвa' шiсцeвoi aдмilriстpaцii, тpaдицйнe сyдoчиIlствo'
влaснi збpoйнi сиJtи' oPгaнiзaцiя фiнaнсiв пiд кoнтpoлeм
цapськll>( пpeдcтaвIrикiв, пpaвo знoсиtt iз зapфiжними кpai-
нeши з дeякиliи oбшeхсeннmrvl> |78, т.2, с'71]. ЛиIде в oдпoмy
мo,|снa пoпoдl4тисЬ з B.Й.Бopисeнкoш' хoч i з дieЯкИlлу| мeтo-
дoлoгiнниии застePе,Iсeннями' щo <вoзз'rднaння Укpaiни з
Poсiею п(rcилI,шIo eкoнoмiннy й вiйськoвy шoг5lтнiсть Poсiйсь-
кoi дepжaви. Poзurиpилaсь ii тepитopiя, змilщiли кoPдoни
нe пiвдeннouy зaхoдi, в oхopoнi псиx бpaлo elстивtly JгIeсть
5rкpaiнськe нeсeлeння) [78, т.2, с.7l].

Пpи визнaнeннi стaтyсy Укpaiни пiсля rrepeяс.rraвськoi
}'годи дoкoнeчний кoнкPeгнo-iстopинний пi.q<iд. Як вrrпливaе
з Is{тaти B"Й.Бopисeнка, Укpaiнд сy clшa,{i Poсйськoi дep'rсa-
ви oгpищrвaлe aвтolto}t!рl. I]ей iстopик зaвyeльовyе i фль-
сифiкyе peaльнicть: пo.пepцre' дoцiльнiure бyлo б пoвopити
пpo тe' щo Укpaiнa втPaтиJIa здo6утufа с5rвepeнiтeт i бyлa
звeдeнa дo pЬня aвтoнoмii; пo.дp),тe' тpeбa сIQaзaти' дo яlсoпo
чaсy тpивeлa IIя aвтoнoмiя, пpo щo знoвy зaмoвчyeгься.

Якщo хс вiдкин5гти poсiйськy i peд.пlськy вeрii, щo далeкi
вiд пpaвди' тo дoкoнeчнo зyтIинитись нa iншюr пoглядaх.
Кoнцeнтpoвaнo iх пoдaс H'Пoлoнськa-Baсилeнкo: к !) y'i"
Укpaiни з Мoсквoю: a) peaльнa (М'Цьякoнoв, O.Пoпoв); 6)
пepсoнaлЬнa (B.Cepгeеви'r, PJIaщeнкo); 2) вaсaлiтет (B.Ivtя.
кmiн y свoiх пepurих пpeцях' M.Пoкpoвcькпh, пoчaсти
М.Гp5rшeвський, IJtpип'яIсeвиЧ, М.Cлaбченкo, Л.oкiнrueвин,
M.Пeтpoвський, A.Якoвлiв y свoiх пepшюс пpaця:<); 3) пPo.
тeктopaт (пoнaсти M.ГpyIшeвcькYtЙ, I .Itpип'якeвич'
.Ц..Цopoцleнкo, Б.I(pyпниrркий, A.Якoвлiв y пiзнiurиx пpa-
Iщ<); 4) псeвдoпPoтeктoPaт (Б.Гaлaйнyк); 5) Пepeяслaвськa
yгoдa _ мiлiтapний сoюз дBox дep,rсaв (ii вислoвив пеpший
BJIипинський,тa пiдтpуIYIaJIu - I.Бopщaк' пoчaсти Якoвлiв
в oстaннix твopax' o.oглoбл.rв)l[1?1, т.2' c.29|.

Moxснa пoгoдитисЬ з oстaннirr пoглядo![' як цe po6ить
H.Пolloнська-Baсилeнкo' пoсилaк)чись Ira apгyмeнти Гrr.rлипа
opликa . Пo.пеpurе, сУкpaiнa зaлeя(aлa тiльки пiд дeяким
oглядoм вiд цapiв tДoскoвськиx); пo.дPУгe, пiсля
Пepeяслeвськoi yгoди (кoзaцЬкa нeцiя i Укpaiнa бyли
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вi.rrьнишиl ; пo.тpeг€' кo{raки пepедaли мoскoвськoшy вйськy
свoi твepдинi i зл5г.rили свoi вiйськa з цapськиlil^ з,aдllя
yспiry зaгaльв6i сцpaви' aлe lрpськi пeнеPaли' сttoPистeвrци
з дoвip'я нaзвaнoi нaцii' хитPoщaши зaхoпили вeликy
кiлькiсть iвцrrок yкpiплeнЬ i пmiм пoчaJtи кo}raндJrвaтИr(}toB
би rэспoдapi в цiлiй кpaiнi,; пo.четвePт€l (otlltrЧ€ кoзaки
збepeгли тiнь сyвepeннoсти i нaвiть пo смepти пeть}rarra
Хrreльницькol\o цap дaв y l658 p. гparioтy Cтaнaм Укpaiни>;
пo.п'ятe, Moсквa yчиIIилe Укpaiнi rreспpaвeдливiсть,
(пoнeвoJlк)к)чи кoзaкiв, пoзбaвляloчи ix BлaсEиx пPaв тa
вoльнoстeй пiд пoкpиIшкoю святoгo сoюзy i ypoнистoгo

дoгoвoPy' кoтpий зeбeзпeчив iш yхсивaння цих пpaв i
вoльвoстeйDr (Hi Укpeiнy вислaнo вiйськa, якi збpoйнoю
силoю тpиuaJlи кoзaкiв y нeвoлi i дaвaли iм вiднyвaти Jrвeсь
тягaP дeспoтичlloпo пaнJrвeння); нaPeштi, пo-uroстe, сякi 6
вeлlкi нe бyлrr мoскoвськi нaсиJrьствa' вollи нe дaкугЬ нiякorэ
зaкoннoгo пPaвa uoскaля}t щoдo УкPeiни> [156, с.45-46].
Bиснoвoк з пoлiтичнoгo мeмopiaлy гeтьмaнa нe зaлиtцa€
сyмнiвiв: Пepeяслaвськa yтoдa 1654 p. бyлa шiлiтaprrиш
сoюзoм двoх дepжaв (Укpaiни i Poсii) й бyлe пoP)пIIeнa
нeзeкoннo oднieю з циx стоpiн (Poсiею), щo нe пoзбaвилo
yкpaiнфв iх лloдськorо i пpиpoднono пpaвa.

Taкoi ,I( дyмки дoтPи![yвaвся Mикoлa Мixнoвський.
o,{epясaвe нarцtлк пpeдкiв, писaв вiн,_ aпyнhлaся з мoс-
кoвськoю дep)r€вoю сяк Piвний з piвниltD i як cвiльний з
вiльнимl, кeхte тoпoчeснa фopмyлa, себтo, двi oкpeмi дep-
хсaви' цiлкoм незaлeхснi oднa вiд oднoi щoдo свoгo
внyтpiruньoгo yстpoю' сxoтiли з'€днaтися дJIя oсягнeння
пeвних мixснapoднlо< цiлeйl [138' с.80l. oтхсe, Mixнoвський
тPaктyс (пepeяслaвськy lсoнстит1щilou яlс дoк)rмelrт кoнфe-
дepaтивIloпo зв'язкy.

Пpoцeс нaцiorraльпoгo дep)IсaвoтвoPeння нe пepepивeвся
й пiсля тoпo' кoли poсiйський yPяд, пopytJlивurи Пepeяс-
лaвськy УгotУ' скeсyвaв в oднoстopollньoмy пoPядкy
гeтЬ![aнськy дep,кaвy й хpистиянськy кotal{ькy peспфлiкy
3aпopiзькy Ciч. B 1785 p. yкpaiнськiй цr.пя:<тi нaдaвaлoсЬ
пpaвo сaмoвPядyвaння в фopмi гyбepнiальниx i пoвiтoвиx
дPopяIrськи:к зiбpaнь. Щe зaлицraлись стapi пpaвoвi aкти
(Литoвський стaт5п i Мaгдeбypзькe пpaвo). Caмoвpялyвaн-

8l



Eя lсиrвa нe зeсaдeх шeгдeб)rpзькoгo lтpaвa скасoвaнe лиIIIe
в 1835 P" a Цe чepeз кiлькe лiт Литoвський стaт3rт зaмiнeний
poсiйськими зaкoнaми.

Ilpme yкPaiнцi нiкo.llи нe зaб1rвeли пoлoвнoпo пPиIrц}rпy
свoпo людськoro i пpиpoдtroпo цPaвa' пpo який Пилип opлик
писaв: <Hapoд зaв,кди }rae пpaвo пpoгeстyвaти пpoти гнiтy
i rривepнyтll }г,tg{вaнIrя свoiх стapqд3впiх rЦ)aв' кo,Iи мaтимe нa
цe сл1пшний ч3qr [156, с.46]. Пpo нeнeвистЬ yкpaiнцiв, якa
пpoявляпaсь чepeз дeсятилiття пiсля сIсaсyвelrня 3aпopiзь-
кoi Ciнi, пиcaJIи нyхсинф. сHeмa нaйrreншoгo сyмнiвy, _
IIисaв нiмelркий дoслiдниtс Йoгaнн Гeopг Itoль в l84l p., -
щo tсoJIись вeлeтeнськe тiлo Poсiйськoi iмпepii poзпaдeться'
i Укpaiнa стaнe з}Ioвy вiльнolo i нeзaлeхснolo дeprкaвolo. Ifeй
чaс нaблиrкeеться пoвorri, aлe нe)rxильнo. Укpaiнцi е нeфя з
Rпaснoю шoвoк)' lCyлЬтJpolo тa iсmpиннolo тpaдифсro. Г[oки
щo Укpaiнa Poздеpтa сyсiдaми. Aлe мeтepieл дJlя пo6yдoви
Укpaiнськoi дepхсави лexсить rютoвий: rсoли нe сьoгoднi, тo
зaвтрa з'явиться 6yдiвниний, щo з6yдyr з ц}tх мaтepieлЬ
нeзaлe)Iснy Укpaiнськy ,Цeprrсaвyn [l92, с.93-94J. Ha л(aJtь'
вiд нaписaнвя lry'( слЬ дo Aктy пpoтulroцIeння нeзaлехснoстi
Укpaiни }tинyлo pЬнo пiвтopa стoлiття.

Boднoчaс тPебa пiдкpeслlrти, щo <зp1йн)rвaння 3eпopiзь.
кoi Ciчi нaд.(нiпpoш щe нe бyлo кiнцeм 3eпopiзькorэ вiйсьlсaь
[55, с.469]: нeпoкipнi зaпopoл<цi зaсн)rвaли 3aдyнaйськy Ciн,
яка пpoiснyваJla дo 1828 poкy.3бepiгaли, xoч i в oбкpoенiй
фopмi, пeвнy aвтoвoиiro чoPlloмoPськi кoзаки aэrс дo 1854
poкy. "Усi ф гaлyзi yкpaiнськoпo кoзeцтвa' - пиlltе.[митpo
,{opoIшевкo,_ якi вeли свoе пoxoд}сeнrrя вiд зaпopiзькoгo
бpaтствa, yсi щ кoзaIркi opгaнiзaфi, цiкaвi яlс пpoяв сaшo-
дiя.тrьвoстi 3rкpalнськoпo нapoдy; вolrи зaPoд,IсJrвaлися в йoгo
нyтpi; в фpмax ix opгaнiзацii i rrситтrвoro ylqпeдy yкpeiнсь-
кий нapoд стaPaвся эдtЙс*tvrпа свoi iдeaли сyспiльнorэ il(ygгтя.
Iti iдeaли' як uуI 6aзuлtа, зyстpiлися з oпopo}r Poсiйськoi
дePжaви' яка бyлa бyдoвaнa нa цiлкorr irrцrиx oспoвax' цPo-
тиJIeясIIl{к тиli' пpo якi мpiяв yкpaiнський нepoдr [55, с.4?3t.
Boдпoнeс ф eпiгoни зaпopiзькoгo кoзaцтвa (двiпpoвськi,
дrнaйськi, чoPвo}toPсЬкi кoзaки) (6yJrи пioвepaши yкpaiвсь-
кoi нapoднoi кolloнiзaфi, яtса стrо<iйнo пoс5вaлaся дo бepeгiв
Чopнoro мoPяl [5б, с.4?3].
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IIевнoю шipoю allaлoгiчвим бyлo пoлiтичнe xсyrття в Гa-

лlтчинi. 19 квiтня |712 p. yкpaiнф Львoвa звePнyлися дo

цiсaPя з пe."цiсlo, в якiй писaли пPo свo€ пpaгнeвIlя збe.

PeгтисЬ як спiльнoтa'  Iцo Dtaлa ICoлись дeP}rсaвнy

сaьroстiйшiсть. 3acнoвaнa чepeз кiлькaнaдддягь дrЬ uГogtoвнa

фськa Paдa' виrryстиJla дeк;rapaцiro, в якiй пiдсpeслroвaлa

IтPинaлe,Iснiсть гaлlrчaн дo вeJlикoro yкpaiвськoгo lrapoдy.

HЪ вибopaх дo Гe.шaцькoгo кpaйoвorэ сeймy 1rкpeiнш пpoвe-

ли rдaйrкe тpeтинy свoix пoслiв.

У Гaли.пllli 6yлe фpшaлънo пPol'oJlolцeвa pЬвoпрвшiс.тъ

yсpaftпф i пolrякЬ, eлe lra пpaктицi вolra Еe дoгPиt'yвaлaсЬ.

Beлlкe знaчeЕня y вaфoнaльнo.кyJtЬтJrpвoшy rrtиттi Гa-

Taк Гaличипa' як,a мaлa лiпtдi Jrшoви дJtя свor'o нalso.

нaJtьнoгo Poзвитtсy в Aвcтpiйськiй шoнapxii пopiвнянo з

yкpeiнськиши зerшIяtltи в Poсiйськiй iшпepii' п€peтвopЮCтЬ:

ся в сУIсPeiнський ГI'r}totlтn. Гa;пrI&кi yкpeiнф пPoxoдятЬ

цIкtlь'ry свpoпeйськoi пoлiтичнoi 6opoтьби.

oгясe, шa€шo дoстeтньo пiдстaв дJtя тoпo' aби ствepдхty-

вaти' щoтPaдщii дep)rс.aвoIвopeнIrя нe IтpипиIrялись y piзнlос

чeстинaх lo"'"д""*oi Укpeiни. 3вiдси _ цiлiсoвитa бeзпiд-

стaвнiсть вBaxсaти yкpaiнцiв нeдeP)rсaвнoю нaцirю' як цe

гrPo6yвaли B l|иIlyлoшy стoлiттi piзпi пpmиBнуI|cу| чи нaшa-

гaютЬся {ePг)ruеIrтyвaтиl нинi pociйськi нaфoнaлiсти.

3 фpмa.lrьвoго бoкy Укpaiвa нe втPaчaлa вiкoлrr свoеi

дeP,IaвIroстi. Ha кoPисть тarсoгo твepд,кeння пoвopитЬ тe'

Iцo pociйський мoнapх тl{тyл)rвaвся тaкo'tс як (сaмoдep'кеIID

Мaпlя Poсiir. oднoбiчнe пoPyшelrня пpaв Укpaiни з бoкy

Poсii riхс нiяк нe yзaкoнювaJlo цaPськollo сaшoпPaвcгвa' цPo

щo в'Iсe згaд)rвaлoсь. <ItQпи' - писaв M.MixнoвсьKvtI!, _

oдиIr з кoвтpaгeнтiв' кaхсe пPaвo' пepeeт)пIив tсoнтPaкт' тo

дPyroшy lсoнтPaгeнтoвi лиlцaсться дo вибopy: aбo вишaгaти
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Пepeяславськa )гoдa 1654 p. фpмaльпo пepeстaлa iснy-
вaти пiсля бepeзнeвoi peвoлloцii. Чoмy? Пiдгoтoвaний
пgгьшaЕo!'r i стapIшивoю дoкJД[eнт бyв oфpмлeний y виг-
лядi пpoхaнIlя дo I1аpя [102' с.299]. Ito.тпl дplнaстiя, з яrсoro
)пg'Iaдaвся кoнтpalm' втPaтилe влaдy' тo тaка )tс д(t,lЯ сaшo-
пo rcoнтPaктy чи дoгoвopy. 3вiдси - цilшсoвитa зeкoннiсть
вiднoвлeння Укpaiнськoi сaмoстiйнoi дepхсaви нa зe!дJtях
HaдднiпpянщиIrи в l9l? poцi, як y l9l8 Poцi _ в Гaлич,rпi
пiсля poзвaлy Aвстpo-Угоpськoi iмпepii.

.[oкoнeннo EaпoJtoсt(ги нa тoмy' щo йдеться пpo вiднoв-
лeння деpлсaвнoi сaшoстiйнoстi, a lre пPo ствopeння
сaмoстiйнoi дepхсaви. Boдпoнaс тpeбa зaстepегти, щo цe
вiлнoвлeння здiйснroеться Ее нa якiйсь чaстицi yкpaiнськrок
зeDteль' a нa нerцlf,l( eтнiчних зeмJIях . rнaкrцe кa,к)FIи' нe-
зaлeхснiсть Укpaiпи нeвiддiльнa вiд i i сoбopнoстi, щo
пiдтвepдлсy€ Aкт &'Цпси. Oдцaк цьoгo нe дoтpимaнo в Aктi
пpoгoлoIцеIIIlя нeзaлeхснoстi: з oдIroпo бoкy, вiп виxoдить з
тяглoстi sтисячoлiтньoi тpaдифi дepаrсaвoтвopeнIrя в Ук-
paiнi>, a з дP)rгollo бoкyo, пPoгoлolцy€ ствoperrня сaмoстйнoi
yкpaiнськoi дepжaви - IГкPAIIIИ" [4].

У тaкoмy paзi зaгэстpюrться IIитaння пpo стaвJIеtlIIя дo
Укpaiнськoi Pадянськoi Coфaлiстичнoi Pеспфлiки, пpo ii
зв'язoк з дep)кaвoю Укpaiнolo. Укpaiнськa PCP виниклa пa
пpoтивaгy Укpaiнськiй HapoднiЙ Peсгryблiф й тpимaлaсь
Еa мoскoвськo-6iльlцoвиIlькиx 6aгнeтaх. Укpaiнський нapoд
rriкoли нe миpився з бiльIшoвицьким Peжииoм i зaявляв пpo
свoю вoJlto дo вiдlroвлeнIlя дep]кaвнoстi. Пpo цe laaBуIJryr
yкpaiнськi нaфoнaлiсти-peвoлюцioнepи y vepвнi lg41 poкy.
B poки вiйни бyлa eтвopeпa Укpaiнська lleцioпaльнa Paдe,
a зI\oдor,t Укpaiнська Гoлoвна Bизвoльнa Paдa. Зa кoPдoнoм
fitялvt oPгaни' якi пpeтeндyвaли нa пPaвo Pепpeзel{т)rвaти
Укpaiнy пePeд свiтo}t.

Мoxсrra ButI'Juz".|т| тpи oснoвrтi пi,q<oди дo Укpaiнськoi РCP,
якi, нa нaцIy дJrмкy, дoцiльнo нaзвaти: пaфoнaлiстичIlим'
PaдяIrсьIсим i пpaгмaтиvвим.

Haцioнaлiстуt'lтlуtйt пoгляд вислoвив Cтeпaн Бaпдepa: <Taк
звaнi сoroзнi peсrцблiки в склaдi Coвстськoгo Coюзy - цe
)Iс' як yсiм вiдoмo, тiльки aдмiнiстpaцiйнi eкспoзитyPи мoс-
кoвськoi в,лaДуI, щo викolr}rють дopJrчeIIня бoльlпевицькoпo
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цeвтPyD [l5, с.369]. Укpaiпськiй PсP вiн пpoтистaвляв

спi'цri.ьпy дep)кaвнy фopмaфю, нa чoлi з УTBP, яIсa (€

втiлeнняи yкpaiнськoi дepхtaвнoсти, 5rкpaiнським деPхсaв-

нш[ Jrтвopor, Щo здiйснюе вoлro Укpaiви' зaxицlaе ii пpaвa

тa Peпpeзeнтyе ii пePед ч}DкиI{ g3i19ць[15, с. 26]. C.Бaнлepa

вихoдl{в з тoдiшшьoгo вIIyгpiДIIIьoI]o стaвoвищa й lre дorryс-

IGaв )rсoдIrI.D( кoшпpoмiсiв з caд!,tiнiстPeцiйнoю eкспoзит}Poю

мoскoвськoi влaди>в Укpaiнi.
Paдянський пiД{Ц гp)rtrтJrвaвся нa тo}ty' щo Укpaiнськe

Paдднськa Coцiaлiстичнa Peсrryблiка _ с)rBePeннa paд.яIIська

сoцiaлiстlr.пra дepх(aвa' яка (IIa oсIloвi дoбpoвiльнoстi i piвнo-

пpaвнoстi ... o6'едrraлaсь y Coюз Paдднських Coфaлiстинниx

Peспy6лiк _ еwlt|у сoюзrry бaгaтoнaфoнaлЬнy дeprrсaвy> i

сзбepiгaе зa сoбoю пPaвo вiльнoгo вихoдy з CPCP, [95,
с.20,21]. Taкi xс пoлoжeння бyли i в кoнстит1цii CPCP, xoч

вollи' пo-пеPцIe' зaпePеч}rвaJIись дepхсaвIrим гiмнo!Д сPсP'

який нaгoлolцyвaв' щo npеспфлiки вiльнi вaвiк oб'еднaлa

Beликaя Pyсьn, a' пo-дP)rгe' звoдились IIaнiвeIр кpимiнaль-

ни!/r зeкoнoдaвствollt' зa якиIt' 6opoтьбa зa peaлiзaфю пPeBa

виlФ.цcr ъ.PсP з CPCP тpalсгyвалeсь як злoчиIl пPсrг}t деP,r€ви.
Tpeтiй, пpaг!дaтичrrий, пiд<Ц o6гpyнтoв5rвав Boлoдимиp

Bинничeнкo. (тaк,_ писaв вiн,_ фP'a yкpaiнськoi дep-

}rtaвнoсти зa цьoпo вiдтинкy Еalцoi iстopii не с зaдoвiльвa

дJIя lraс. Taк,_ BoIIa пe carлoстiйнe, не нeзaле)I(нa' вoнa

oпaнoвeнa Poсiсro, вoнa пollевoленa' пoкaлiчeнa' гPaбoвaнa'

зaм1п1gц3. Aлe с1rть ii,(еpxсaви е' вoнa хсивe' вoнa беpeхсe в

сoбi сили, якi пe дoзвoляIoть вopoгalц зlIищити ii, якi нeви-

Paзпo тPи!!aк}тЬ y сoбi Цero сaмoстiйнoсти, якi в слyцrний

нaс ви65rхн)ггь' щoб зtifllcнуlтуl ii, _ вoви, a IIе xтo iнurий, нe

якiсь сили зoввi, a тим пaчe нe кpихiтнa к)пкa e}tiгpalrтiвD

[3 l, с.1 3]. 3винaйвo, Bинничeнкo пеpe6iльIшyе oфнкy yPсP'

rсoли пицIe: сУкpaiнськa дePхtaвa' yкpaiнська дepхсaвнiсть
нa Укpaiнi е> [3l, с.13]. УPCP нe !/roглa бyги yкpaillсьIсolo

с)rвePеIrнoю дepхtaвolo' пPoтe мoскoвськi iмпepiaлiсти нe

![oгJtи нe звa)кaти нa нei. Мiсцe в ooн зaсвiдvyвaлo, Цo
gгaвoвищe уPсP фpмaльнo нe pЬнoзвaчнe кaдмiнiстpaфй-

пиt eкспoзит)rpa!дD в oблaст'D( i кpaю< PPсфP. I спpaвдi, в
qщllшний чaс Укpaiнa скopистeлaсь свoiм пpaвolu вуtЙту з

сPсP, xoч i в Aктi пpoгoлoцIeння lleзaлe)кнoстi нe пoсилa-
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лaсЬ нa ньoпo. CтaвIди нeзaлe'Iilloю дep,rсaвoю, Укpaiнa не
встJrпaJIa в ooH, як iвцri кolицrнi сoloзнi peсп56лiки, зa
виIlягtсoш Бiлopyсii, a зaйнanra яIс спaдIсo€миrц шiсцe lГPсP
y цй шiхснapoднiЙ opгaнiзaфi.

У сepeдинi 50-х poкЬ пpoявиJtись нoвi нюaнси y пorriти.
ф Мoскви щoдo Укpaiни. сJgцgp'_ tlисaв C.Бaндеpa,_ y
пoлiтиф бoльцrевикЬ зapoдивcя нoвltйt rrлян oфp}Uleвня
poлi Укpaiни в кolдyнiстиннoмy 6льoцi. Ife uaлa 6 6уtvt
свoеpiдra кoндouiнaцiя Укpaiни з Poсiеro, зoкPeшa в €вpo-
пeйськiй чaстинi пiдбoльurевицькoгo пpoстopy. Як в
oчG'tювaннi цiлoгo кoмtuteксy' oпaнoвaнoпo кoм;rнiзшoм, тa,
зoкPeшa' йoro aзiйськa чagгt(нa' мaнiфeстyеться дoмiнaфеro
Мoскви i Пeкiнy, тaк в евpoпeйськiй чaстинi Poсii пopyн
Мoскви щoPaз бiльцlе висyвarгься Itиiвo [l5' с.418t. Cвiднeн.
няш тaких нaшipiв 6yли пoмпeзнi святкyвaння 300-piння
Пepeяслaвськoi yloди як свoзз'lдItaння Укpaiни з Poсiсю> i
пoвePlreння Укpaiнi ltpимy.

Пpoтe тaкa пoлiтикa дaлi нe пiшлa. Haпeвнe, Мoсквa
poз5rшiлa, щo пЦвищeння poпi I(иевe нe нa ii кopистЬ.

I]iкавy Дrмкy виcпoвив Bolroдимиp Янiв, oбгpyнтoв)rючи
влacтuвuЙ 5rкpaiнIдяu фeнoмeн (деpхсaви в дepxсaвi>, цeбто
(ствopeнЦя влeснoi фoPми )rCиття в нyxсiй дepxсeвil [245,
с.r7r} I]eй фeнoмeн пpoявився спoчaткy в дiяльнoстi
бpeтств, якi poзвинyли нeзaлeя(нe urкiльниIщвo i сaдiвниц.
твo' в opгaнiзeцii нeзeлeяснoi цepкoвнoi iepapxii, виникнeннi
кoзeцгвa яrс сaмoстiйнoi вiйськoвoi opгaнiзaфi, тpивaлiй бo-
poтьбi 5псpaiнськиx aвтoнoмiстiв з мoскoвськи}t пaнyванням'
пoстaннi пapeшiлiтapниx opгaнiзацiй гaлtIркиx yкpaiнфв
mщo. Bнeний згa,Цyе Гo:roвнy Pyськy Paдy, якa маJra 3iддi.lти
цrкiльниI{гвa, фiнaнgiв i вiйськoвlос спPaв' зшaгaлa дo oP-
гaнiзaфi нaцioнальнoi гвapдii тa гaлицЬких стpiльцiB, Цo
вeлo лoгiчвo дo пoдiлy Гaличини як тoдilшньoпo lцт}r.rЕoпo
теpитopiaльнoпo yтвopення нa yкpaiнськy i пoльськy.

Як вжe згaд)rвaлoсЬ' в ylt[oвax aвстpiйськoго i пoльськo-
no пaн)rвaння yкpaiнцi ствopили влaснi oб'еднaння, кoтpi в
пaфoнaльнoмy мaсштaбi викoн5rвaлrа фyнкФi' eнaлoгiннi тим,
якi в дepхсaвi вiднeсeнi дo кoмпeтeнфi мiнiстepств. Йдe-
ться' Ilaсa}tпePeд' пpo opвнiзaфю кyльтypнo-пpoсвiтниIркoi
poбmи (Toвapиствo orrpoсвiтar), urкiльництва (Toвapиствo
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.Piднa шкoJtaD)' гoспoдaPсьIno-тopпoвeльвoпo,t(иття (Pсytt)'

IIaJrtrи (IIтпI) тoщo. oб'едн1rвaльниш чиtlltикoш бyлa нaцio-
нaJrЬнa стpyктyPa Укpaiнськoi Гpекo-КaтoпиIркoi ЦePкви.
.{o тaких opгaнiзaцiй вi\нoсяться тaкo)tt пapaшiлiтapнi фp.
u1rвalrня. сIIiд бoльlцeвицькoю зaйшaнщинoю пpoявляrться
нeшaгaнЕя (Укpaiп'tio.- o.Г.) здoбyгуI в'IIJ|'|B нa дeprrсaввий
aпapaт цUIякoш пPoпикнeння дo tlЬoпo) |245, c' |72|.

Якщo визнaчaти деp,кaвy як фpuy opгaвiзaфi пoлiтич.
Iloпo ,lсt.fгтя зa тepитopieльЕиш пpинIs{пo}t' тo тpeбa визнaти'

щo сбarrсaвня ,*wru дeP,кaвrrиш )tситтяlf,D' (пPямJrвaння дo
opгaнiзaфi влaснoi спiлънoти) |244, c. l70'l71l нiкorи нe
пoкидалo yкpaiнцЬ. Cпpaвдi, }tи }teешo' як скaзaпo в Aктi
lтpoIINIoшeвIIя нeзaлeЯснoстi УкpaiЕИ, lтцg51ч9.дiтню тpaди-

цiro дepхсeвoгвopeнняD.

l.B. Poсiя як llaцiotlaJrьшo.пoЛiтшчrlшй

феlIoмеll

Poсiйськe нaцiя як oб'ект дoслiдясeння нeлeхtитЬ' шa-
бJrть, дo нaйзaплyтaнiцrиx y нeцioлoгii. ,[yлсe чaстo тyт
пoлiтикa тяrrtiе нaд нe)rкoю. Taк 6yлo Paнiшe, тaк i сьorэднi.

Hеpiдсo poсйськi (дoслiJplикиp i пogriтики пPaкгичIro <rпo.
тo)lснloю,гь нaцiю тa iипepiю. сHaцiя,- пиlцe скандaльIIo
вiдoмий Hiкoлaй Лисeнкo,_ цe зав2rсди вeликe iдeя все;rеш.
eЬrсoпo (пiдкpeс.пoю. J.l".) иaсrптaбy, щo пPoнизy€ пoмиc'tи
мiльйoнiв, цe зaвx(ди веJrика ,tсеPтвa' якe нe ви}raгa€ пoдЯ.
ки, i вeлика бopmьбa, щo нe знaе вiдпoчuttку Й вiдстyпy>
||24, c. r25!. He йoгo дnrкy, бeгaтo нapoдiв rriкoltи нe 6улvt Й
нe цo,кyть 6yти пaцiями в iстиннoшy сeнсi qпoвe..[o них вilt
вiдвoсить, зoкPeшa' пoлякiв, бoлгapiв, нopвerrсфв, нeхiв, py.
мyнь, aбсoлroтнy бiльцricть нapoдЬ свiтy взaгaлi. H.Лисeнкo
твePдить' щo нaцiя IIеDtисJIи}ta сбeз шoг1rтIrьoгo дJrхoвпo.
eнePгeтичllorю пmeнфaлy, бeз ycвiдoм.пeння свoпo свiтoвoro
мeсiaнськoгo пoкликaння' пoэa беззaвiтним пPaгнeнням
дo здiйснeння щe oднoпo нaдзyсиJUtя lra цшяхy дo }reтиD
Il24' с. l25].

Teкий пoгляд' пoгляд iмпepiaлiстe' пoгляд звepxнoстi
влacтuвуtЙ нe лиIIIe дo}toPoщениш теoPeтикам. Йoгo дo.
тpимJrються й uaстrtтi впreвi. Пpимipoш, Iвaн Iльiн, який
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нaзивa€ться в сyсiднiй деpxсaвi (видaтним poсiйським нa-
фoнaльним l[исл}rгелeмo [l40, ч.l, с. 14], щe в пoвorнний
чaс нaзивaв кiлькiсвo мaлi нapoди rшrемeвaми. Biн пoвчaв
меltтoPсЬким тoЕoм: сHiкoли й'ц" плeшeнний пoдiл пa.
poдiв нe збiгaвся з дeP)кaвIrим. Цiлa iстopiя дaс цboшy лсивi
й пepeкoнливi дoкази. 3aвцre бyли мaлi Еapoди i rшteшeнa,
не здaтнi дo дeP)rсaвнoi сaмoстiйнoстi (ксaмoстoяrrияu): пpo.
eпeясгe тисячaпiтню iсmpfuo вipшeн, нapoдy тeшпepaшerrтIroгo;
i дaлi, зaпитaйтe _ дe сaшoстiйнi дepясaви флaмeвдцЬ (4,2
ltfiJtн. в Бeльгii, 1 млн. в Гoллaндii), a6o вa.шtoнiв (a rшлr.)?
Чoмy вe с5rвеpeннi ye.nпськi кiшpи i lшoтлaндськi гeли (0,6
млн.)? .[e дepxсaвa кpoaтiв (3 млн.), слoвeнцЬ (r.260.000),
слoвaкiв (2,4 млн', вeндiв (65 000)' фpaнцyзькиx 6aскiв
(170000)' iспaнськиx бeскiв (450000), цигaнЬ (дo 5 raпr.),
швeйIрpських лoдинiв (45 000), iспaнських кaтaлoнцiв (6
млн.), iспeнськ}rх гaл.rrerэсЬ (29 млн.), кyPдь (бiльIшe 2 млн.)
i бaгaтьoх-бaгaтьox iнrдиx aзiЙських, aфpикaнськиx' aв-
стpaлiйських i aшepикallських плeмeн?u [72,н.1, с. r9l.
Бeзyмoвнo, як6и I.Iльiн дo)rсив дo нarциx днiв, тo змyureний
6уъ 6u внeсти кopективи в тaкi pитоpиннi IIитaння' хoч'
цpaвдa' peдaкцiя,rсypнaпy кМorroдaя гвapдияr' нaвiть бa.
чaчи нeдopeчнiсть йoю пpopolдгв, пpo6ye пеpeкoнeти чtfгaчa'
щo (Ilя JIIoдиIIa випepeдилa чaс зa гли6инoю oсмислeння
нинiцrнix пoдiй i пoдiй ХХ стoлiття в цiлoмy> [l40, н.l, с.l4].

Biдoший вчeний Питepим Copoкiн, виpiзняюни вaяqпивi
pиси poсiйськoi нaфi в ХХ стolriттi, визIIaчeB кнaфro як
сoлiдapнy, opгaнiзoвaнy, нaпiвзакpитy сoфa.lьllo-кyJlьт}P-
нy гPyпy з бeгaтoбiчниши (6aгaтoфyнкцioнaльними)
зB'язкeши, кoгpa' xoчe би чaсткoBo' yсвiдoм;пoe свoIo едцriсть
тa iснyвaння. I]я гpyпe ск.пaдa€тЬся з iндивiдyрlЬ, (l) кoтpi
е гpo!'aд.яtlaми oднiеi й тiеi ,Iс дepх€Bи, (2) кoтpi }taкyгь
спiльнy aбo пoдiбнy ltroвy тa pяд кyльт)rpllих цiннoстeй,
пpичoмy i тe, й iнцre с вaслiдкoм минyлoi iстоpii iх пpeдкiв
i циx лroдeй' i (3) кoтpi пoсiдaють спiльнУ шoЩУ, щo Poз.
глядa€ться як iх тepитopiя, нa кoтpiй }|<у|J|уI ix пpeдки i нe
кoтpiй дo цьoгo чaсy }ttиJIи вoни. Haфя _ цe сoфaльнa сис-
тeмa, вiдмiннa вiд дepя(aви' e тaкo'к вiд якoгoсь eтнiчвoгo
JrгвoPенlIя (мoвa) i вiд пpoстlос тepитopieльн}tx гPyп (сyсц-
ствo)> [204, с. r83]. A дaлi вiн пицte: cPoсiйськa нaцiя
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сIсJtaдa€ться з тpЬoх веJIикlск гe.lryзeй poсйськоrо (rp}сскo-

rю>) нapoдy _ вeликopoсiв, yкpaiнцЬ i 6iлopyсiв _ тIлroс
pyсифiкoвaвi eбo aсишiльoвaнi eтнiчнi гp)пIи' якi вхoдили в

Poсйськy iшпеpiro i вxoддь y Paдяпсьlоrй Coюз' [204' с.185].

.Цaлi вiп вдaеться дo стaтиcтичвиx шaтеpiaлЬ, пopiвнloе
пePeIIиси 1926 i 1959 poкЬ' эa пepioд шiэк якиши кiлькiсть
нaцioвaльвoстeй (eтвiнвlос гpyп) скopoтилaсь з l94 дo l08
uoвttих гPyп, цeФгo чagгинa нepoсiйськиx eтнiнних гpyп

}rвй'д'Ie дo pосiйськoi нaфi. Taким чиlloм' Питepиш Copoкiн,
шaт}t якol1o бyлa зиp'яrrкoю' сxвaлЬнo виG'toвJtюrгься пPo
pyсифiкатoPськy й aсимiлятopськy пo:riтикy Цapськorю й
бiльIдoвицькoro ypядЬ' з oдtloпo бoкy, i вiдшoвляе yсPaiн-
Iцu i Giлopyсaш y пpaвi нaзивaтись нaцiяши, з дp5rгoгo бoкy,
нeзвa:ж,aючи нa тe' щo тaкий пiДdд вe вiдпoвiдeе йoro lrс
визвaченItю нaфi, бo вiп фaктиннo oтolto]tсвIoс дepжaвy й
нaцiro, пPoти чoгo вистyпee. Гpoмeдднствo aхс нiяк Be шoжe
бyти oзпeкoю нaфi, бo в тaкorry paзi пpи пеpeхoдi' IтPи-
мipoш, yкpaiнфв вiд oднiеi дep,I(eви дo iнцroi, вoни шaли б
aвтoшaтичнo змiнroвeти свoto нeцioнaльнiсть. .Цo !\oпo,l(' зa-
JIиIIIa€тьeя вiдкprтиш питaння: чи вxoддть дo poсйськoi
пaфi, пpишipoм, eвpei, якi виiхaли дo lзpaiлo? Hapeurтi, ни
}roх(нe ввa'taти yкpaiнфв i бiлopyсiв, якi тeпep piзвяться
гPoмaдднствoм мiхс сo6oю i з poсiянcши' ввe,I(aтп Й дlaлl
сpiзвими гeлyзями poсiйськoi eдинoi нaфil?

Як випливaе з визнaчeнвя нaцii П.Copoкiнe, oднiеlo з ii
o:}нaк е спiльнiсть aбo пoдiбнiстЬ lvtoви тa кyльтJDнrос цiняoс-
тeй як нeслiдкy iстopii Ta с1rндgtl6гo poзвиткy.3 rylш мo,кнa
6yлo би пoпoдитись' aJIe Ее 6yteмo iгнop5rвaти iнIдorэ: yпPo-

дoв)Iс цiл}fх cтолiть oфiцiйнa poсiйськe iсmpioгpaфiя, як Й
iншi нayки в Poсii, дolg,Iaдaли зyсиль дJtя тoгo' aби сфaбpи.
кyвaти iстopiю Укpaiни. Чи мoхсе в тaкoшy paзi
сфaGpикoвaвa iстopiя бyги пЦстaвolo дJtя пpинaлexсвoстi

дo нeцii? Qe гipшe стoiть питaння з тepитоpiеIo, бo веDre
пЦстaв ввaхсeти тepитopilo Укpaiпи спiльнoro д.ltя poсiян i
6iлopyсiв, якi нa нiЙ paнiIшe нe пpo'к}tвeJlи' a тeпeP пPo,ки-
вaкугь лиIДe як petyJlьтaт нaсильпицькoпo aсиuiJtятoPgтвa'

фpсoвaвoro фpшyвaвня т.зв. (peдяrськoпo нaPoдyD.
I. Iльilt пiдroрlть дo питeння aсимiляr{ii з пPсrгиJIeлснoпo

6oкy. Ma6yгь, вiв poзyшiе, щo сxвaлювaти aсишiлятopськy
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пoлiтикy цapськoгo й 6iльlцoвицькoпo ypядy нe нa кopисть
Poсii, тoмy нa}taгarгЬся пotсaзaти пepeвaги poсiйськoi нa-
фoнaльнoi пoлiтики нaд тaкoю хс пoлiтикoro iнrдих дep)кaв.
Biн пишe: q... Hexaй IIe пoвopять' щo (нaцioнaльнi мeнtцини>
Poсii стoгнaли пЦ гнiтoм poсiйськoi 6iльlцoстi тa ii Boлo-
дapiв. I{e бeзглyздa i хи6нa фaнтазiя. Iипepaтopськa Poсiя
нiкoли нe дeнaцioнaлiзoвyвaла свoix }raлиx нepoдiв, нe
вiдмiнy хoч би вiд гepмaнцiв y 3axiднiй €вpoпiu f72, з.|,
с. l9]..{ивyе iнIцe твеpд}сeння: (скiльки ![aлиx плe}teн Po-
с iя oтpимaлa, ст iльки вoнa i  збepeглa> |72, з '  l ,  с.20].
.Цoстaтньo r7ot'|BуITу|cь нa }taпy ни пopiвнятИ 3 taяИN19| П.Co-
poкiнa, a6п tiЙти iнrцoгo виснoвIсy.

Пpoтe й тyт бaчимo пiдстyпнiсть. Iльiн зaпepeчy€ пpo-
цeс дeнaфoнaлiзaфi }laлих нapoдiв y дopeвoлюцiйнiй Poсii,
зaбyвaюни пpo aсимiляфro тeкorю вeликoгo нapoдy' як yк-
paiнцi. Ta для llьoгo' як для aпoлoгeтa rdoскoвськoгo
iмпepiaлiзмУ, пPo yкpaiнфв неIt'ta чoпo Й дуrataтu, aдxсe вчeнi
в сyсiднiй дepлсaвi зaвЩe пiдхoдили.Цo yкpaiнтliп з мipкolo
iмпepiaлiстiв.

ЗвинyвaтивIrи нirrlфв y дeнaфoналiзaцii piзнlтх слoв'янсь-
ких плerrreн (aбoдpитiв, лютинiв, лiнoнiв, гевелiв, peдapiiв,
yкpiв, пoмopaнiв, сopбЬ i бaгaтьox iнurиx), iснyвaння яких
бyлo вигIлoдoм йoго фaнтaзii a6о зaлиrцaeться в нeyцi пpo-
блeмaтичним, Iльiн зaбyвaе, щo тaкий caмпir зaIсид мo)кнa
зpoбити й сaмим poсiянaм, aд)I(e вoни Bуt,t|у|Ni;IIу| внaслЦoк
пoглинaння iнrцих плeDreн.

.[aлi вiн сaм зaпepeнyе сoбi. Aлe тaке зaпеPeчення }rar
кoнкpeтнy !дeтy: дoвести неl,to}lоIивiсть poзмeх()rвaти Poсiю
тepитopiaльнo. Iльiн пPoпolry€ звarrсити нa (дap poсiйськoгo
дyxa i poсйськoi пpиpoдиD бeз пpимyсy i нeпoмiтнo oмoс.
кoвщyвaти (noбpyссeвaтьD) людeй iншoi кpoвi ,  щo i
пePедa€ться в пiвденнo-poсiйськoмy пpислiв'i nбaтькo-тy-
poк' !{aмa-гpeк' a я _ poсiянин> (спaпa-тypoк' }raDra-гpeк' a
я _ pyсский нeлoвек>) |72,з'|, с.20 ]. Хiбa uoбPyссeниe) нe
с piзнoвидoм дeнaфoнaлiзaфi?

oкpiм тoгo, Iльiн нe вiднoсить дo aсимiляцii пoлiтикy
пеpемilшyвaння нapoдiв' якy пPoвoдилa цapсЬкa влaдa. Biн
пиrцe: <Iмпеpaтopськa Poсiя нe дивилaсь нa свoi IUIe!{eнa'
як нa дPoвa, якi мaloть пеpекидaтись з мiсця нa мiсцe; вoнa
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rtiкoли нe гartя.'ra ix пo кpaiнi свaвiльнo. Poзсeлення iх y

Poсii бyлo спPaвoю iстopii тa вiJlьIrono oсиaння: цe бyв пpo-

цeс ippaцioнaJ|ьHу|Й' щo rrе мoхсe б5rти звeдeний дo якиxoсь

гeoгpaфiннt.{к PoзмeхсyвarrЬ; цe 6yв пPoцeс кoпoнiзaфi, ви-
хoдy' пеpeсeлeнЕя' Poзсeпeння, пepeмiu:3вaння, yпoдiбнeнIlя'

PoзDtнoх(eння' виl[иpaння> [72, н.l, с7 20].
Cпpaвдi, тyт дyx(е тяlt(кo зpoз5rмiти, як lrrorrсe пpи змiura-

них цrлюбaх, пepемiIшyвaннi нaсeлeння в пpoстopi не бyги

дeнaфoнaлiзaцii iншlо< нepoдiв. Ta питaння щe мaе iнIшy

стoPoнy: чorf,y нapoди зaлицIaли piднi кpai' кopистaloчи з
пPaвa <вiльнoгo oсiдaнняn? Haпeвнe' тpебa бyлo вкaзeти,
якi нapoди нaй6iльцre кopистaлись з тaкy!;l( }to)Iоtивoстeй,
aд,кe нapoди Cибipy чoмyсь нe oбиpaли дIl,Iя свoгo uвiльнoгo

oсiдaнняu пPистoличнy Heнopнoзeмнy зoIIy' a пpoцeс ilшoв
y пPoтилe'rснoD{y нaпpямi. Пpo дoбpoвiльнiсть вхсe лiпцre
бyлo б мoвчaти: кoмy нe вЦoмo пPo тe' як <дoбpoвiльнo>

oсiдaли в сибipських снiгaх, нa 3eлeнoмy Itлинi, Cipoмy
Itлинi, в Cеpeднiй Aзii yкpaiнф чи iнIцi нapoди?

Квaзiнayкoвi iнсyнiaфi знaдoбились IJльiнy д.пя тoгo' aби
пpoтистeвити нафoнaльнy пoлiтикy дopeвoлlоцiйнoi Poсii
пoлiтицi 6iльlцoвикЬ' Biн звинyвaнyе iх в тoDry' щo вoни
спpoбyвaли Poзмe?rс)rвaти Poсilo нa нaцioнaльнi tpeспфлi-

КИ)l i (poзмe}с)rвarrllя нapoдЬ 6yлo спpaвoю спoкoнвiкy
бeзнaдiйнop" |72, н.1, с.2l]. u3poзyмiлo' - пиtце вiн, - щo
бiльrцoвики пЦ виглядollД (Iraфorraльнoi сaмoстiйнoстi> iзo-
JцoвaJtи' денaфoнaлiзyвaли тa irrгepнaфoнaлЬyвaли poсйськi

плeменa' poзв'язyвaли всi ф зaвдaнrrя диктaтoPськoю свa-
вoлеюl зa кoтpoю пpиxoвyвaлись пapтiйнo-мapксистськi
мipк1rвeння, i силolo чеpвoнoaPмiйськoi збpoio |.?2, я. 1, с.2l].

,[e лoгiкe? Peсrry6лiки' виявJtя€ться' ствoPюються й пiдтpи-
м)пoться вiйськoвoro силoю лиrцe дJtя тoгэ, a6и uiзoлloвaти,

дeнaцioнaлiзyвaти тa iнтepнaцioнaлiзyвaти poсiйськi
тIлe}leнaD' xoч лiпlшi yмoви для тaкoi дeнaцioнaлiзaцii тa
iнтepнaфoнaлiзaцii тoдi, кoли тaкoi iзoляфi нeмa. Cпекy-
лятивнiсть мipкyвaнь i нaвiть цинiчнa нeсyмлiннiсть tрoгo
(видaтнoгo poсiйськoтэ нaфoнaльнoпo мисJrитeля> oчевиднi.

oднaк y свo€мy lцoвiнiзмi Iльiн нe знa€ ме,tс. Biн пицre з
сapl€зIr{oм: <Itorrснol'тy ясlпелeвi Poсii (rrpo сPсP lreма згaдoк _

o.Л.) мaе б5rти нaдaнe пPaвo визнaчaти за свoi!{ poзсyдot\{'
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дo кoгpoi тaкoi дep)r€в.у| l1ogу вигiдIro Ц:шreжaти _ дo Poсii
aбo дo якoiсь iнlцoi: xтo xoче' пoгягнgтЬся дo тJryeчllиЕи'
хт0 дo Китalo, хтo дo Пoльщi' хтo дo Hiмeччини. Iншi нехaй
зaснJrють нoвi дepхсaви _ Tyнryзiro, Чyвaшiro, Чepeшиcirо,
Укpaiнy, Бiлopyсilo' 3иp'яrriro, Гpyзiro, Кpимilo, aбo, нa
кцIтeJтт тoпo' як бyлo в l9l7 poф _ Мorцaнськy Pесп5блiкy,
Capaнськy фeдePaцiro, Cинeвськy,[емoкpaтiro, Ч1n<..rroшсь-
кий Itaнтoн, Hoвopжeвський тптaт, Пorцexoнськy PaдднiIo,
Бyзy;ryркe xaнствo, Iвaнoвo-BoзIrесеЕськy Coфaлiстиннy
oлiгepхilo i Miпськe Пpeлaтствo. Фaнaтики ссyспi.rьнoтэ

дoпoBopyD дoсi ьrpiroть, щo пiсля pевoлюфi тотaлiтepнoi ти-
paнii пoннeться peвoлloцiя зaгaльIloгo poзв'язyвaння,
мeнrциннoi aнapхii тa PoзкJIaдy Poсii в iм'я хибнoi дoк-
Tpу||Iу|,- eпoxa знищeIIЕя (кaтoP)tснoilо iмпepii... епoхa
зaвoювaння ii змiI1яiлимц Й хlnкуrDlи ч}Dкoзeмlщши. Boни
иpiroть пepeтвopити Poсilo в бeзлiч пoлiти.тнo нiкчешнrо< i
стpaтeгiннo бeзсилих кapликiв - i тиrr вi/!цaти ii нa зaвo-
к)вaння i пoнeвoлeння захiднlш i пiвдeннo-схiдвиrr сyсiдамl

|72, з.  l '  с .  l?-18].
3 мeтoдoлoгiчнoгo пoгJtядy iнсyнiaфi Iльiпa нe витPи-

мyIоть хсoдвoi rсpитики. Cтавити в oдиtl pяд вeликий
yкpaiнський нapoд з, пpишipou, Зиp'янiеro titoх(e лицIe Jrю-
динa' якa poзpaхoвy€ нa нeвiглaсiв. 3гiднo з lroPшaши
мiхснapoднoгo пpaBа' yкpaiнф, 6iлopyси' гp)rзини ![aк)ть
пPaвo нa сaмoвизнaчeння' чиltit вoHи скopистaJlись y пepioд

PoзвaJry сPсP. B Aктi пPoпoлoцIеIrпя Цeзaле)rснoстi Укpai-
ни сePeд пЦстaв дJlя стBopeння сa}toстйнoi yкpaiнсьlсoi

дep)кaви нaзиBa€ться пpaBo нa сaмoвизнaчеIlllя' пepeдбa-
нeнe Cтaт1гтoи ooH тa iнrцими мiхснapoднo-пPaвoвиItlrи
дoк)rмеIlтa ши [4 ]. Cмa кyвaти 6eзгл1гздy пoлiтинвy гrpaктикy
пepioдy пiсля бiльlцoвицькoгo пePевoPoгy й пеpeнoсити ii
вa нивiцrнiй стaн тeж нeмe х(oдник пЦстaв. кПePeдбaчeв-
IIя} хaoтичIlollo пpaвa вибopy гPoмaдянствa мa€ oднy мeЦI:
заJIякaти нaIIIпиDoвaнoтю цroвirriстичЕoю блeкoтorо пepесi.пro-
гo poсiйськoг! oбивaтeля.

.(ля Iльiна взaгaлi нe iсвyе 
't(oдяoпo 

пpaвa lta сa![oвиз-
IIaчeння нaцiй. Tyт вiн нe гpебyе нiчиtu, aби нaв'язaти свoi
пoгляди. <Iстopiя, _ пиIIIe Iльiн, - знa€ й oднoстоpоннi
вiдFIaдeння мiст, oбu1ин i цiJд,'х кpaiн (пpимipoш, Ipлaндiя).
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Aлe щ eкти здiйснк)ютьcя пoза пpaвoш i з пop5ппeнняи лo-
яльвoстi. Ife пoзaпpaвoвi дii, це пop5пцeЕня, пoтpясiння aбo
пpлri пoвстaнвя; цe peвo.luoцйнi aкти, кoтpi шoxtyгь IтPи-
звegги дo пpибopкавня aбo гPouaдяпськr.!:l( вo€Il. A.rre пpaвo
нa oдIroстopoннiй вюrЦ з дep)rсaви' чи пpaвo нa вiдoкpeм-
лeltня i вiдпaдiяня Еe визвaнe нiде; пpo IIьoпo нe зEa€ ,кoдIra
деIt[oкPaтичвa кoЕституфя" |,I2' н. l, с. l7]. тyг Iльiн aтс
нiяк нe випepeдив чaсy' як йoгo хapaктePизy€ сМoлoдaя
гвepдiя> [l40, с. l4-l5], a виявивcя звичaйIIиш Iцoвirriстoм-

PетPoгPaдoш. У 1960 p. Гeвepaлънa Aсaшблeя ooH пpийня.rra
fleшtapaцiю цpo lraдalrЕя нeзаJlе,tспoстi кoлoпiaльвиu кpai-
нaш i нapoдaм.

Lгьiн висчrпa€ кaтeпopичнo пpoти вимoг' зa йoгo с:пoвa-
Dtи' (Рoзtulенитeлiв Poсii> пePeтвopити ii y фeдepaтивнy
дep,r€вy i пoбyдrвaти (IIa зaгaльвiй дoбpoвiльпiй згoдi ii
вepoдiв i гpoмaдянr |72,з.|, с. 16].3a йoгo пpoгнoзaDrи' пpи
тaкiй пpaктицi зaпaнyе свeвoJIя й yтвopиться бeшriн oдep-

'кaвиt{ЬD' 
кo)t(tlа з якltх мaтишe свoro apшiro' свoto }roнeтy'

свoю диIшloшaтiro. qPoзчленитeлi Poсii, - дaлi ствePд)кy€
I.I.rьiн, - 6aхсapть, Щoби opoсйськi rraЕюJтЁroстiD IIe звахсaли
бiльIце нa iсн5rвaвня сдиЕoпo poсйськoro (opyсскoго') нapo-
дy i деpxсeви' a сIсropистaJtись пiсляGiльцloвицькoю сu)rтoю
для нaв'язaЕЕя загaJlьнoi свaвolri й pфпа'щr - нa oснoвi хибвo
зpoзyиiлoi дoктpипи ссyспiльнorо дoгoBoPyD [72, .r1, с.l?].

У paзi pшrпaдy Poсii, зe йorэ скpoшIlиl!и poзpaх)rвкаши'
виIIикнe дo двaдцяти oкpeDДrcк дePх(aв' якi нe шaтиш5lть вi
тepитopii, якa нe викJIикaлa б зaпepeнeнь, нi aвтopyгтeтних
1pядiв, нi зeкoнiв, вi сyдЬ, нi apшii, нi иoнoнaфoЕaJlьtloпo
пaсeлeпI{я' цe6тo (дo двa,щIяти пopoхснiх пaзвD чи (yгвoPe-
них пoлiтичнrх я}lD I,I2, ч. l, с. 23]. He бiльIцe й нe мeнrцe!
Як пaслiдoк Poсiя втяrнеться в нeскiнченнi гpoмeддпrськi
вiйци.

HaйбiльIдe )к)Риться Iльiн дoлeю (Caиoстiйнoi Укpai-
ни>. Haсaмпеpeд тaкa дepл(aвa (oстeнне cпoвo вiн rвrцrе в
лaпках) бyдe зшylпella ствopl{ги нoвy oбopoвнy лiвiro вiд

- oвp5вa дo lt1pськa, a дaлi чepeз Хapкiв пa Бaхм5lт й Мa-
piyпo.lь. Ha хсalь, читaч нe мolr(e зpoз5rмiти, 3 чoгo вI.о(oдr4ть
цвцдaтнцЙ poсiйський нaфoнaльн tlЙ муlclwtтeль}' вIloсяtlи
сBoю лelттy в oбopoннy дoктpиIry Укpaiни, бo лс Укpaiнa
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нiкoл}t нe пpeтeнд)rвeлe нa К1рськ, a oвpy.l знaхoдиться зa
сmнi кiлoмeтpiв вiд кop.Цoнiв з Poсieю, яlсщol звичeйнo, кнa-

фoнa;ьний Dtис:питeль)) нe пoзбaвляr пPaвa нa дeP,кaBEy
сaмoстiйпiсть бiлopyськoi пaфi.

Як 6aчимo, Укpaiнi зpaзy дoвeдeться oбopoвятись, бo
пPoти нei сoщцpяться)' фpoвтoм Beлaкopoсiя i ,Цoнськe
Biйськo. *Oбидрi сyсЦнi дep,кaви (тyг вхсе oстaннr слoвo
бeз лaпoк.- o.Г.) бyдyгЬ знaти' щo Укpaiнa спиpaeгься нa

HЬre.тнинy i е ii сaтeлiтoм; i щo в paзi нoвoi вiйни мiхt Hiмeч-
чиIIoю i Poсieю нiмецький lraстJrп пiдe з сaмoгo пoнaткy вiд
Кypська нa Мoсквy, вiд Хapкoвa нa Bolтry, i вЦ Бaxмyтa i

Мapiyпoля нa Itaвкaзu |72, з' L, c' 24|.,{ля нoго знaдo6илacь
тaкra мaяtlня' eгa€ зpoзyмiлим' кoJtи звeх(ити' щo в нaс ii
писaння нaд Poсieю висiв тягap минyлoi кpивaвoi вiйни.
Hiмeччинa як ]rсyпел мaJIa сIтPичиIIити зpaзy lleгaтивЕe gгaв.

лeння дo сaмoстйнoi Укpaiни. Пpи Iрoмy iгнop1вaлoсь i тe'

щo Hiмeкнинa бyла poздiлепa й вилiкoвyвaлaсь вiд гiтлepЬ.
ськr,ск пpeтeнзй нe свiтoвe пaнJrвalrня. oкpiм тoпo' з Укpaiпoю
вoнa нe мaе спiльних кopдoнiв. Як в тaкoмy paзi Hiмeччинa
мoглa пPивeсти свoi вiйська нa нarцi зeмлi? Цe вхсe гIлЦ
хвopoi фaнтaзii цьoгo (видaтнoгo poсiйськollo нaцioнaльнorю
lt[ислитeляD.

.Цaлi виявляeгься' щo сaмoстiйнa Укpaiнa виrсJtичe свiтo-
вий пepeляrс. Пoльщa, Фpaнцiя, Aнглiя i сIIIA дy)кe скoPo
сзбaгвyть, щo визrraти Caмoстiйнy (сCaмoстийнylo, ) Укpai.
нy oзнeчa€ вiддaти ii гepмaнIдям (тoбтo визнaти пepшy i
дPyгy свiтoвi вiйни пpoгpaниши!) i зaбeзпечити ii не лишe
пiвдeннopoсiйським :с.lri6oм (звaлсмo, щo нa 5rкpaiнськlо< зеш.
ляx виPoщyеться пiвдeвнopoсiйський нriб.- o. Г. ), вyгi.тl.ltям
i залiзoм' a й вiдгryсттгти iм Кавказ, воJ'гy й У!raп>, бo кCамo.
стйнa Укpaiнa лиlЦe D[o'tte бyти (тpeмIшIiвoliD' щo вeдe

нiмфв дo свiтовoru веPхoвoдствa> |72, н.l' c. 24,25].
Heкopектнiсть - це нaймeнIдe лylсeвствo Iльiнa. Biн

чotДyсЬ в,tсивa€ пaPeлeлЬнo двi нaзви д^lrя нiмеt{ькoi нацii _
<нiмФ> i .гepмaнцiD' щo }to,кe внeсти лишe llлyтaнинy. Ha.
}raгaючиcь спaIIJtю,t(t{ти сaDry iдею сaиoстiйнoi Укpaiни i
видaючи yкpaiнцiв зa нiшeцькиx сoюзIIикiв, oвидaтний
poсйський нaфoнaльнuЙмуtcлитeльD гaдar' щo з цьolto pot.
пoчн€rгЬся (oтPeзвiнrrя 3axiдпoi eвpoпи вiд сфдеpaтивttoпo)
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нaдy i вiд зaгaльнopoсiйськoгo ( ooбщepyсскoгo, ) PoзчJIенy.
вaнЕяD |?2, з.|, c. 24l. Heвлсe хс (l[исJIитeльD нe зIIa€' щo
Hiшeччипa тelrt вi.щroситься дo 3axЦнoi €вporпr?

Пolrилився цвпдlaтнп{а poсiйський нaфoнaльн uЙ мпctltа.
тeль) y свoiх пpopoцтвaх пpo стaвлeння дo нeзaлelкнoi
Укpaiни шxiдЕ!D( дeP,Iсaв: вoни IIe зa6apились визнaти IIaшy
дep,Iсaвy' хoн пoз65rтись iлroзiй щoдo Poсii зPaзy нe змoгJIи.
Oсь як xapaктepизyс тeкi нaстpoi yкpaiнський eкoнoшiст з
Кaвaди Mиpoслaв Meлeцький: uПитaння сильнoi Poсii вхсe
пiсля poзпaдy Coветськorю Coroзy нe пPитихJto' a нaвпaки
збiльIцилoся. Bонo Buяэ,Ylлocя в 6eзпoсepeдцi9 nilцepхсЦ _
мopaльнiй i мaтepiaльнiй _ (дeмoкPaтичнoir Poсii, пpeзи-
дeнт якoi Бopис €льцин oбiцяe пPoвeсти сyттeвi eкoнolдiчнi
peфopми. A.пe в свiтi вce rшtивe - мiняеться. Пoдii lr{иIlyJlиx
мiсяфв, як виглядae' пoчинaють пepестaвляти a}tеpикaнсь-
кy пoлiтикy нa iнIшi pefrжlа' Bибopний yспiх <rсмiлuвoro Й
дy)Iсe щиPoтor }I(иpинoвсЬкoпo' зшeнцteння вrrливiв пPeзи-
дeнтa eльцинa, шaйхсе вiдвepтa пpolшяuaцiя нaмipiв Poсii
вiднoснo лiквiдaфi сyсiднiх нoвoпoстaJlих дeP,rсaв тa явнa
стaвIса нe вiдбyдoвy iмпepii пoкaзaли спpaв,кнr oблlччя
тeпepiшньoi Poсii. 3axiднi пoлiтики' a зa Нцtl|у| ж1ryнaлiсти,
мa65mь, нepaдo' алe тaки пoчинaкугь дoбaтyвaти' щo щe )gtoсь
iнuluйl iснyе y Cхiднiй eвpoпi. Пoчинaroть poз3rмiти, щo шiхс
ts{ми дep,rс,aвeми iснyе Укpaiна з свoiм 52-шiльйoнним нa-
сeлeнням' пoлoлсeнe в цeнтpi eвpoпи, i xoч з пoнищeними'
aлe вeлики}tи пPиpoдними 6aгaтствa![и' яIсa зa дeякий нaс,
пpи вiдпoвiднiй дoпoшoзi, змolкe стeти стaбiлiзaцiйним чин-
tlикou в eвpoпio [l29l. He сeмoстiйнa Укpaiнa, якoi нa 3aхoдi
Дeякцtц чaс нeдooцiнк)BaJlи' a (дe!{oкpaтичнaD пoст6iльцro-
BиtIDt€ Poсiя <mвеpeзилa' 3axiднy eвpoпy i сIIIA..Цo Itьoгo
нaйбiльцle спPиIIинI{JIaсь }t(rcкoвська aвaЕпope в Чe.пri, кoтpa
вoднoчaс пoкeзалe' щo нинiпrня Poсiя -це кoлoс нa глиня-
ниx нoгaх.

Taк сarсo нeгaтивнo стaвитЬся Lгьiв i дo iнurrх деp,Iсaв.
Biн oсyдxсyе Bеpсaльськy систeшy' бo зaвдяки iй нa rдaпi

вpoпи з'явився цiаtltЙ Pяд rreвeликиx i пqпiтичпo слaбoси-
лl,r:( дeP)Iсaв (сЕcтoнiя, Литвa i Лaтвiя; 6aгaтoзeмeльвe' aлe
нeвигiдвo зexищeнa Пoльщa; стpaтeгiтнo безнaдiйвa, aлe
всюди лeгкoпPoJloшнa i внyтpilцньo poз'едrraнa Чeхoслoвaч-
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чинa' шaJteвьIia i PoззбPoeнa Aвстpiя; Jггятa' скpивдrrсeнa i

знeсиJreнa УгopIrщнa; нe смiх Potд)rтa' aле стpaтeгi'пro нiчorэ

Ire вapтa Pyшyнiя; i вe як кoJIись пPoстoPa' e пo.вoвoшy

o6pexсeнa, з шpiеro lтpo peBaнrц Hiueччинau [72, н.l, с. 25l.

Taкi шaлi дep,Iсави poсiяrrин пopiвнюе з (чepвoниши цIaпoч-

Iсaми'' якl{к зaJIицIили .вiч-нa.вiч з rnrroдвиrr i poзлroнeним

вoвкoмD' спoдЬeючисЬ' щo Йoгo вихoвeе фpaнщlзЬкa (ry-

веpнaпткaD.Мoэrспe пoгoдитись з Iльiни![ y тoшy' щo
Bepсaльська сиgгeшa безглyздe, aле дJIя Iрoгo бyшr iншli

пiдстaви, зoкpeшa' нeгaтивнe стe&певIlя дo 5rкpaiвськoгo
питaEня. У тoшy poзyшiвнi (пepцIoпPиtIини .[pyгoi свiтoвoi

вiйни спpaвдi 6epyть пoчaтoк iз Пepшoi свiтoвoi вiйшиr, бo,

яtс писaлa oдIra auePикансьIсa гaзeтa в oстaннi шiсяrd вiйlнп,

гiтarгтський евpoпeйськraй кoнфлiкт 6yв фкги.пto (}кPailrсЬ-

киш кoнфпiкmш> [97, с. l?].
Як нaцioпa.пьвo-пoлiтцчtlуtЙ фeнoмeп Poсiя дaе lспIoч дo

poз1rшiння poсiйськoi нaфi. Щoпpaвдa' тJrт мiхс сaшиши po-

сiлlaми € нeoдЕaкoвi пiркoдlt нaвiть щoдo дaти )пвePд'кeвня
iх як вaцii. HJIисeнкo твepдитЬ' щo poсiяrrи бyли вaцiею

вx(e в xv.xvl стопiття:r [123, с. 124]. Iнaкпe дo lрoтlo пi.рсo-

дить П.Copокirr: сPoсiйськa (сpyссlсаяl) нaцiя виEик,te як

oкPet,re' вiдrдiннe вiд iнurиx, сoфaльвo-кyJlьт)rPнa систerre iз

зeсн)rвaвнЯм Itиiвськoi aбo вapязькoi дeprrсaви в сepeдprвi

дeв'ятoгo стoлiття> [204, с. 18l]. 3винaйпo, Copoкiн йдe в

pyслi poсiйськoi .вa1rки)D' яtta пPивлaснюr сoбi вeсь пepioд

yкpaiнськoi дepжeвнoстi, aби пPeтeн,Фrвaти нa нaцIy кyJrъ-

т1рнo-пoлiтиtlвy cпaдщиIry.
Biдсyгнiсть poзyмiння етнiчних пpoцeсЬ сepeд схiдAoгo

слoв'явствa i спpийшaння зa iстинy квaзiвayкoвt,fх твePд-

х(eнЬ з poсiйськиx д'I(ePeл пoPoд)кyr aнeлoгi.пri д)rшки нe

3aхoдi. Alrглйсьlсий вчelоrй Енmнi.ЦCшiт гoвoP}tтЬ пpo Poсito

вхte в x-xп стo.ltiття:с, хoч пoчaтoк фprryвaння poсiйсь-

кoi нaцii дaтyr ХV стo.пiттям [195, с. 59].

,[ля xapeктepистиIси poсiйськoi нaфi П.Copoкiв видiляе

ii сiстoтнo вaхgrивi хapeктepнi pу|cу,, to якиx вiднoсить: <ii

пopЬнянo дoвпe хtиття' вeличезнy xситтездaтнiсть, дl{вo-
ви,кIry 

'Iитг€здaтнiсть, 
винятlсoвy ruтoвнiсть з 6oкy ii'rлeвЬ

Йтп нa,rсePтви зaдJIя ii вихсивaння' a тeкorrс нeзвичaйrrий

piст тepитopii, нaселeння, пoлiтичний, сoцialънуtlt i кyль-
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туtpнuЙ piстl [204, с.184l. Цi oснoвнi pиси дoпoвнIo€ pядo}t
(дoдaткoвих oсoбливoс1gfil, ЯК Paсoвa й eтнiчнa piзнoшaнiт.
пiсть, нaдaння нepoсiянaм (снgpyсскиIt[)) нaйвищих пoстiв
y пoлiтиннiй i сoфaльнiй сфepax, пopiвнянo DtиPнa експeн-
сiя i piст, пpoвaд,кeння пePeBaxснo oбopoнних вoсtl' вiднoс-
нa дoбpoпpистiйнiсть i висoка вi.тulaнiсть цiй нeцii з бoкy ii

'rлeнЬ,l[204, с. l84]. .{6и зaпoбiгти сyмнiвaм в iстиннoстi свoix
твepд,кeнь, iх aвтop пoдar тaкy пpимiткy: сПoстiйнi мeтo.
дo.ltoгiчнi зa}'вa,rсeння: пpaктиllнo аrсoднoi з oкpecпених вищe
iстoтних pис poсйськoi нaцii нe}roxg'Iивo <Bу|яв,IаTуIu чи (зa.
pe€стp3rвaти} нa oснoвi яwtх 6и тo нe бyлo психo.пoгiчних
тeстiв, щo пpoвoдяться з нeбaгaтьrra oкpeliиlnи лroдьuи. I.le
щe pet дoвoдить' щo сoфaльвi i кyльтypнi систeши зa свoeю
oсIloвoю iстmнo вiдpiзняloться вiд пPoстиx с)rмaPних стoв-
пищ людeй i мaси кyльтypних явищD [204' с.198].

"ПePцre Киiвськa дepхсaвaD' ствepд)rсy€ Copoкiн, спPи-
ялa пePeтвoPeнню сxiднoслoв'яItcьких гpyп y poсiйськy
(сpyсскylol) нeцiю' кoгPa зaлицIилaсь дo нalцoпo ЧaC} к1aдg3-
нoro i виpilшaльнoю гpyпoю' дiя.lIьнiсть кoтpoi в oсIloвIloмy
визнaчилa вeсЬ xapaктeP нaстyпнoi iстopii poсiйськoi
(<pyсскoй>) дeP,I(eви' кyльтypи тa iсmpиннoi дoлi всiх нe-
poсiйськиx нapoдiв, кoтpi 6yли <iнтeгpoвaнin i пePeвaхснo
aсишiльoвaнi в чeси пepшoi pyськoi дepхсaви' iмпepii тa
Peдднськoгo Coюзy, [204, с. 186]. Tyг П.Copoкiн, як 6eнимo,
висJIoвлю€ lтpoтилe,I(нУ tУмкУ, нiхс I.Iльiн: вiн нe пpoти-
стaвля € пoлiтики щoдo нepoсiйськиx нapoдiв y чaси
iшпepeтopськi i paдднськi, нe oсyд,кy€ бiльuroвиrркoпo пepe-
вopoтy тaк' яlс цe poблять iнIшi poсiйськi вчeнi нинi. Якщo
Poсiя й зaзIlaлa в 6iльIдoвицький пepioд тepитopiaльниx
втpaт' тo вollи бyли кoмпeнсoвaнi te Pax)пIoк нoBr,trк нaбyткЬ:
вiдipвaнi paвiure вiд poсiйськoi ((pyсскoй>) нeцii (чaстиIlи
poсiйськиx (сpyсских>) нapoдiвu (?) 6yли uвoзз'еднaнin з
nМатyIцкoю.Poсiеюl.

П.Copoкiн пиlце пPo,tситт€здaтнiсть i твopний пoтeнфaл
poсiйськoi нaфi y пoлiтичнiй i вiйськoвiй гaJтyз,D(' пpo здaт-
нiсть твopитп тaкu|ц пoлiтичний pelr(иIu' який нaй6iльцre
пiдroдить дo пeвних yмoв' зaxищaючи дepхсaвнy нeзa-
лeяснiсть i нaфoнaльнi фннoстi, тa зeмiнитуt floгo в paзi
пoтpeби. Poсiйськa нaцiя випpoбyвaлa в piзний чaс всi види
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пoлiтичнoi opгalriзaцii (мoнapxiннy i peсrryблiканськy, дe.
мoкPaтичнy i сaмoдep)rсaвнy тa iнrшi, a)к дo (perrcииy
Paдянськoгo CoIoзy>) [204, с. l89]. Oстaввiй pelrсиш вiн
нaзивa€ <нaЙpaдикальнirцим пogriтичпим вoвoвпPoвaд)кeЕ-
tlяllt)' }tgгoк) якoпo e (твopeння lre Jиrцe пoлiттr'пroi, аJte тaкo)tt
i eкoнoмiчнoi, i сoфo-кyльтypнoi дeмoкpaтii> [204, с. l89].
Якщo нa pyйнiвнiй фaзi pевoлroфi викopистoвyвeJlись кpи-
вaвi мeтoд,t' тo зпoдoм стaпoвищe змiнилoсь _ i peд.шський

Pe,ким пoчaв PaдиKaлЬнo лiквiдoвyвaти eксIUDraтeфю тa
IreспpaвeдJtивiсть. Пepeвaпa цьoгo pe,кимy Д'Iя П.Copoкiнa
дoкaзy€ пpaктик;a: вiн poзпoвсюдився в iнlдlос кpeiнax. Bнe-
ниЙ лицeмipить, бо Еe звePтa€ yвaги нa тe' яrс цей Pe,I(и}r
PoзпoBсюдивcя зa мexсaми сPсP.

Бeз5rмoвнo, П.Copoкiн знaв спpaвхсн€ eгaЕoвищe в Pa-
дЯнськoмy Coroзi, кс i йorо хаpaктepистикy iншшruи вчениши.
Пpимipou, M.Бepдяeв щe в пepeдвoепний чaс пrrсaв: сPa-
дяIlсьIсa Poсiя е кpeiвa дep''сaвнoтlo кaпiтaлiзrry' кoгPa шoхсe
eксIlлyaт)rвaти Еe шeнцre вiд пpивaтнoro капiтaлiзшy. Ilepe-
xiдний пepioд llo)rсe зaтягIЦrтисЬ дo нeскiввeнrroстi. Ti, кmpi
в IIЬoшy пeн)rкугь' зaхoIULrгься смaкoш пeв)rвamи i нe зaхo-
нyть змiн, щo нetnинyнi для oстaтoчrroгo здiйсвeнвя
кoмyriзмy. Boля дo BJIaдiИ стaнe сaмoдoстeтньoю i зa нei
бyдyть бopoтися, як зe ltieтy' a вe як зa засiб. Bсe цe бyлo
пoзe кP)rгoвидoм Лeнiнa.Tyт вiн oсoбливo 1moпifuий' д)rlке
нaiвний. Paдянськa дep,rсaвa стeлa тaкolo ,t!' як i кorкнa
дeспoтичIla дep)кавa' вoнa дiе тими 

'tс 
зaсoбaии, бpeхпeю i

IIeсильствoм. Цe нaсaмпePeд дeP,rtaвa вiйськoвo-пoлЦей-
ськal [19, с.l05|. Щo дo llDoгo щe Дoдraттl?

.{вa poсiйськi вveвi, яrсi пoзa свo€ю вoлeю oIIиЕl{JIись y
eмiгpафi, мaкrгЬ пPсгилeхшi пoгляди вa cтaлiяський пepioд
пpaвлiння. M.Бepдяев IIиIIte: .Cтaлiвiзrr, тойю кoшyнiзм
пepioдy бyдЬниrрвa' пePepoд,кy€ться нeпoмiтнo в свoеpiд-
ний poсiйський фaurизм. Йoмy влaстrrвi всi oсoбливoстi
фeurизмy: тoтeлiтapнa дep'I(aвa' дep)I(aвний кeпiтaлiзм,
нeфoнaлiзм' вo}tсд}lзr' i, яlс бaзa, _ иiлiтapизoвaпe мG'toдь.
Ленiн не бyв щe диктaтopo}t y нинiurньouy знaчeннi с;пoвa.
Cтaлiн вlr(e вo)rсдь-диктaтoP y нинiшrвьoмy tнaченнi слoвa>
[l9' с. 2c]. Ha пpmивагy llьoDly П.Copoкiн твеp,p{ть: u.Цo кiпrя
l920-x poкiв lдя pyйнiвнe opгiя (aбo, зe йoгo cлoвaши' кп€P-
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ura фaза pосiйськoi peвoлroфir._ o.г.) пoчeлa пpигaсaти i
пoст)'Iloвo зшirrилaсь кoнстpJпсгиввoю пepeбyдoвoю i сгвo.

Pelпяli Еoвr,Ек rfвнoст€fi. Itя кoнстp5rrсгивнa фзa, тишIaсoвo
пePePваEa дP}'roю свiтoвoro вiйнoro, тPивaJIa i тpивaе дoнивir
[204, с.l96t. Biп нaвiтъ фiксye сфopши poсiйськoтo сoцiaль-
нolэ i кy;rьтypвolo вiдlroркeввя}' зoкpешa пepeхiд вiд гpyбoi
cуttlуt i нeцlaдпoпo тepoPy дo пpeвлiпвя IIe oснoвi tакoнy'
пorriтичпoi, eкoвoшiчвoi, сoФaльвoi i кyльтypпoi дeшoкpaтii
тa пPaв oсoби, yтвePд,кeвня нepoсiйських пaцioвaльвoстей
Paдявськoтo Coюзy, пPoc'Iaвлeнпя lсyJtьтJrPвoi спaдrrylни
Itиiвськoi Pyсi тa цepськoi Poсii в гaлyзi pе:riгii, пGпiтики,
вйськoвoi сцpaви' eтики пpaвa' erсoнouiки тa шисгelгтваD

[204' с.196].
IICopoкiв зaзнaчa€ oсoбшлвy стaбi.lьвiсrъ poсiйсьlсoi сiш'i,

tlиш воrra вiдpЬнясзъся вlд захi.щtо( сltапiтaлiстlGlвIo(D кpeiя.

Biн нarюлorцy€' щo в дeщo xoдифiкoвeпiй фopшi вiдpo.
д,rсyeтъся шiсцeвe сaшoвpя.щ|ванвя. Biдвoвленa Poсйська
Пpaвoс.lraввa ltepквa, дeякi iнuli opгaвiзaфi. Poсiйський нe.

Pоt нe пoст)rпarться 
'rcoдЕoмy 

з нapoдЬ эa pЬвeш Po:lвитlсy
нa)rки' фiлoсoфii' peлiгii, eтики' пpaвa' лiтepaцpи' u)вики'
дpaши' ,кивoIIисy' спopтy тa iнцrroс сфp кyльтypнoi твop-
чoi дiя.пьнoстi.

Bикпикaе пoдl,tв вlorвaJtянIlя П.Copoкiнии здoбyгкiв кo.
ш1'нiстrrнпoi шopaлi в PaдЯrrськoшy Coloзl Biн пиrдe: сУ свoiх
oсвoвнr''( Pисaх ця (Еoвa егик.arе lloвиш пoвтopeвнп i шo.
дифiкaцiеlo вiнних, зaгaлЬних шoPaльпих пpивципiв,
дeтaJьвo всiнa вeликиши Peлiгiяши i систe-
шaши eтики' oxoплюючи Haгipнy пpoпoвiдь i зaпoвiдi
6;rarкeвствa Хpиeтa' |204, c. r97} Якцo вiprrm ПCopoкiнy'
тo кoшyнiстrrвЕa uopeJtЬ' 3 oдЕoпo бокy, пpoтидiе шopa.ьвiй
дerpeдафi, шoPaJIьtIoшy Isalliзшoвi тa peлятивiзuoвi, a з дpy.
mrэ бoкy, спPt{я€ зшirщeнвro кцlrerrтrвЬ. Baхсrсйкaзaти, вoro
тyг 6iльlпe _ нeпoiпфpшoвaнoстi в тoдiшнй paддвськiй
peaльвoстi нrr вiддepтoro лицeшipствa.

Haй6iльlшe paдiе Copoкiн з тоlэ, [цo (pадЯIrськi вapo.lrl
за пoлiтичних, вiйсьIсoвиli' екoвoшiчвиц' пpoмислoвиш
i тcxнorroгiнниш pЬпeti пepeтвopuJI'l'cя в oдry з дЕox вaй-
шoгyтвilпиx дePхсaв свiтy. B pyслi oфiцйнoi paдднськoi
пPoпaгalrди вчeний xвaлить (шиpoлю6нy' шirквaPoднy
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пoлiтикy сPсP i пoтyги йoгo кepiвництвa зaпoбiгти виIlиIс-
нeннIo вo€н тa встaнoвити мiцний миp.,(aлi Copoкiн вдa€ться
дo пpopoкyвaнь: uЯкщo не виб5rxне нoвa свiтoвa вiйнa, тo
нaвpяд чи мoжнa сyмнiвaтисЬ, Щo Paдянський Coroз, все
щe кepoваний poсiйськoю (кpyсскoйu) нaфею, мorlсe з нaдiею
Ду|в,II.TуIэь y свoе мaйбyтне>, бo вiн (в)ке стaв кolrстp5rктивним
лiдepoм сepeд yсix нaцiй i, нaпeвнe, бy,Ц'e пpoдoыrс)rвaти гPaти
цrо кepiвнy poль y нaст5rпнi дeсятилiття i, мolкливo, нaвiть
стoлiття) [204, с. 198]. Пpopoцтвo вченoгo нe спpaвдилoсь:
чepeз кiлька дeсятиpiн пiсля нaписaння цI,Ек слiв PадянськиЙ
Cotоз poзпaвся, a poсiйськa нaцiя пoпaлa в тoтaльIry гли6oкy
кpизy' якy в}кe дaвнo пepeдбaнaли нa 3axoдi.

Iloдii кiнця ХХ ст. спpoстyвaли тaкo?t( висIloвIси (видaт-
нoгo poсiйськoгo нaфoнaльнoгo lttислителя> Iвaнa lльiнa. Biн
писaв: oPoсiя lre випaдкoвe нaкoпичeння тepитopiй i плeмeн
i нe штyннo ск.'IaдeниЙ <мехaнiзм o6лaстeйo, a экивиЙ op-
гaнiзм, якиЙ виpic iстopиннo i oпpaвдaвся кyльтypнo тa нe
пiдлягaе свaвiльнoмy poзчлelr)rвaнItlo. I]eй opгaнiзIlt _ цe
гeoгpaфiннa еднiсть' чaстиllи кoтpoi пoв'язaнi гoспoдapсь-
киIrt взa€мo)I(ивлeнням; цeЙ opгaнiзм _ цe дJгxoвнa' Dloвtlа'
i кyльтypнa еднiсть, щo iстopиvнo зв'язaлa poсiйський нa-
poд з йoгo нaцioнaльнo-}toлoдtllими бpaтaми дyxoвllи}t
взa€Irto)tсивлeння}r; вiн - деp)кaвrra i стpaтeгivнe еднiсть,
якa дoвелa свiтoвi свolo вoлIo i свoro здaтнiсть дo сaмooбo-
poни; вiн _ спpaвжнЯ твePдиня евpoпейськo-aзiйськoгo, a
тoмy i всeлeнськoгo свiтy i piвнoвaгиu |72, з,1, с. 18].

3a твеp,Цrкенням Iльiнa' poзчлerryвaння цьoгo opгaнiзмy
мaлo 6и пaгyбнi нaслiдки для всЬoгo ЛIoдствa' нe дaвцIи
йoмy <нi oздopoвлerrня, нi твopнoi piвнoвaги, нi миpyo, бo
iмпepiaлiстиннi сyсiди зpaзy пoсягнyли б нa <невпoPядкo-
вaнi i нeзaхищeнi нoвoтвopи)): нiмeччинa - нa Укpaiнy i
Пpибaлтикy, Aнглiя - нa Кaвкaз i Cepeдню Aзiю, Япoнiя
нa 6epeги,Цaлeкoгo Cхoдy i т.д., внaслiдoк voгo Poсiя пepe-
твopиться в гiгaнтськi nБaлкeни), вiчнe д)кepeлo вiЙни, у
вeликуtЙ poзсaдник смJrти i стaне невилiкoвнolo виpaзкoк)
свiтa [72, н. 1, с. l8]. Tpeбa зaстepeгти' щo тyт <,вуrдiaтниЙ
poсiйський нaфoнaльн l^Й уIуIc J|уIT eль ) чoмyrЬ зa6yв rtaпoлo-
сити' щo Poсiя мoлсе пePeтвoPитись y гiгaнтськi <Бaлканиu
з Bу||1у| сaмoгo Dtoскoвськoгo кеpiвництвa' Яке чиIlитимe пеpе-
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IIIкoди iнrцим нapoдeм y peaлiзaфi iхньoгo пpaвa нa нaфo-

нaльItе сa}toBизнaчeння.
У дyсi poсiЙськoг-o uroвiнiзмy I.Iльiн oсyд)tty€ пpиrrцип

(нaцioнaльнoi свoбoдуr>>'якv|Й вимaгa € нaцiollaльнoi (пo-

лiтичнoi сaмoстiйнoстio. Tyт вilr вдa€ться дo 6езпapдoннoi

пiдмiни пotlять: всi нapoди Poсii тpaктyе не iнaкЦIe, як

плeмeнe. "Hi iстopiя'_ пиttlе Iльiн,- нi сyнaснa пpa-
вoсвiдoмiсть нe знar тaкoгo пpaвилe: (скiльIси плe}teн'

стiльки дepх(aв)). I.\e нoвoвинaйденa, бeзглyздa i пaгyбнa

дoктpиrra; i нинi вoнa висyвa€ться сaмe для тoгo, щoби
poзчленyвaTИ eд;/|HУ Poсilо i згyбити ii сaмoбyтню д)rхoBtty
кyльтypyD |72, з,1, с. l9]. Звинaйнo, йoмy тpебa бyлo б
BvIзНaTИ зa paцiro, кoли 6 вiн нaзвy ((пле!vl'яD в)tсивaB y

aвтeнтичIloмy poз)rмiннi, a нe тpaкт)rвaв poзIllиpеrro. Cпpaвдi
плeмeнний пoдiл нapoдiв нe з6iгaвся з дeр,IсaвниIlt' aлe нe

мo't(нa плyтaти плe}l'я з нaцiею, 6o нe мorrсyть бyти
плеIYreIIaми нapoди сPсP, якi нaлiнyloть мiльйoни i нaвiть

десятки мiльйoнiв лloдей.
Бeзпepеннo, iдeoлoг poсiйськoгo бiлoгэ pyxy I.Iльiн дo-

бpе poзyмiв' щo нe Dloхснa вiдIroсити нi yкpaiнr$п, нi 6iлopyсЬ,
нi гpyзинiв, нi тaтap й iнцrиx нapoдiв кoлиlцIlьoпo CPCP дo
плe}reн, aлe без цьoгo нe !l!oглa oбiйтись йoгo кoнцeпщя.Дo
peнi, в цЬol'ty пoчaли poзбиpaтись вчerri нa 3axoдi, дoлaючи
}toсцoвсЬкi фaльсифiкaцii. Е..Ц.Cмiт писaв, щo спpoби Pa-

дянськoгo Coюзy (вик}rвaти тepитopiaлтьнy нaцiю)) звeлисЬ
in етtеmis, y свoемy кpaйньoмy виявi, дo вiдpoдrrсeння тoгo
сaмoгo вeликopoсiйськoгo нaцioнaлiзму, якuЙ нaмагaлися
пoдoлaти))' a чaсткoвi вiдстyпи вiд ньoгo в пepioд пepeбy,Цo-
Bи з}ryсили вiдсyнyти нa llевизнaчeнуrЙ тepмiн Цеaл злиття
(сoцiaлiстичниx нaцiй сPсPo [l95, с. 156' 110].,{aльurий poз-
витoк пoдiй взaгaлi вiдкин5rв цe (зJIиття> i спpининився дo
пoдiлy сPсP нa oкpeмi дepxсaви.

3вaливrци всi нapoди сPCP в oднy кJrпy плeмeн, I'Iльiн
зI{aйrцoв щe oдиII (apгyмент> пpoти poзчлеtlyвaння, бo

"цiлий pяд Poсiйськиx плеIueн rrсивe дoнинi в стaнi tyхoвнoi
i дepхсaвнo-пoлiтичнoi ЕизькolсyлЬтypнoстi> |72, з, 1, с.21-
22} Tут вiн сaм сoбi зaпepeчy€, бo ще IIедeвIIo зaпеpечJrвaв
нaцioналЬнуtЙ tнiт y цapськiй Poсii. Чoмy хс тoдi lцlлt,tit pяд
(IuterltеIl) нe мiг пiднятись зi стaнy низькolсyльт)pнoстi?
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Cвoi спoдЬaння lrьiн пoв'яз5rвaв з мeйб1пньoro Tpeтьоlo
свimвoro вiйнoro, якoю мoхte закiнчитись (paд^яЕсЬка peвo-
люфяn. Toдi "в tшIeшeвнoшу i тepитopiaльвoшy склaдi
poсiйськoтю ( opyсскoгon ) нaсeлeння вiдбyдlтъся тaкi змiки,
пiсля кoтprх сaмa iдея вeфoнaльнo.пo.lliтrrчпoгo poзtuleЕy-
вaEпя Poсii мoxte вЦяBuTuсь aбсoлroтIlo Eex(итт€вoю
xииePolo' Iшtaвou нe JIицre зpaдIlицькиtД, a й пpoстo дoplrиx
i нeqдйснeннnа> f,|2,l l, с. 22J. Мaйrrсе за aвалoгiеro з бiльlдo-
вицьIсoю пpoпaгaЕдoю (видaтний poсiйський нaфoнa.пьний
DrислитeJIьD y спpoбax рoзUleн)rвaти Poсiro звиЕJrвaчy€ lra.
сaшпeред нiшelркy пpoпaгaЕдJr' якa вкJIaлa (ЕeдЕo бaram
гpoшeй i зyси.lьu в yкpaiнський .сeпaPaти3l{'r 3 мoаr<.rrивo i
нe лиIIre в 5rкpaiнський, вiдpaк тeвpy€ психoз yдaвaвoi <дe-
мoкpaтii> й yдaвeнorэ сфeдepaлiзD[y'' щo oxollив сrлиpoкi
вePсгви пopeвo.lпoцiйвиx чeстorrroбцiв i каp'еpистЬr, i, вa-
pешrтi, <свiтoвe зaкyлiсся>. ЛиIцe пoвний кpaх зrryсить ix
вiдмoвитись вiд здiйсЦeвЕя свoix гrланiв. У paзi пeдiння
бiльIпoвикЬ свiтoвa пpoпeгaндa зa пpoPoк)rвeЕEяli lльiпa,
кивe y всepociйський хaoс гacпo (нapoди кoJtиttrньoi Poсii,
poз'r.пeвяйтgg5!" [?2, н. l, с. 22-23I.

Як бavиr,ro, I.Iльiн зaJIиIДився вipниЙ мeтoдarД poсiйськo-
гo iшпepiaлiзмy. Biв tlе xoчe бaчити пpl{ч}tн шaйбyпriх пo-
тpясiнь нa теpитopi i  с iмngpi i  злao, якi  зyмoвлeвi i i
нaцiorrальЕoro пo:riтикoю' цt)rкае вин5rвaтlliп пoза ii шe'кaши.
Янцo в тeко}ly хeoсi стеpвo пpaвпiння нe olrив,ггьcя в шilцшo(
pyкaх нафoнaльнoi диIстaтyPи' кoтPa IтPиBeдe Poсiro дo
еднoстi i пpиrиrгrть (сeпapeтистlсЬкиЙ Pyх y кpaiвi', тoдi
пoчнeться (PoзlUIeнyBaвЕяD' якoпo тeк бoiться Ьъiн. Щo в
тaкoшy paзi нeкaе Pociro? <BuдaтнпЙ poсiйський пaфoпа.пь-
н,ltЙ муtcлуtтeль D пoгpo,rcy € гpoмaдянськиши вiйпeuи,
нaЙшaними (сeпaPaтиgпсЬкиDrи бarrдarrи', вiйськoвoIo oкy-
пaф€ю' мapioнeткoвиши yPядai[и' зaхoIIЛeEняш сl{poвI!пи
тolцo. A вхсe пpo пoгPoши' пoJtoд' хoлoд' бeзшIaддЯ й roвo-
pити Еe дoвoдиться!

,Цeлi "6s1pyнтoвyrтьсяD дoкoнeчвiсть сильнoгo дeP-
,l(aвнolio цeЕтpa в Poсii, Iцo 3)rмoвJlюетьcя сиJroю pЬвипвoro
пpoстoPy' силoю нaцioвaльнoгo тe}tпePaшerrт)r' силoк)
слoв'яЕсЬкoгo iндивiдyaлiзшy й слaбкiстlo сyспiльпoi
дисциплiни poсiйськoгo (сpyсскo1ql) нapoдy. oсь чoшy'
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виявJtя€ться' FJ|я Poсii тpeбa сильвoi влaди! Taкa сильнa
вJIaдa шaе бyти снaфoнaльнo-пePeкoltJlивoroe i (peлiгiйrro-

пepекoltливololl a ще (aвтoнoмнoю i пpедмeтнo пePe-
rсoнлиBoю вJIaдoю) i cвoльoвим цeнтPo}r кpaiниu. Cпoнaткy
Iльiн ввaхсe€' щo (poсiйська (upyсскаяo) .{epжaвнa влaдa

шo)lсe визЕaчитись тiльки вiPoю, сoвiстlo, чeстю i poсiйським

зeгaJlьнoнapoдllиli дoбPoм>, a вЦтaк пицIe: oБeзвiльнiсть i

слa6oвiльнiсть пe iмпoнye poсiйськiй (opyсскoй") лroдинi. I{e

DIаюtlи зpiлoro вoльoвoгo хaPaктePy сaмa, poсiйсЬкa людиIIa
пoтpебyе вoлi вiд свoпo пPaвитeля. Boнa Iшeнyr пoкpик'
сyвoPiсть' твepдiсть пepeд yмoвляIlнЯIvr' (дисtсyсiямиu i

к(шIиBaнHя![; вoнa надar пepевary нaвiтЬ сall'toпPaBcтy пepeд
вoльoвoю вiкчeмнiстю. Iи дolсoнечнe iмпepaтивнa пe-
peкoнливa влaдaD f72, н.1, с. 23].

Iльiн вaзивaе oсIIoви тaкoi силЬнoi влaди. Biн вистyпaе
за oдllooсofoвoтo кepiвникa дeP}r€ви, щo втi,lпое еднiсть aв-
тopитapнoпo лaдy з пepeвeгaши дeмoкpaтii. Пpme тaкa вJraдa
мaе бyти сиJlьttoю пPaвoвoю влaдoю' yникII)rвцIи тих пePе-
пoн' якi poблять ii слaбoю.

eднiсть дepжaви i цeнтpaльнoi влaди нe мoжe стaвитись
пiд сyмнiв. Iльiн вистyпaе кaтeгopичIlo пPoти iсн5rвaння
oкPемI{к oб.пaснrос eвтoнoмiЙ чи нaцioнaJlЬних дep)rQeв у Poсii,
xoч нe зaпepeчyr пPoти видiлeпня ссфep oблaснoi тa
rraцioнaльнoi сaмoстiйнoстio, aби oнaситити всеIrapoднe
е.щraiня д)rхo}t бpaтepськoi сoтriдapнoстiu, цeбm (дep,кeвний

лaд Poсii пoвинeн бyги зa фopмolо yнiтapним, a зa дР(oltt

фeдepaтивнишD' (единим' aлe дифepeнцiйoвaнимD' (мaти

cуll lьнuЙ цeнтP' щo дeцeнтpaлiзye всe' щo }roxсливo

децентpaлiз)rвaти бeз нeбeзпе|1|ц дllя еднoстi Poсii" |72' з. |,
с. 34]..(ля цьoго всi дepхсaвнi спpaви тpeбa poздiлити нa двi
кaтегopii: (цeнтpaJlьIro-всеpoсiйськi (вepxoвнi) i мiсцeвo-
aвтoнoшнi (rrизовi)l.

Пpoгнoзи мeйб5пньoгo Poсii Iлъiн гPFrтy€ нa iстopин-
вror, нaцioнeJIЬHl,D(' pелiгifuiиx, lсy.'ьтуPlrrх i дepжaвrих oснo-
вaх тa iнтеpeсeх. Biн зaклика€ (кyвaти) внoв'У|Й poсiйський
(сpyсскийr) дrхn, g6цfi спo3бyдeться спoкyсD' (oчиститЬ

дyIIIy вiд слeбocтeй, 6лy.Цiв i пmвopнoстi минyлoгоul (oнo-

вить y сoбi дn<, yтвеpд',fть Iroвy (pyсскoстьD нa нoвих' нaфo-
вelънo-iстoPичlltdх пpeдкoвi.пtиx' aJIe зa зшiстoм i зa твopтиrи
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зapядoм oнoвлeних oснoвaх> |72' з.2, c.203.204]. .[o нaйгo-
лoвнiIпих xиб poсiйськoi дyuli вЦнeсeнi бeзxapaктepнiстЬ,
нeдoстaтнr пoчy"ття влaснoi д1гхoвнoi гiднoстi' нaпoвнeння
пoлiтичнorэ ясиття нeнaвистк) тa сxильнiстю дo aнapхii.

Ha oдинaдцять poкЬ Iльiн випepeдхсar мopaлiзaтopськi
пoтyги кIIPс' кoтPa в свoiй пpoгpaмi пoстaBилa зaвдalrlrя
пPo виxoвeння нoвoi Jlюдl^t|уl в CPCP. oBидaтний poсiйсь.
кий нaцioнaльнуtЙ мислитеJIьD пицIe: "Poсii пoтpiбнa нoвa
людинa з oнoвлеtlим _ peлiгiйним, пiзнaвaльним' !{o-
paльни!{' ![истeцькиIu' гpoмaдянським' влaсницьким i
гoспoдapсьKvlal _ ytс.пeдo}t} |,l2, з. 2, c. 206|. Ha йoгo дJrмкy'
Poсiя чeкaс (нoвoк)' хpистиянськo-сoцiaльпoгo' вoльoвoгo'
твoPчoгo виxoвaння> [72,з.2,c,205|. B цьoмy Iльiн нe opигi-
нальний. Бiльшe ffс зa тpи.Фtять poкiв дo rrЬoгo пoдi6нy дyмlсy
вислoвив M'Бep,Цяев: <Poсiйськa peвoлюфя нe е фeнoмeн
пoлiтичний i сoцiaльний, цe нaсeмпePeд фeпoмeн дyхoвнoг.o
i peлiгiйнoгo пopядкy. I нeмoхсливo вилiкyвати i вiдpoдити
Poсiro лиrцe пoлiттl|Ч||пNrl^ зaсoбaми.,Цoкoнeчнo звePн)rтись
дo бiльuroi rли6tани, [20' c. ХIII].

oднaк М.Бepдяев не зaхищaв тaк цeнтPaлiзмy Poсii, як
Iльiн, 6o бaчив It iнlдvlЙ бiк y poсiйськoмy хситтi. кpgg!д,_
писaв вiн,_ гинe вЦ цeнтpaлiстичrroгo бюpoкpaтизtvty' з
oднoгo бoкy, i тeмнoпo пpoвiнфaлiзмy' з дpyгoгoD [20' с. 73].
Фiлoсoф сyмнiвaвся в тoмy' щo цeнтp змo)t(е r7PуIrwrcaTИ
свoбoдy, яl(щo нeмa вoлi дo свoбoди в сeмoмy нaPoдIIoмy
хситтi. Ta вiн пpaгнe пpoбyдити в нapoднiй дyIшi нoвi сили,
пiдiйти дo нei з любoв'to i бeз нaсильствa [20, с. 78l.

Якщo М.Бepдяев зelqпиtiae дo зaсвoенIrя дeяIсих зaхiдних
чесtloт' зaстepiгaючи' щo Й пiсля цьoгo тpeбa зaJЦ/ItЦItT'lcь
poсiянaми, тo I.Iльiн нaстpoений вiдвеpтo пpoти 3axoдy.
к}Itив1rнц,_ пиIшe вiн,_ y дopeвoJlюцiйнiй Poсii, нi:стo з нaс
нe звa)rсaв нe тe' дo якoi мipи opгaнiзoвaнa гpoмaдськa
дyмкa 3aхoдy нaстPo€нa пpoти Poсii i пpoти Пpaвoслaвнoi
Ifepквиu f72,з.2, с. 200]. Чoмyсь вiн зaб5rвaе, щo свoiм гacпol't
uМoсквe - Tpeтiй Pим, a чeтвepтoDty не б1rти, сaмa Мoсквa
виrgпикeлa вoгotlь пPoти сeбe. Te й сaм Iльiн дaе пpиIспaд
зaхoдoфбii свoiми iнсинyaцiями y пPoгrroзex мaйбyтньoтю
Poсii, пiдтвepд,rсy€ те' щo пPиписy€ зaxiднoевpoпeйським
нePoдaм' _ (плaн нeнaвистi i влaдoлюбствa}.
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Biн писaв' щo сзaхiднi вapoрa нe poзyмiloть i нe тep-
плягь poсiйськoi (сpyсскoйr) свoеpЦнoстi i uвипPo6oвyють
rдинy poсiйськy дep,rввy як гpeблro д.тlя ix тoPгoвeлЬнoгo'
мoвнoгo i зeвoйoвницькoгo пoцIиPеIIIIя" I72, н. l, с. 19].
Haпевнe, вaPтo бyлo oвидaтнoмy poсiйськoмy нaцioнaльнo-
lfiy мис.питeлeвi> I.Iльiнy сaмoмy зaдyмeтись нaд свoiми
слoвaми: qPoсiя не мa € в свiтi щиPиx дoбpoзинливцiв.
Poсiйський llapoд мoхсe нaдiятись тiльки нa Бoгa i нa сeбe,

|72, з. 2, c,20l|. Якцro вolto спpaвдi тaк, тo лoгiчнo Bиttикаr
питaння: чoмy тaкe стaвленtlя дo poсiян? Moхсe нa цe дa-
дyгь вiдпoвiдь сaмi poсiяни, якi нaмaгaлись нe тaк' як Iлъiн,
пiдхoдити дo poсiйськиx нaцioнaльних пpoблeм'

l.4. PoсiяIlи ссprt iIIlших tlapoдiв:
гсllcBa lсcсtloфoбii

Haпepeкip Ф.Tютнeвy, якuЙ ввaх(aв' щo (poзylfloм Poсiro
нe зpoзyмiти>, йoгo зelitJlяки.Bчeнi намeгaлись нe пpoстo
вipити в свoю бaтькiвщинУ, a Й зpoзyмiти ii нapoд. Ilpme
тaкuЙ пiд<iд нe бyв IIpoстим. u3 дaвнix чaсiв, _ писaв М.Бep-

дя€в' _ бyлo пеpеднJrгтя' щo Poсiя пpизнaчeнa дo чolroсь
вeликol!' щo Poсiя _ oсoбливa кPaiнa, нe пoдiбнe дo хсoдrroi
кpaiни свiry. Poсйська (сpyсскaяl) нeфoнaJrьнa дyмt€ 2|<uBу1-
лaсь пoч)ггтям бoгoвибpaнoстi й бoгoнoснoстi Poсiio [20' с. 1].
Caм Бepдяrв цIyкa€ гelreзy цьollo B cтapiй Цei Moскви яi;
Tpeтьoгo Pимy, щo вЦтaк пеpeЙшлa чepeз слoв'янoфiльст-
вo дo ,Цoстo€вськoгo' Bлeдiмipa Coлoвйoвa i дo нeoслoв'я.
нoфiлiв.

Xoн Бepдя€в визнa€' щo дo циx iдeй (нaлиплo бaгaтo

фaльuli й oбмeнy>, вiн вoднoчaс бaчитЬ y нlо< i (щoсь спpавдi
нapoднe' спpaвдi poсiйське> (сpyсскoe>) [20, с. l]. Bизнaю.
чи' щo Poсiя щe сiмдeсят п'ять poкiв тoмy зaлиЦlaлaсЬ
yсaмiтнeнoю пpoвiнфею в свiтoвoмy тa евpoпeйськoмy )tситтi,

фiлoсoф всe.тaки дoхoдитЬ виснoвкy пpo uoсoбливe й вeлlrкe
пPизнaчеIrняl Poсii, бo "6ioлoгiчIlo нe}to,tсливo> yсвiдoмлro.
вeти тaкe пpизнaчення y пepioди нaйGiльцloгo дJrхoвнoгo
пiднeсeння' якщo йoro нeмa в нepoдy.

М.Бepдяeв спoдiвaвся, щo пiсля пepшoi свiтoвoi вiйни
nтвoPчий дyх Poсii пoсяде' нapeЦтi' вeликoдePхсaвIle стaнo.
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виIцe в дyxoвнoшy свiтoвoшy кoнцePтi) [20, с.2], eвpoпa
зшJrlIIeEa 6yдe визнaти вIL'tив Poсii вa свoс вв3lтpiшrв€ х(ит-
тя' a .слoв'явсьIса paсal пe бyдe пoстyпaтисЬ paсaш
лaтивськiй i rэpшaвськiй. Taка вipa в пpизнаrенвя Poсii
.визнaчати i пepeтвоploвати д)rxoвIre il(иття 3aхoryl гPyЕтy.
вeJIась вa ippaцioнeльЕlo( ttиЕIlиIcа:r Фiлoсoф Еaзивa€ Poсilo
(с)rпePeЧrивoюDl . aЕT}tEoшЕoк)D' щo 3Jnioв.'l€нe сg1ц1gpgч-
Ilogгяlnи poсiйсьlсoro бyття'. Як iстopи.llle б1гття, тaк i твop.шсй
poсйсьtсlй дrх poзЕo€вl Taка poздвoсвiстъ rrpoвилась вaЙ-
яскpaвirпe в .[oстoевсьlсoгo. Бepддев IIицIe: .Бeздoнпa гlмбitъ
i вeoся:квe височi.ш пo€дщ/toтЬся з вицiстlo, пerплюсетнiстlo,
вiдс5rтвit.тlo гiддoстi, peбствou. Бeзцeхсвe лoбoв дo лroдей,
iстинвo Хpистoва lпoбoв, пoqдIryrгься з JIюдинoEeЕaвисвиц-
твoц i xсopстoкiстlo. }IЪдoбa eбсшпoтнoi свoбoди в Хpистi
(Bеrшrкий IвrсвЬrггоp) шиPиться з paбськolo пoкipнiспo. Чи
Еe тaка Й cala Poсiя? [20' с.4].

Фiлoсoф IIиIIIe rтpo aцтинouii Poсii. Пеptпa aнтивoшiя:
сPoсiя _ ваfueдeрсaвпfuшa i нalieпepxi.'пiшa кpаiнa в свiтiD' з
qшoю бolsу' i .Poсii _ нaЙлeplсaвнiшa i вaйftopoкpaпппiшe
rсpaiвa в свiтir, з дpyгoгo бoкy; дpyгa aптинoшiя: nPoсiя _

ваlfuelпoвiвiсгrrчвiшa крaiнa в свiтil, з q,щюю 6Фqr, i .Poсiя _

вaйвaцioншriстичпilдe кpeiнa в свiтi', 3 дpyпolo ; тPeтя aпlтt-
пorriя: rPoсiя _ кpaiвa бeзшехснoi свoбopl i дrxoвших дaлe-
вей, кpa-lпa 6ypлaкЬ, шeцд1riвнrлсЬ i шyсаrЬ, кpaiнa бyвтЬнe
i шoтoporшпa в свoiй ст!trхiйнoстi, в свoiш пapoлltiх Ду|olu-
сизшi, Iцo Ee 6aжае зIIaти фoprrи", з oдlloпo бoкy, iсPoсiя _

кpaiнa lreЧIвaвoпo сepвилiзшy й шoтoporлвoi пoкopи, кpai-
нa, пoз6aвлевa yсвiдoreпelrня пpaв oсoби i лсe пe зexищar
гЦвoстi oсoби, кpaiвa iнеpгнorэ кoЕсepвeтизшy' пoЦeвoJreв-
ня pоriгiйнoпo 

't(итгя 
.4еPжaвoю' кpeiвe шilщoro пoбyгy й

тяrrскoi плoтir, з дp)rтoго 6oкy [20'с4'q7'qи} Бepддев спoдi-
вавс.я' щo пepпIa свimвe вйrra вrrтягшe Poсiro з lрoпo запa-
шoPoчeЕoпo кoJra' дollotorrte пoказaти ii шyлспе oбличчя

He тaк вoвo сraдoсь' як laдaлoсь. 3 пepшoi свiтoвoi вйпи
Poсiя пorrалa y виP кpивaвoi гpoшaдЯЕськoi вйни, a вiдтaк
oIIиЕилeсь пiл кoшупiс"тlтннoю .щ.tктaтyPoro, бo <д:tя вaPoд-
нoi свiдoцoстi бiльrдoвизu бyв poсiйськoю (lpyсскoйl)

ЕаPодЕoю peвo.пroфelo' пoвilillк) бyйвoi, вepoдвoi стто<iil [l9,
с. r09]. &Pдяo IIиIIIe: .Hapoдвi шaси бy;пl .Фlсциплiнoвaнi
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й opreвiзoвeвi в споrii poсйсьlсoi peвo.пoцii чepeз кou1гпiс-
тl{чвy iдero, вepeз кoxyвiстичЕy симвoлiкy. B цьoшy
вeааIIерeEra заслyтe кolrувЬlсу пеPeд poсйсъкolo (tpyсзtсoйr)

дep,rввolo. Poсii загpоrк1rва.пa пoвЕa aвapxiя, aнapхi.rпий
poзIвдO вiв бyв зyrшшeшrй rсoшупiстltнвoro Дfiстaтlrpoю' ttотPa
звaйшлa л<гзJrlrг,t' lсoпP}fl вaPoд пoпoдиBся пiдltopядlсoвy-
вaтисЬD [l9, с. l09!. Caxoб5rтнiсть Poсii' вpeштi-perшт,
пPизвелa ii дo бiльlпoвизшy i в цьouy вe бyлo нiчoгo
виIlaд$oвoпo: цDoшy cIIp|lяJt'I oсoбливoстi poсiйськoro вaцio-
нaJlьЕoпo xePaктrpy.

Taкi oсo6.''llвoстi poсiяп 5rкpaiпськi вчeцi aнaлiзJrвaли щe
в сеpедивi ЦиЕJrлoгo стoлiття. 3гeдaйшo вiдoшy пPaцк)
Мшсoли I(oстorepoва пpo рi pyськi вepoдroстi,{o нrос звep-
вyвся вaцI сyчeсвик BoлoдишиP Явiв. Biп писaв:
сПpогистaвlrпo.rrr зaхiд _ Cxoдoвi, пpсгиgгaвишo в oсIIoв-
Еoшy' пeoгpaфi.шo бepy.шr, ЕвPorry _ Aзii. Aлe спeIцфi.тнe
шiсцe пpи тorry зайraе Poсiя. Ili oб'еrстивEo ствePд,Iсerri д3нi
(пepqo|сil aпa:riза pосйськoi,orхoвЕogги i пoxiдпor ii явиrц,
себтo poсiйськoi твopнoстlr), вi с16'еrспlвнe пoЧlття poсiя-
IIиЕe' зeсвЦчeве Е}tзкoю вaйвизнaчвiцrих iдeoлoгiв, нe
JrпoвЕoва,кJrп}гь дo тoпo' rцoб Poсilo зapaЦrвати дo Евpоrи.
Cвеp.рrсeпЦя фeктy IIPиEaJIexсEoсти Укpaiши дo Евpoпи в
тeкoш)r зiстaвлeввi oдllсtlratrвe 3 дoведeнЕяш псrцкqlroгiчцoi
сeшoбyтвoстr 5rкpeiшсьlсoi вaфi y вiдвoшrенвi дo Poсiir [245,
с. l31l. Olэкe, пpивалеrкпiсть g14вirrrцi25 eтвi.rвиx poсйськrок
зexеJIь дo КиЬськoi дepхсави aлс нiяк пе пoBoPImь пa кo-

Pиrlъ спiльвoстrr poсiйськorю й 5rкpaiнськoгo Еapoдy чи
пpaви.lьвoстi кoшrelrцii скlr;rиски тpЬoх бpaтвiх вepoдЬэ.
вяЕЬ тatсo:Eс Eaхaлaflъcя пePeкиEJгги шiстoк вiд poсiйськo-
rю вaцioшeльEoпo xapaктepy дo 6iльцroви3шy' бo .сaue
бo.rъrдeвизх ro'кe б5вrr дoказoш rraсивiзмy зaгaJтJr' flUrЙ нe
здoбyвся Еe arсг пPстeстy пpсги дeспoтii пoPстки yзyPпа-
тopiв, щo пPrrзвeли нapiд дo злиднiв, кpiпaцтвe i
пpoт}IпPиpoдЕoi стaxaвoвпlДви! [245' с. l 36].

Poсiши свoсpi.щo спpийreлrr дocягЦellвя зaxiддoi кyJъ-
тyPиD. .BePтo, _ IIисaв Л.IПeстoв, _ poсйськiй.шoдltвi хoч
тpo]gt пopвaшr пoвiryш €вpoпи, i ii пoчивалo пaшopoчи.
тrr. Boпa тлluraчилa пo.свo€Iy' як i вaлоrсить дplк1rпoвi, все,
щo йoшyдoвoдд:roсь 6a.гптr i тyги rrpo yспi:о.r захiдвoi кyJъ-
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т)rpи> |242, c.60]. Poсiяни нe спpиймaють дoсягнeнь зaхЦнoi
кyльт)rpи' всi oсвiчeнi poсiйськi лIoди тaвp)rються (aнти-

хpистa}tи)' бo nбyдь-якa )rчaсть y кyльтypi (€peтичнoгo

3aхoдyu e вiдpeнeння вiд Хpистa' щo вi,т!цaлився, нaнeбтo,
вiд всьoгo свiтy й (хtивe тiльки в Poсiiu, <Tpeтьoмy Pимio,
<Hoвoмy lзpaiлiu[242, с. 78]. Haпeвнe, нa цiй fЦстaвi нe мo}кнa
пoгoдитись iз твepдхсенням Tpoцькoгo пpo вrшiйв нa poсiйсь-
кy eкoнoмiкy i poсiйськy дyluкy 3axoдy [2l3' с. 88], бo тyт
зaлeхснiсть вiд зaхiдних впливiв нaбaгaтo склaднirцa.

Ha стaвлення poсiян дo зaxiдних евpoпeйфв пPoливaе
свiтлo Cеpгiй Coлoвйoв. У свoiй кIстopii Poсii з нaйдaвнi-
tциx чaсiв' вiн пpидiляе oсoбливy yвaгy вiдмiннoстям мixс
Cхiднoю тa ЗaхЦнoIo eвpoпoю. Ha зeмлюк нинirцньoi Poсii
пaнJrвaлa сyмнa' с)rвopa' oднoмaнiтнa пpиPoдa' яка нe спpи-
ялa poзвиткoвi пoнyття кpaси й пiднeсенIIIo святкoвoгo
rraстpoю. Hечислeннe нapoдolraсeлeння' poзкидaнe нa rци-
poких пpoстopax' нe спoн)rкaлo дo сaмogгiйнoстi, a ще 6iльu.rе
пiдсилювaлo нeзaхищeнiсть людини. У тaкиx )rмoвaх дep-
хсaвa мoглa iснyвaти лиIце пpи сильнiй центpaлiзaцii, з
oднoгo бoкy, i пpив'язyвaнIlям лIoди|1у| to пeвIloгo мiсця, з

дpyгoгo. Бeз5rмoввo, тaкi дii ypядy зyмoвJIIoвaли пpoтилeж-
нy peaкфю нaселеtltlя: вoIIo нaDraгaлoсь yникн5п.и пoдaткiв
i нeoплaтнoi слyакби. Пpo пpив'язaнiсть JIr.otиl.|Iу| дo oдrroгo
мiсця т5rт не }toглo 6утu fl мoвu,

Ta, нa дyмIсy C.Coлoвйoвa, нaйпеprшe впaдa € y вiнi
мaндpiвникy пo eвpoпi тe, щo 3aхiднa eвpoпa кaм'янa, a
Cхiднa eвpoпa дepeв'янa. Звiдси - iстopик lцyкa€ пpичин
кoчoвoгo спoсoбy )tсиття нa eвpoпейсЬкoluy Cхoдi. "Пpи
вiдсyгнoстi' _ пиlцe вiн, - piзнoмaнiтнoстi, piзкoгo poзмe-
хсyвarrня мiсцевoстeй нeмa тaких oсoбливoстeй, кoтpi би

дiяли сильнo нa твopeння хaPaктеpy мiсцевoгo lrapoдolraсе-
лeння' poбили дJIя ньoгo тя)t(киМ зaJIиIцeнIIя бaтькiвщини,
пepесeлellня> [l99, c.249|. Мaбyть, ф oсoбливoстi pазoм з
iнrцими чиIvraлo спPичинилисЬ дo тoгo' щo нинi дeсь 25 млн.
poсiян orlll|Iv|JIуrcь зa lrteх(aми Poсiйськoi Федepaцii, щo
пiдтвеpдхсy€ дyмкy C.Coлoвйoвa.

,{еpeв'яle }китлo фopмyвaлo спoсiб )t(иття в усix сфеpaх.
Haсaмпеpeд вoнo нe спpия.'Io впeвненoстi в зaвтparшIrьoмy

днi, 6o дoстaтньo бyлo iскpи, aби пepeтвopити вeсь дiм y
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lсyпy пoпеJry. oкpiм тoпo' в сarДolvty дoмi не бyлo нoтюсь фннo-
гo' зa чиIu }to}l(нa с)rм)rвaти чи xсaлiти. Як нaслiдolс' лIoди
втiкaли з дoluy' сeлa чи мiстa, втiкaли вiд тaтapинa' литoв-
IIя' тя)t(ких пoдaткiв, дyPних чинoвникiв. Ta, як зaзнaчa€
iстopик, кбpести нapiзнo не бyлo пo чolry' бo cкpiзь luo)кнa
бyлo знaйти oднe й тe эrс, скpiзь Pyссlo пaxлo> [199' с.249].

Biдсyтнiсть камiння й poз'еднaння лIодeй впливaли нa

цepкoвнy apxiтeктypy. I]epкви бyдyвaлись oкpeмими бaгa-
тими людьми; iх бyлo бaгaтo' aлe вollи нe вiдpiзнялись
вeличнiстro' як хpalrи в 3aхiднiй eвpoпi. Caмa Мoсквa }taлa
сiльський хapaктep стoлицi зeмлepoбськoi дeprrсaви.

He вiдpiзнялr,rсь вiд Мoскви й iншi мiстa мoскoвськoi зeмлi.
Бaгaтoлюдниx мiст нe бyлo. I{epкви стaвились oкpe}rими
JIIoдьми i нe мoгли бyти нi П|/IIIIъ|уIMуI, нi вeликими.

Зa цapськy слyлсбy нe виплaчyвaлись гporшi, a рoздaвa-
лись зeмлi, щo вимaгaлo пpив'язaння сeлян дo зeмлi. Taк,
дo peнi, бyлo i в нarцo}ty стoлiттi, кoли всyпepеч зaкorry
кoлгoспний селянин нe мaв пPaвa вуritти з кoлnoспy. oднaк
тaкиЙ пpимyс tlе спpияв пiдвищеннro пpoдyктивнoстi пpaцi
в сiльськoмy гoспoдapствi: земля виснa}сyвaлaсь, тeхнiкa
знищyBaлaсь, xлiбa не вистaчaлo - i йoгo дoBoдилoсь зa-
Iсyпoвyвaти зa кopдoнoм, y кpaiнax' в яких yltdoви для
сiльськoгoспoдapськoгo виpoбництвa нaбaгaтo гiplпi.

У Мoскoвii пaнyBaлo стpaЦeнIlе пияцтвo' якe нe oсyд-
,I(yвaлoсь нaселeння}t. C.Coлoвйoв 6aчить Йoro пpизини у
тих yмoвaх rrсиття' в якиx знaхoдились хситeлi Poсii. Biн
IIиlце' щo <лroдинi дпя вiднoвлeння 1рiвнoвax(eнIlя сил свoiх
дoкoнeчнo пoкидaти iнкoли бyдeннi, щoдeннi зaнягтя i пepe-
ltoситись в iнrций свiт, пepeмiнити зaняття i стaн дyхa> [199,
с.344]. oднaк piзнi лIoди вiдpивaються вiд бyденнoстi
нeoднaкoвo. .(ля oсвiнeнoi лroдини в цьo!Дy IIе}ta x(oдниx
пpoблем: вoнa легкo i пpиpoднo пepeхoдить вiд oднiеi дiя.пь-
нoстi дo iнrшoi, a oкpiм тoгo' для нei вiдкpитi бaгaтствa
дoвIсoлиIДньoгo свiтy. Ha пpoтивary iй нeoсвiнeнa лroдинa в

Jnfloвaх бiднoго )tсиття цЦпiar зa65rття зa дoпolltoгoю IДт}rч-
них зaсo6iв (aлкoгoлro, oпilo тoщo). Ilo гoвopити пpo
пPoстих с!дepтIlих' якщo тaк лroбив (зaбyвaтись) сa}t
цap OлeксiЙ МтцхaЙлoвич' кoтPvtit, для зaбaви спoювaв
бoяp i дyмIrих дякiв.
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Ilpoтидiяги цDoшy шoгJIа oсвiтe. Ta в Moсlсoвськй дep-
xсaвi пe б5rлo мo:к.шrвoстeй для вaвчerrllя' тoшJr roлoдi
(вe.пикoPoсiявиr зщпдeвi бyли щe в ХVП ст. звePтaпtсь дo
yкpaiпськrок 5r.шrтeлЬ. Oддeк loсItoвсЬкe дyхoвeЕcгвo fuя.
л(rcь кoEкJPeвфi, бo шo'roдD ЕeвчeJtaсь y iПeлoPoсйсьrсxп

мoЕaхь' лативi тa гpeцDкoi цoви i, звинaйпo' тaкe .щrхo-
вепqтвo rre шoглo.piввятись з oсвiчeкиuи юЕelGaxu. А6п
пpoтидiяти tрoшy' вoпo вдaвaлrrсь дo тaru{x сaPlУ}reвтЬr:

звiспo, щo кrr-tвськi шoЕa>оl Paзox з лaтиЕЕIo пaвrraк,ть pЬшoс
еpeсей. Ta шaлo тoпo, щo poсiйськi Jtloд!' вaвчaroтъся Бог
зIra€ чoпo в Мoсквi y (мaлorюсйсьвrx шoнaxЬ, xoЧгIъ цe
iхaти дo l(иeвe, тaш вaвчатисЬ' !r Gaмoмy пrisдi (пi.щpес.

5rкpeiнськro< в.rrrгелЬ бyлo щe за Oлeксiя Мroraйлoвина, ц6
тo дo тaк звaпoгo свoзз'€.щleЕвя'. He зriнилoсь вoвo й
пi3girтrg, a'к дo цаpювaюrя Ihтeplrви TI1222, с. 99l.3iткшeш-
ня шiяt стapиЦи й шoпoдpшr вч}rтeляxи спptfчивti.'rись дo
poзкoJry в шoскoвсЬкiй Цеpквi' щo залI[tItIdB глrбolсий с;lЦ
вa poсйськoшy сyспiльвoшy xФfrтL

Пия.гвo вe шoглo залиIпaтись пoза yвalloю чрсиrцiв. як
IIиtIIe C.Corroвйoв, чrлсивф пoBпoPяпи: сIlera кpaiпrr в свiтi,

дe би Iшlя{твoбyлo тeкиш запaльЕиш пopoкoш' яс y Moскoвii.
Bсi, rreзалeясцo вiд звeпня' стaтi й вirсy, дrхoввi i свiтськi,
.roлoвiки i хсiвки, мo:roдi й стapi, п'Io'ть тоpiлlсy пoсгifuo'
пepeд oбiдoш, пiеltя oбiдy i пiд.lас oбiдyr [l99' с. 330|.

Bиrцe,щrхoвeвствo зaвeпorсo.rлoсь, 6o гшrярвo oxolrиJro
тaкo)к сд5rxoввi чиЕи'' пPoЕиклo в шoЕaстиPi. Ire дoпo-
мoглa вaвiть цaPськa гpaЦoтa' 6o вepeз двaдцятЬ poкiв

пiс.пя цei пoвпopoдський шrrтpoпoпят BrrCe свo€ю IPaIoгox)
зaбopoвяе iгyшeнaш, чopЕиш i бiлиш пoпel' диякoЕeЦ'
gтapllш i нepвиlщм IIrrги в tсoPчuax i валятись п'шtшl пo
вyл}tIIяс

oтpiш вiдсyтвoстi oсвiти, нa гPorieдЯIlськe зш5nквiввя
шo.ltoдi вIurивaдe нeгaтивЕa бaтъкЬська пoвeдiвIсa. Bопa вe
uoгJle пpсгидi.rги свaвolri й сaшoдpствy дlteй. Biдтaк вoвe
вЦo6Paхсeлaсь Ea gтaвпеIпi дiтей дo сiцefuос вiдпoсив, a
тaкo'lс дo пpиpoди (твapин, Poс.'rив mцlo), fiq :paб ЕешиJIo-
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сepддrrй дo пiдлеглoю йoшy peбe .rrr тваpliЕиD [l99' с. 347|.
3вiдси - ЕaшaгaЕпя пPоЕIfги свoю сl{.'Dr y взaешивaх iз
слaбlпlш, бo пe бyлo шoPaJIьЕoIro стPrш}rвaEEя' a' Еaвпaки'
пepeд oчишa щoдeЕЕo пoстaвaв iнIпий пPикJIaд. oтoхс,
взаrшини в poсiйських poдиEaх бyлrr д3лекi вiд нopшa;lь-
rroс Чo.пoвiки чeстo били хсiвoк, a *tiвlоt чoпoвiкЬ. Ilepiдсo
виlсopистoвyвалaсь oтP},"тa aбo хсiяки вiддaва.шrсь y цoвaс-
тиpi. 3e вбивствo чorroвiкa дp}лtинy зaпoщtваJЕt ,lсивoю в
зeш.'пo i rpиuaлrr дo сшepгi.

IПиpoкo Poзпoвсю,ptCyвались piзвi lrсГlt ЕiCПlrЬсГBa, цpl-
бyвки i в6ивствa, Ц0, вpeIптi-peцIт' пoслeGлroвeлo
yсвiдoхлeппя сyспfuъвroк зв'язкЬ' сиJи дep)rсaви i сyспiль.
сгва' пoклaдaючись JIиIцe вa в,laсEy cwrуt it вrпrадolс Taк
poсi.шив (звикав )Iс}rт!{ в лiсi, a пе в с5rспi.lьс"тзi й пoвot{-
тись вiдпoвЦдo дo IlDoпoD [l99' с. 349|.

Haвiть y сeшй стoлицi вe бyлo бeзпeки ,IGlfття. Cepeд-
вьoвiчва Мoскoвськa дeP)rсaвa Еe цoглa дaтrt зaxисткy
uaвдpЬвикoвi, бo звaтвi бояpи чи oкoшшrчi JrтPиш}rвeли
цiлi сoтвi чeлядi, яIсa звик.'ra xaPЧrватись зe PexJrЕoк пoдo-

Po]квиx ни вiзитopiв дo свoгo гoспoдaPя. Гpaбyвки
qrпPoвoд,rсJrвaлись чaстo-ryсгo вбrвствeшr. Teкoгo Ee uoглo
бyти нa 3axoдi, дe пpибyльцeвi нeдaвався пaPaЕIroвaвий
зaЕtст y зашlсy.

Хoч шoсrсвrшr заqД)иJIи захiдЕo€вPoпefuдq дaлiвiд Iрoтo
ae ttlл.lvl. [o ювoprrтrr rrPo кyJьryPy' lзoJtи щe зe r1aPя oлeк-
сiя Мюrайлoвичa пPостltI JIюддш забоpoвяlloсь забaвlrятись
шyElикoю' a 6yлo пaкaзаIlo спeлloBeти Ьстpyrreнти?
Пoявy uyзикавтe пoв'язyвaлlt з piзвlшr зaбoбoвeши й бeз-
чиEствaши' eлe вa бeвкeтaх y цapя вiд шyзики вe
вi.цroв.lrялrrсь. Teкi дpi пPaврl!

Moсквиgи 6aвллпrh, щo в iнurrос пapoдЬ Еe зЕaли пoдiбвoi

дrхoввoi тeшпoтtr. Borrero-вeвoлeю дoвoрrлoсь звe1lтaтись

дo Чrxсl{х в.lзгтeлЬ, зoкpeшa Ь сyсiдщoi Укpeiшr. Cepeд
зaпpoIIIeшD( бyв Crшеoв ПoпoIркиЙ Пpсtе дглсe скоpo стapi
шoскoвськi вчrгтcлi вi.д1тy.ltll вIIJIив пprбyльlrя пpи цepськo.
шy .Цвopi й пoчaли rпJп(aти якиxoсь шoтrrвiв д.пя йoгo
звин)rвaчeIIEя як пPeдcгeвниlса xибнorэ вчeEвя. Cан Clшеoн

п1



Пoлoцький писaB пpo тoдiurнix мoскoвсьrс}D( вчитeлiв i свя-

щeникiв: uБaгaтo нeвiглaсiв, кoтpi нiкoли it нiДe нe 6yли
Bчитeлями' Iraвa}к)rкуться нaзивaтись вчитеJrями'.. нaспpaвдi

цe не вvителi, a мyнитeлi. Чepeз тe пoсилилaсь в людeй
злiсть, нaдмipнo poзпoвсюдилoсь л)rкaвствo, вopoхсбa, нaк-
лyllствo' poзбiй, злoдiйствo, вбивствa, пияI{гвo i бeзглyэдi
гPищa' гpaб1rнки, PoзкPaдaння i дo цьoгo пoдi6нe, нapeurтi й
пoвстaння пpoти влaди) [199' с. 373l. У Moскoвськiй дeP-
хсaвi свящeники не вели }tиPян' a плeнтaлись зa ними' тott{y
миPяIlи дlу|BуIJ|у|cь нa свяЦleникa як нe (oстaнньorэ paбao,
нaв'язyвaли Йoму свoю вoлю. }Itoднi нoвинки lre дoпyскa-
лись: з тaкиx нoвинoк нaсмiхaлись' вottи oсyдхt5rвaлись i
вiдкидaлись.

Яскpaвy кaPтинy дoпeтpiвськoi Moскoвii змaлювaв y
пpaцi uПoлiтичнi дyми) сepб Iopiй Кpиrrсaнин, якпit у дpyгй
пoлoвинi ХVII ст. мaйхсe 20 poкiв пpo)rсив y Мoсквi.
кPoсiйськa JIrодинa' _ IIисaв вiн, _ сaмe нiчorо IIе ви}tyдpy€'
якщo iй не пoкaхсyть; книг нe мa€ вoнa )rсoдIlих нi пpo
зeмлеpoбствo, нi  пpo iнur i  pel{eслa; вoнa лeдaчa' нe
пi.Ц'пpиемливa' сa}te сo6i цe xoнe дoбpa зpoбити, якщo сиJtoк)
нe бyде змyrцeнa; мoвa ii збiднeнa, бiднiIцa вiд всiх
евpoпeйських ! 'oв'  тoмy нe дивнo' щo poзyми нaшi
(мoскoвитiв.-o.г.) тyпi й зaдyбiлi; чoгo нe ltoхсeмo слoвolt[
скaзaти' тolo нe мo)Iсe}to й дyмolo зaдyмaти; iстopii poсiйська
людинa не зIIa€' }t(oдItиx пoлiтичних PoзIuoв вeсти нe мo'Iсe
i тoмy н5rxсoземф стaвляться дo нei з пpeзиpствoм> [l99' с.
3?7]. Ilpoтe сePeд poсiян пан)rBaв (китaiзDl)' цeбтo нaдмipнa
сaмooфнкa. nltитaiзмo всoтJrвaвся в tсpoв з мoлoкo}t мaтepi:
йoгo нe пoзбyлись нaвiть тi, хтo мiг oзнaйoмитись з
евpoпeйськoю нayкoю. 3гaдaймo як пPoяв ккитeiзмy>
хapaктePистикy poсiйськoi мoви Михaйлoм Лoмoнoсoвим i
пopiвняймo ii з хepaктePистикoю ltpихсaнинa.

Пoвнoю пpoтилeхснiстto дo Мoскви бyлa Укpaiнa. 3нaний
iстopик i мalцpЬкик Пaвпo Aлепський, кoтpvйвiдЕiдaв нaшy
зeмJIю в сepeдинi ХVII ст., писaв: <... Пo всiй Кoзaцькiй зeмлi
ми пoмiтили пpeгapнy pисy' щo нaс дy)I(e дивJrвaлe: всi вoни
(yкpaiнф._ o.Г.) зa мaли}tи виняткaми' нaвiть здeбiльIдoгo
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iх хсiнки тa дoньrси' вмiroть чI{'гaти тa знaloгЬ пopядoк бorю-
оrркби i цepкoв.ний спЬ. Itpiм тtoпo' свяIцeники внaть сиpiт
i нe дoзвoляroть, щoб вoни Tuня:rrнcь пo вyлиIIя'(" [l92, c.27l,
3aлrцraeтьcя дoдaти' щo вpa'кeнвя l(pилсaничa IтPo Мoскo-
вiro i IIaвлa Aлeпськono пpo Укpeiнy стoсJпoгься oднorю й
тoпo,к чaсy.

Мoскoвська гpфiсть i вiдс5lтнiстЬ eтикeтy пpoявJtялись
тaкo,к нa мixсдepаrtaвIrouy piвнi. oсь щo сIceзaв дaтський
кoPo'lЬ пPo мoскoвськt{к пoслiв: сЯкщo щ лloди щe дo мeIIe
пpийд5rть, тo зu)пцeниfi буху пoбyдвaти iм свинячий :r.lliв:
тo!Дy щo' дe вoни пoстoягь' тaм пЬpoкy нiхm нe мoхсe rrсити
чepeз смopiдr [199' с. 377]. Цитy'oни цi слoвa, якi пpивiв
Io.Itpиxсaнин, Cepгiй Coлoвйoв пиrцe: сTaкy.m сyмнy tсаP-
тинy нaPoДroгo бaнкpyгствe в eкoнoцi.rrrorry i мopaльнoмy
вiднoшeввi lreкpecпив нaш слoв'яtlський пaтpioт, tсoтpoпo нe
t'to,кнa зaпiдoзpити в бaйдрrсoeтi чи злoвiстi щoдo виpaзoк

,Цaввьoi Poсii...o [l99' с. 3?8-379].
У свoю чepry цoскoвськi сaнoвIlики нe зЕaли диIшloмe-

тичнoгo eтикeтy пpи пpийняттi чrжoзeмних пpeдeтaввикЬ
вдoмa. r[oдo ч)Dtсoзeмниx пoслiв, _ пицIe вЦoмий a![ePи-
кaвський вчeний Piнapд Пaйпс, - 6ggfiди3o зaхiдних,
ruoскoвсьIси* двiP любив Bу|Яв.J|яTу| пiдкpeслeцry гpyбiсть,
нeвaчe нa!,raгaючись пoкаtaтИ' Щo в йorэ oчaх вottи пPeд-
gгeвJIякугь пpaвителЬ ни,lсчol1o гaт}нкyD I161' с. 106]. Iвaн TV
лишe дJtя тypellькoгo сyлтaнa po6ив виtlягoк.

IoJtpиxсaнr,rч зaзIlaчaв' щo DtoсtсoBuTIД нe вrдiroть кyль-
тJPIro poзмoвJlяги' a, oкpiм llрoпo' дo iх толoвнlос пopoкiв
вffioсятъся тaкo,tс лiнь, rвrя.1твo i мapнoтpaтствo; вiд мapнo.
тpaтствa пoхoдитъ хсopсmкiсть y gгавлеEнi дo пiд;reглax _

i мoскoвити нe виiroть тpи}teтись з гiднiстro. BЦ Iрoгo в

дepясaвi пalry€ сiaвoля, Еeвиtвeчeпiсть aбo ж нaдшipнa
rкopстoкiсть. rPoзплoдились' _ mlшe Io.Kpи,Iсiaнич' _ в
poсйськoшy нapoдi пPe!'ePзoтвi пopoви, тoмy пePeд iнцrи-
uи IIaPoдaши poсiяпи (сpyсскиe>) вияв.'rякугьcя ofllrytp;шtвuмv1
нeвipними, сxильниши дo злoдйствe, вбивствa' нeгpeчIlими
в poзмoвi, нeoхaйними.A вЦ чoпo цe пoхoдить? Biд тoгo, щo
бyдь-якe мiсцe нaпoвнeнe кopчrЛa!Ли' зaстaвaми, вiдк5rпни-
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кaши' lllинкapяuи' виiшкoвикамu, Tarlfi|uми виказ)rвeчe}tи :
лloди звiдyсiль i скpiзь пoв'язанi, нiнoгo нe мoхс)rтЬ вiльнo
poбити, пPaцeю pyк свoix Еe шo,rс)rгь вiльнo tсoPисЧrвaти-
qдl[ l99, с.  377-3?8]. Bсe дoвoдиться po6ити тaйвo,
пPиxoвyючись вiд тaкoi вeликoi topuи гнo6итeлiв пaPoдy'
щo сaшi нe oгPим)пoть вaле'l(lloi rшraти й нe мoхс3rть гiднo
виIсoнJrвaти свoix oбoв'яtкь' тouy lttyкaкуть lсopистi Й бe.
Pyть пoдapylllи в'д злoдiiв. A oсь виснoвoк: (угo,l(' Jtк)ди'
звикн)rвцIи всe poбити пoтaйки' як злoдii, зi стpeхoм, з
oбмaнoш, зaбyвaIoть пpo бyдь.яlсy чeсть' стaloгЬ бoягyзaми
нa вiйнi, сxиляtoться дo всяrсoi нeлюдськoстi, нeскpoмнoстi
й нeoxaйнoстi; вe вмiro.ть вoви цiпyвaти Чeстi, нe вшirmь
BllяBлtrru вiдшiнвoстi пoшilrс лtoдьмиD [l99' с. 378].

Чишaлoю шipoю всi ф пopoки, нa якi вкeзy€ IO.Itpихсa-
нlttl' зJrшoвлeвi яrс внyтpiulвiши' тaк i зoввilднiми Jrмoвaми
)tс!fгтя. PЛaйпс IIиlцe: nlснJrвaлa кopiннa нeвiдпoвiднiсть мiэlt
DIo,I(ливoстями кpaiни тa ii пoтpeбдцць[l6l, с. 35]. .{ля зa-
xистy вeличeзrroi тepитopii шaлoзaсeлeнoi дeP)кeви
вишeгeлoсь чиcпeЕoпo вйcька, яrсe тpeбe нaroдrвeти. .[ля
зaдoвoлeння тaкoi пoтpeби вихiд знaйцrли y пoсилeннi
кpiпoснoтo пPaвa' хoч в 3exiдвiй eвpoпi вoIIo вxсe пoчeлo
вiдllgвaти. Taк poсiяпи стaли вeвiльниками свoiх нaддripнrос
тepиmpiaльник aпeтитЬ. C.Coпoвйoв ш5rкaс oпpaвдaнЬ дJIя
тaкoк) iстopи.пrorэ пapaдoксy. Biн шlцre: с. У 3axiдriй €вpoпi
зaвд.яки ii вигiднoшy стaнoвиllly пoсиJlt,t.пaсь пpoшислoвa й
тopпoвa дiяlьнiсть, oдЕoстopoнпiсть в eкoпoмiчrroшy rrситтi,
пaнJrBaння нepyxoшoi anraснoстi, зeшлi зниrс.rro; пoбiн нei з'я-
вилaсь Pyxoшa' гpouri, збiльrдилoсь нepoдoвaселeввя'
poз6aгaтiлo шiстo i звiльнилoсь сeлo. A нa схoдi gгвoPилeсЬ

дeP,кeвe пpи нaйнeвигiдtliцllок Jrшoвex' з вeличeзнoto oб.
Jtaсгю i шa.ш,rм нapoдoЕaсeлeЕЕя}t' яка пmpeбyвaлд вeпикom
вiйськa, зшJпцeнe бyти вiйськовoю' хoч зoвсiш нe вoйoвви-
чa' toвсiш бeз зaвoйoвниtlьtctdx цpaпIeнЬ' яIGa шaJIe нa yвaзi
лlцrе пoстiftlluЙ зaхucт свoеi незeлexснoстi i свoбoди всЬoпo
вaPoдoвaсeпeнпя' _дepл€вa бiдЕа, зerшlepoбсьIса, i E( тi.lъкrr
взa€шиви в нiЙ шixс чaстипaши ЕePoдoнeсeлeння пoчeли
визнaчaтись зa пoлoвltиши пoтpeбa}rи нaPoдlIolэ i дepжeв.

l14

Еoпo )Iситгя' тo вoнa i пoкaзалa вiдoшe в пoдiбних дepx€вax
явищe: oзбpoeнa чagгинa нapoдolraсeлeЕвя rэдyеться 6eз-
пoсepeдIrьo зa PaxJпroк вeoзбpoенoi, вoлoдiе зeмJteю' вa
кmpй вeoзбpoснa JIюдprIra с кpiпoсвиш poбiтникoшD [l99,
с.431.432]. Якщo a6стpaгyвaтись вЦ вiдoшlоr нeпoчlloстeй'
пpишipoм, пpo нeвoйoвнtцчutц xapaктep шoскoвитЬ з ix пo.
лiтикoю nзбиpaльвиI{твa зeшeJtь)' дoвeдgгься визнaти' щo
B пPивeдeпiй цитaтi C.Coпoвйoв дoситЬ lrpaвильвo пoказaв
пPяuo пpoпopцiйнy зaлeхснiсть нeвoлi poсiйськoro вaPoдy
вiд вeлинини дep,кавIroi тepитopii.

Фiлoсoф М.Бepдяeв PoзгJlяп)rв цe питaння в дetцo iнцliй
rшolцrrнi. <Beличeзrri пPoстopи' - писaв вitt, _ лeгкo дaвa.
лrrсь poсiйсЬкoшy нapoдoвi, aле нe лeпсo дaвeJlaсЬ Йoшy op.
гaпiзaцiя цих пpoстopiв y вeличезнiй y свiтi дeprrсaвi,
пiдЕpишкa й oxopoнa пopядIсy в нiй. Ha цe пiцl.lla бiльцla
чaстинa сил poсiйськoпo rrapoдyr [20, с.62]. Iloтpeби тaкoi
гiгaнтcькoi дePfl(aви зaJIицIeли д)r'кe шeJIo вiльвorэ нaсy, бo
всe пiIдлo нe дep,rсaвIry с.'грк6y. Як нaслЦoк' тtиttlе М.Бep.
ддев: сPoсiяни шaйrrсe Еe вшitoЕ Paдти. Heua в poсiяп (npyс.
скиx лодeй>) твopнoi гPи сиJt. Poсiйська .Ц5ппa пpигнiнeнa
бeзмeхсниши poсiйськиши пoJIяши i бeзшeжниrrи poсiйськи.
ши свiгaши, вoнe пoтoпae i poзниня€ться в цiЙ бeзшexснoстi.
oфpreпeння свoеi дпшi й фopraпення свoеi твopнoстi yгpyд-
нeвo 6yлo ддlя poсiянинe. Гeнй фoPши _ нe poсiйський rенй,
вiн вepeз сиJIy пo€дllyе влaдy пpoстopЬ lraд дJпцeю. I po.
сiяви мaйrrte нe знeкугь paдoстi фopшиr [20, с. 62-63l. Taкe
gгeв'Ieння дo фpши вiдfiилoсъ lra псrлкoлoгii poсiяп. Biд-
сyтtliсть paдoстi фopми спPrrrиЕилaсь дo пoпolli зa нoвиши
зeшJIяши' пorэнi 6eзгrryздoi i вaвiть rra шtсoдy свo€шy lrePo-
дoвL

3 пpoблeшaши тePитopii C.Cшtoвйoв пoв'язye пepeвeсев.
ня стoлиф дeP,Iсави. Хoч зaxoпивlllись вeликодePrrсaвЕoю
кoпцеrщ,iеlo' вiн пiдпopядIсoвye iй свoi висttoвки. 3eявляти
сьorэдвi, щo спoчaпсy стoлrrtи дepxсeви бyлa в Hoвюpoдi, a
з ньoпo пePeнec,вcь дo Itиeвa rrсoдeн сyшлiввий icтoprк нe
вaвaлс}fгЬся. Tвepprсeввя lтpo пepeЕeсeпЕя стoлиф з Kиевa
дo Boлoдишиpe - цe в'I(e дaIIипa Цeoлoгiчвиш сxeшaш
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poсiйськorc iмпepiaлiзмy. .[o тoго )rс пPиIIис)rвaти Укpeiнi
BJIaстивy Poсii вiдсyгнiсть цивiлiзaцii, щo тerrc спpичини-
лaсь дo пepeнeсerrrrя стoлиф, - нe щo iнule, яtс нaв'яз5rвaння
iстopинвiй нayцi iдeoлoгiчних мiфiв.

МаЙке як дeтеrстивtry iстopilo oIIисy€' - a нe aнaлiзyе! -
iстopик C.Coлoвйoв зaхolшteння Cи6ipy. Якщo вipити йoмy,
тo т)rт йдeться нe пpo (зaвoювaння oднiсю сиJtьIloю деp)rсa-
вoro iнrцих вeликyск' 6iльшe чи меtItIIе цивiлiзoвaних>, бo
сми (poсiяни.- o.Г.) бaчимo нa пepЩo}ty гrлaнi кoлoнiзaцiю,
зefoiяття гtyстиннI,f,к пpoстopiв д.пя миpнoi пpaцl, Il99' с.498].
Якoю бyлa ця (tr!иPнa пPaця> IсaтoPx(нto( paбiв y сибipсь-
ких сIriгax, iстopик знaв, мaбyть' дyхсe дoбpе. Ta вiн
нaсмiлlвся' як спpaв}снiй кoпoнiзатoP' знeвaхtати тaмтеrцнiх
xсителiв, нaзиBatoчи iх нapoдI1ями' щo стoять нa низькoмy
piвнi пoлiтичIroпo poзBиткy' звинJrвaчJrючи ix y xихсalдвi,
пoстiйнiй вopoхснevi y Bзa€минaх iз сyсiдaми, цебтo poсiя-
нaми. A звЦси rсаpкoлoмний i aбсypлний виснoвoк' щo (в

пiдкopeннi вopoгa т)rг пoлягar дoкoнeчнa oбopoнa вiд ньoгo>

[199, с. 499]. Цiкaвo' яtс !,toгли сибipськi (вapoдцi) зaгPФкy-
вaти гiгaнтськiй Мoскoвськiй дeprrсaвi?

Якщo вхсe б5rти кopeктним, тo тpебa зaзнaчити' ЦIo
poсiйськa eкспaнсiя йцlлa нe лиlцe в сибipськoмy нaпpямi.
P.Пaйпс зaзнaчaе' щo в ХVI-ХVII ст' piдкo пoпaдaвся pirс,
aби poсiяни не вeли бoiв нa свoiх пiвдeнних i пiвденнo-
схiдниx кoPдolrax. .[aлi aмepикaнський вчeний дoдa€: (xoч

дeякi poсiйськi iстopики схильtli вбaчaти в циx вiйнax чистo
oбopoнний хapaктep' вoIIи дoсить чeстo бyли peзyльтaтo}r
нaтискy poсiйськoi кoлoнiзaфiD[16l, с. 35]. Гoвopити пpo
якyсь цивiлiзaтopськy poль Poсii в Cибipy немa пiдстaв.

.Цoслiдник Io.Липa нагaдy€' щo зa 300 лiт y Cи6ip бyлo
зaслeнo мiльйoн <злoнинцiв,- йдeться пPo дoвoенний
пepioд,- щo oбiйrцлoсь дepжaвi кoлo мiльяpдa poсiйськПx
pyблiв, aлe вiд цьoгo не зaзнaв пoлiпrцeння дoбpoбyт
сибipськoгo нaсeлellня i нe пoбiльцIaлa йoг0 чисeльнiсть>

Il14'  с.9 l] .
Bсе це спorryкa €  звеplryтись дo хapaктePистики

C.Coлoвйoвим вapвapськorю й tprвiлiзoвaнoгo сyспiльствa. Biн
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висJIoвJIro€ д)Дiкy' щo дiя;rьнiсть Петpa r свиparrсaлa вe.шlкий

пepeвoPoт' BeJ|I^|<у|Й pyx y х0{'гтi нepoднoмy' пpaгнeння вiдo-

кPемитись вiд зaсaд сyспiльствa вaPBaPськoгo i зaсвoiти

д.пя сeбe засaди сyспiльствa цивiлiзoвaн919o [199, с. 62r].

Oснoвнoro oзнaкoю вaPваpствa iстopик ввa*(a€ пPaгIreння

)кити зa зужvtЙ Pax)ДIoк' кoPист)rвaтись IUIoдa}rи тyxсoi

пpaцi, IIe пpaцюк)чи сaмoмy. <Harцa Poсiя, _ пиtцe

C.Coлoвйoв, _ 6yлa сaмe xвoPa фею пpисyтнiстlo в нiй вap-

вapськoi засaди' зaсaди зaIшкаpфлoстi' якa пoPoд)rс)rвeлa

пPaгнeння )кити ЧDrсoю пPaцeю i, в свoro чePry, пiдтpииy-

вaлaсь ци}t пPaгIreнняt1lD [l99, с. 622]. Щoпpaвдa, дaлi вiн

зaпepeчy€ сo6i: <Aле якщo сильнi бyли Pиси вapвapствa в

дaвIrьoDty poсiйськoмy сyспiльствi, тo сyспiльgгвo всe х( нe

бyлo вapвapським: цe пPoявJIя.'Ioсь y пoстiйнoi{y пoстyпaJlь-

нoмy pyсi пpи всiлякиx пepeпoнaх, y poзyмiннi тиx недrгiв,
вiд яких пoвиннe звiльнитись дJtЯ дaJlьrцoгo iстopиннoгo
pyxyD [l99, с. 622]. Пpoте тaкe oпPaвдaння нiчoгo нe дa€, бo,

вpeштi.peurт' вollo мaе цiлкoм Bизнaчeнy иeтy: пPocпaBуrTu
Пeтpa 1дj стpyлЬникa lta тpoнiu.

.Цaлi C.Coлoвйoв пиlце' щo у (вaPвapськoгo нapoдy всi

йoгo члeни _ 39igц, а всi вoiни _ paби, [199, с. 629]. A

пepeд цим вiн визнaвaв: сБiднiсть дeP)rсaви i дoкoнeннiсть

JгтPиIrtyвaти вeличeзнe вiйськo, зaxищaти вeличeзнy пoкop-

дoннy лiнirо, вЦ6ивaтиcь з yсiх стopiн вiд вopoгЬ _ oсь двi
тяпtкi )niloви )ttитгя Мoскoвськoi деpxсaви" [r99' с. 628].

Bисoкo oфнrоroни дiяльнiсть Пeтpa I, якuЙ нauaгeвся
витягти Poсiro з вaPвaPствa, C.Coлoвйoв нe мoхсe зeмoвчa-
ти тoгo' щo йoгo пePeтвopeння щe бiльIцe пoгiplпили
мopaльний стaн сyспiльствa. B нoмy сyть? .{o тoпo чaсy
сyспiльствo пеpeб5rвaлo в зaстoi, вoнo нe p3rхaлoсь. Пeтpiв-
cькuil пepевopoт пoслaбив стapi сyспiльtli зв'язки, a щe цeй
чaс лицte пpoдoв,rс]rвaв i пoсилroвaв кoJIивaвня i смyтy, зa-
пoчaткoвaнy змiнaми в цepкoBнoмy жrгттi в дpyгiй пoлoвинi
ХVII ст. IfepкoвниЙ poзкoл спpичиIIився дo пoсилeння бaЙ-

дyхсoстi дo цepкви сepeд }raс' чoгo нe з)rмiв випpeвити
Ileтpo I свiтськими нaсильницькими мeтoдaми.

IЪспрвдi Петpo I вe мiг B'tГЯгrЦ Poсii з ваPваPства' бo сarд
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пepeтвopювaв ii вapвapсЬIси}rи uетoдa}lи. Biн нe визнaвaв
)rсoдних зaбopoн нi в сepqДori свoеi дepясaви, нi щqдo ilцДlo(
нapoДв. Пpo ц" ПI/|еАJIу| нeвiть рсiпrи. Iсmpиrс B.Itлroчевський
висJIoвився o,Еoзнaчнo: .PeфoPмa Пeтpa бyлa бopmьбoю
дeспoтизмy з нaPo.цoм з йoгo зaдyбiлiстю. Biн спoдiвaвся
гPoзoto влaди викликaти сaшoдiяльнiсть в yяpr'лeнoшy
сyспiльствi i нepeз paбoвлaсниIlьt€ двoPяttствo нaсeдI4tти в
Pocii евpoпeйськy нaУкУ, вapoднy ocвiтy яrс нeoбxiдry yмoвy
сyспiльнoi сaиoдiяльнoстi, хoтiв, щo6и paб, зaлицtaючись
peбoм, дiяв свiдoмo i вiльвop. [88, т.4, с. 203l. Петpo I нe мaв
,rсoдIlиx пoнyттiв дo 3аxiднoi eвpoпи, бo бeвив нe-
дoбpoзи.r.lпaвiсть ii нapoдiв y стaв.'Ieннi дo Poсii. Caи вiн
пPaгнyв лиIIIе викoPистaти €вporцr, нaсaмпePeд ii тexrriчнi
дoсягнeння. oсь щo вiн скaзeв: сHau тpeбa €вpoпи нe
кiлькa десяткiв лiт, a пoтiм lrtи дo вei пoвиннi пoвepн5rтися
зaдoмD [88, т.4, c. 196]. Учeний Iвaн Лисяк.Pyдницький
нiткo пpoтистaвляe мeтy Пeтpa I i Йoгo зaсo6и. <Peфopми
Ileтpa I,_ нaгoлolцy €  B iп,_ дpyгa пiсля oпpичнини
сpeвoлюцiя зпopиD в poсiЙськiЙ iстopii - не змiнили нiчorю
iстoтнoгo y стP]rкт}rpi дepэкaви й сyспiльствa. Qoпpaвдa,
пePeтвopeння Мocкoвськoгo цapствe нa Poсiйськy iмпеpiro
дaлo oстaннiй фaсaдy _ aлe нe 6iльцre як фaсaдy, _
тoroчaснoi свpoпeйськoi aбсoлютвoi мoнapxii. Пpme бyлo б
Iсoлoсaльнoro пoмиJlкoro нe бaчити кopiнних piзниць шiхt
евpoпeйськиш eбсoлютизl[oDt xvI-xvIII стoлiття i
poсiйським сeмoдep,rсaвствo}lD Il l7, т. 1, с.2l5.2l6].

Bчeнi пPoстe,IсиJIп пpяошlЙ зв'язoк нe лицte пeтpiвськиx
peфopи з oпPичнинolo, a fа з бiльrцoвизиoli. (кoмyнiзм, _
писaв М.Беpддев, _ y пepioд стaлiнiзиy нe 6eз пiдстaви
мoxсe yявJIятись пPoдoвх(eнняln спPaBи Пeтpa Beликoгoр

[l9, с. l20]. A I.Лисяк.Pyднvtцькuйt пiдrсpeслювaв: oHaвiть
пoвepхoвий спoстepiгaн нe мoхсe нe бaнити, щo мirrс такими
пogгaтями' як Ireтpo BeлуrкпЙ i Cтaлiн, iснyr внyтpiurня
дyxoвнe спopiднeнiсть. Pяд xaPaI(теPистичниx pис дeспo-
тичнoi мoнapхii Mикoлr.r I вiднaхoдимo в с5rнaснiй Paдянськй
Poсii. Чи oбoхснювaння Cтaлiнa нe }tагaдyе стapoмoскoвсЬ.
кoпo цeзaPoпапiзмy?n [ll7, т. 2, c.32|-322]..[opeннo нaгaдати'
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щo нинiIшнi poсйськi нaфoнaлiсти эвин)rвaчyoть Пeтpa I в
зaхorшreннi 3axoдoм 

' 
якe' вPeцIтi.peIшт, нaчeФгo rтpизвeлo

дo Giльlшoвиrlькoпo пePeвoPoтy в l9l7 poф.

ПeтpЬськi Peфopriи виtсJIикaJIи <неpoзyшiнggr в нapoдi
й нaвiть, зe слoвaми iсmpика B.Клroчевськoпo' (гл)rхy пPoти.

дiю в нapoшriй мaсil, 6o вoпи, пo.пepцle' дoвeли дo нafuищoro
piвня нaпpyги rrPимyсoвy пpal$o нapoдy нa дepжaвy' a' пo.

tPУгe, cпpиймeлись як нeзpoз5rtiлe лaмaння вiкoвrос звичaiв'
стepoвиlllloгo ytt.'Iaдy poсiйськoro Nсиття' щo oсвяlЦ/вaвся
нapoдIrими з8ичкaши й вipyвaвнями [88, т'4, c 207l, Hе ви-
пaдIсoвo в нapoдBoшy сеpедoвlлцi в;уIнуl,к;ltу| лeгeнди пpo Петpe
I яс пpo цapя.сauoзвarrllя тa t{аpя-aктиxpистa' щo пoсягeв
Ira чистoтy piднoi зipuIt Pцнlос звичaiв. Цe щe peз пiдтвep-

д)кy€ пpeBиJtЬпiсть висвoвкУ, Цo нeмa пЦстaв дo тoпo' щoб
сPoсito зaPaхoв)rBaти дo eвpoлп" |245, с. 13l].

У цьoмy poзyмiнвi  нalцa 6aтькiвщинa дoкopiннo
вiдpiзнясться вiд Poсii. кУкpaiвa,_ писaв lЛисяrс.Pyлниuь.
lкуIЙ, - нiкoли нe пePe,I(илa дo6vt нaсильнorro i paптoвorэ
lyзaxiднeнняD' aвeлoгiчнoi з lрploвaнням Пeтpa в poсiйсь-
кiЙ iстopii. I в Iрoмy aж нiяк нeшa пiчorэ дивIIoпo. Кpaiнa,

щo в'д свoix пoчaткiв 6yлa сyтг€вo евpoпейськoto, _ i в
t{ьotДy знeчeннi (зaxiднoro', - H€ пoтpебyвeлe aсимiлroвa.
тися дo eвporи ЦUtяхou нaглoпo' peвo.lпoцiйнoпo пePeвoPoгyD

[1l?, т. 1, с. 2]. Caмe Укpaiвa бyлa д.пя Poсii пePIци}l .вiкнoм
y eвpoгryь щe дo Пeтpa, пiдготyвaвurи гPyнт д.ltя йorэ pe-

фopм [11?' т. 1, с. 72]..B iстopii дyxoвнoi цДсtrtlи пeтpiвськa
peфopмe спpиймaлaсь зa qУкPaiнiзaцiro> в пpямo}ty й 6yк.
вaльнoмy знaчeннi слoвa |222, c.98]. Гoвopити пPo якuЙcь
кyльт1рний втtлив Poсii нa тoгoчaснy Укpaiнy немa х(oдItl{х
пiдстaв, eдх(e вхte зa Пeтpa I иoскoвський пaтpiapх Aдpiaн
сaм IIe мaв oсвiти.

Ta тoгoчaснi мoскoвити t|аBу|J|у|cь нa yкpaiнцiв як нa чy-
хсий нapoд. У Moскoвськo}ty цapствi всe' щo непoдiбнe дo
тaмтeцrнix звинaiв, спpиЙшaлoсЬ як €Peтицгвo й зpaдa пpa.
вoслaв'ю, нyxсoзerrф нe ввaл(aлись людь}Iи' a якиltись
IreчестиBи}rи iстoтaми, з яI||4м'| в пiст нe личитЬ нeвiть poз.

rdoвJtяти [l12' с. 32]. Мoжнa уяBli|Tу| сoбi, як стaвилисЬ
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мoскoвити дo тoпo' rrro нa apхi€Peйських кaфедpaх пoчaли
oсiдaти yкpaiнцi. Heзaдoвoлeння lrloскoвськol! дJr,(oвeнствa
пepедaвaлoсь неoсвiчeнiй rдaсi.

Heнaвисть poсiян дo yкpaiнцiв вiдвepтo пpoявJlя.IIeсь щe
в сepединi xvlп ст.' IсoJtи нerцi зeиляки тpaктJrвaлись як
(чepкасиlцки нi нa щo нe зддтнiь [l99, с. 32?]. Cвoю lleнaвиgгь
дo yкpaiнцiв пepeнoсили нa IцкoJtи, якi зaсвoB)rвaлись y
Мoскoвii нarцими зеDrляrGaIuи. T1п.дивились нa лroдeй' a нe
нa спPaвy. Щe зa цapя oлeксiя Миxaйлoвичal пpoзвaнoпo
<тццlaЙцluDl)' yкpaiнцiв oтoтoхttltoвaли з пoлякaши й
ви!{aгaли вiд ниx вiдoкpeшитись вiд пoлякiв сяк вiPoro, тaк
i чинoмe [61, с. 125]. Caш Пeтpo I нe мiг йти нaпepeкip цим
пoчyттям нeoсвiчeнoi т1rшeннoi мaси' тoшy пiсля смepтi
пaтpiapхa Aдpieнe пaтpiapший пpeстoл зaлицIиBся
нeзaйнятим, a Cтефaн Явopський, якиЙ мaв нaй6iльIдe
пiдстaв oсiсти нa ньo}ly '  стaв лицIe *6лIoститeлeм
пeтpiapшoтэ пPeстoJryD.

C.Cшloвйoв пoвoPить пpo зaсJI)tти Пeтpa I пepeд свoiш
rrapoдo}t. Ta iстopик лJrкавить' кo]tи пицIe пpo (пPиIс.'Iaд
пpaвильнoгo пoглядy' пPaвиJIьнoпo пoЧггтя' зa яки}r Пeтpo
вкaзaв нaм (poсi.пнaш. - o.Г.) пpиpoдIll,ск сoюзпикiв сepeд
нapoдЬ oднoгшrer,riнних> [l99, с. 583]. Якщo poсiйський iстo-
Pик' зa мoскoвсьtсoro тpaдифeк)' ввaх(eе oднoплeмiнним
нaPoдoм 5rкpaiнфв, тo фaкти lloвoPять пpoтиJlе)кнe, a вilt
сaм сoбi сyпePeчrгь' згaд)rючи пPo ltиx.

Oднaк C.Coлoвйoв зaлиIцa€,гься вipниu сo6i, кoлrr йдe-
ться цpo стaBJIення Poсiян дo yкpaiнфв. Цeй qoднoплeмirтний

ЕapoдD вiн мa.rпoе нaйнopнiluими фapбaм уl, Bуrвляетьcя' щo
<Мaлopoсiя пoкeз)rвaлe хaoс) _ i лиIдe poсiйськиЙ rрp мiг
IIaBeсти в нiй пopядoк. 3a слoвaми iстopикa, в Укpaiнi <всi
6yли нeзaдoвoленi, всi нaдсилaли скaPги' викaз}rвaли oдиIr
IIa oднoпo Moсквi> [199, с. 58l]. Iстopик зaзнaчa€' щo нeзa-
дoвoлeння спpичиЕилoсь внyтpiIшпiми, a нe зoвнiIцнiми
)rмoвaми. Звинaйвo, C.CoлoвЙoв зaмoвчyс пpo тe' якy Poль
в цьo!'ty хaoсi зiгpaлa сaшa Мoсквa i нoмy yкpaiпф c,<уIДa-
лись тo дo пoлякiв '  тo дo тypкiв>. <Пiсля Бoгдaнa
Хмeльницькoгo'_ пиlшe вiн,_ нe бyлo гeтьиalla' ксrrpпЙ 6ll
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вe зPaдив aбo не б5rв звинyвaчelrий y зpaдi свoiши rrt _

iптpиги, викaз)rвaння нe шaли кiнця> [l99' с. 58l].
Taкi слoвa зм)пIIJrpть дo пeвних poздyмЬ. Пo-пeprшe, в

нrок вiддзeplcaлelle gгaвлeння poсiЯн дo yкpaiвфв, щo пoтiм
пi,рrorшять бiльrцoвики: ylсpaiнцям' шoвJIяв не мoхспa вipи-
ти, бo вoни зaвIцe зPaдятЬ. Пo-дpyгe, iстopик чolДyсь
.за65rвe€', щo iнтepeси Укpaiни й Мoскви нe з6iгaлись, як
не збiгamьcя Й llulti. Чи нe вaPтo бyлo б згaдaти' щo ця
(зPaдa) yкpaiнфв нaспpaвдi бyлa, з oдIroгo 6oкy, вiдпoвiд-

дlo Еa зPaдrrицьtсy пoлiтикy Мoскви щoдo Укpaiви, a з

дP1tтoпo' спPoвoкoвaнa нaсaд)кJrвaнвяш сеpeд yкpaiнфв тpa-

дl,цliЙaпх шoскoвськшк пoPядкiв' пpaктики виказyвaння. сУ
Мoскoвськiй Pусi i в чaси iмпepii, _ rprIдe P.Пaйпс, _

пoпtl'roвнe здиpстBo чиrroвниI{гвa бyлo сиl'rlrгolto!'r глибrцoго
нeдyтa _ бeззaкoння, вi,vlaним сyпyтникoи кoтpoпo вoЕo e
зeв,,кдиD [16l, с. 3?5].Iстopик HJ(apaмзiн ввa}taв' щo *як6и
вiдпoвiдaти oдllиl[ сlпoвoм нa питaнIIя: щo poбrпься в Poсii,
тo дoвeлoсь би сказaти: кpaдyгьr [16l, с. 375]. Пo-тpeте,
C.Cшroвйoв зa}loвчaв' щo poсiйськoг,o цapя (зPaд}IсyвaJIиD

нe JIиtцe всi гетьмaпи пiсля Бoгдaнa Хмeльницькoгo, aле й
сaц ХшeльнпllpкltЙ' Beлцкпit гeть!/raн бaчив вipoлoшнiсть
Мoскви й нaшaгaвся Jrнeзeлe)r(нuтuci вiд нei, стaвJrячи нa
пeprцe мiсцe yкpaiнськi нeцiolraльIri iнтepeси.

У тaкoмy poзyмiннi пoлiтикa гeтьмeнa Iвaнa Мaзeпи нe
сoloз iз tцведa}rи бyлa пpoдoвrrсeнIlям пoлiтики Бoгдaнa
Хшeльвиrркoro, спpoбoю pеeлiз5rвaти Йoгo IUIaни. Хiбa шaе
Мoсквa пiсля AндpyсЬськoго пePeшиp'я пЦстaви дJIя т0I1o'
aби звин5rвaчJrвaти yкpaiнцiв y (зPaдl)?

Haпepeдoднi poзpllвy з Moсквolo ге|,гьIraн Мaзепa нaпoлo-
IцJrвaв' щo oнинiurпi дoговopи нaцIi з IIIвeфею сyть тiльки
пpoдoшкеIrня дaвнiцrиx' a в yсiх нapoдaх yхсивaних. Ta й

щo,rс тo зa Eapoд' кoJtи зa свoю кoPисть нe дбaе i oчeвиднiй
нe6eзпeф вe зaпoбiгaе? TaкцЙ нapoд нeкJlючиriiсгю свo€ю
пoдoбитЬся, вoiстивy, нeтям}rulиDl твapинaм' oд yсiх нapoдЬ
зЕeвaхlaниш> [126, с.44]. Кopoль Itapл ХII y пPolшeмeфi дo
5rкpaiнськoгo нaPoдy пpoгoлolДJrвaв: <I тaк я oбiцяoсь i перд

цilпш свiтoш }Potд.tcгo пpисяIaкЕь чвclтo св(Ею Ibpolliвсьlсolo
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пiсля пoва;reнIrя вopoпa свoпo rюнoвPгтI{ зeDшIю тyo Itозшрtry'
a6o фськy, в пepвiснolwy ii стaнi с,aмoдep,rсaвнor'ry i нi вiд кoro в
сзiтi нe зaJre)кнo!Дy' прo щo я з Гепъманoш ваI.lддд Мaзепoю lIись-
lnoвиltи elgпalши toбoв'язaвся i с:lтеpдaв, a гapaЕI]Еaт,{ iх 1'зяшr.
ся нaйтrepшi в eвpoпi дep'rсeвиD [77' с265-266}

Уlсpaiвсьlсo.рсйськi взaeмиIIи вiд .lшо<oвiснoro 1654 P. щe i

щe paз пiдтвepд*tyють' щo Мoсквa нe дoтpиIц}rвaлeсь в3я.
тиx нa сe6e зoбoв'язaнЬ, зaпеPeчyвaлa opгaнiнIle пPeвo
yкpaiвськoпo наPoдy пa нaфoнaльнe сauoвизIraчeння' гPy-
бo втp3rнaлaсь y вн)rтpiulнi спpaви Укpaiни, вдaвaлaсь дo

фaльсифiкaцii Ilepeяслaвськoi yгoди вrrсе пiсля смepтi
Бoгдaнa Хмeлъницькorэ. Itoли пoшeP Iвaн Cкopoпaдський,
Пeтpo I зaбopoнив ви6opи гeтьDraнa нa тiй пiдстaвi, щo Еe-
чe6тo lre знaе нaдiйнoi JIюДu||у| д;rя тaкoi пoсaди [199' с.582].
Який цинiз}r' aдrrсe стaття 6 дoгoвopy ьrirrс Moсквoю тa Укpa-
iнoro встaнoвлювaлa' щo гeть![aн oбиpaeться бeз цepськoтo
дoзso'ry. сБopoни Бolкe,_ заIrисeнo в вiй,_ сшepгi IIa пaнa
гEгЬ!данa'_ бo кoхснa лIo.Ф{вa смepпla' бeз I&olо нe }to,rсe
б3пи,_ щoб Biйськo 3aпopЬьке сaDle мiхс сoбoю гeтьшaнa
вибиpaлo тa йoro lBPськy вe.шrчнiсть пoвiдouля.пo; щoб цe
йoro цapськiй вeличнoстi не y гнiв бyлo, бo цe дaвнiй
вiйськoвий звичaйo [l02' с. 300]. C.Coлoвйoв зaмoвчy€' щo
в цьo}ry пpoявилoсь гpy6e пoPyrцeння Пepeяслaвськoi yгo.

ди з бoкy Пeтpa I.
Мoсквa втP)rчaлaсь нe лиtlre в спPaви Укpaiни. Пeтpo l

нe мiг oмин)rти нaпoди' aби бpyтaльнo втP)rчaтись y внyтpi-
urнi спpaви o6ecсилeнoi нa тoй чaс Пцlrьщi нaчебтo дJtя тoпo'

щoби сзвiльBv|TI^ пPaвoслaвниx хситeлiв зaxЦнoi Poсii вiд
пoJtьських 5rтискiв> [l99, с. 552]. Йoгo кoмiсep Pyдaкoвський
пoвoдився бeзцepeмoннo. Хoч пoльський ypяд вимaгaв
вiдIiIIикaти кoмiсape, цap зiгнopyвaв тaкe звepнeння. Cтapa
мoскoвсьIia тpaдифя: визнaвaти лицIe силy.

Heзвaэrсaючи IIa тe' щo нинi poсiйськi нaцioнaлiсти звa-
JtN)ють нa Петpa I всi нaстJrгпri 6iди, Йoгo дiяльнiсть бyлa
пePeлoмнoю д;rя Мoскoвськoi дep)rсaви. Пepeмoгa в Пoл-
тaвськiй битвi вивoдилa ii в числo вItливoвих дepхсaв. I.lьo-
мy oсoбливo спpиялa пoPaзкa Укpaiни, чим зpaзy
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скopистaвся цaP.Чepeз l3 poкЬ пiсля Пшrтaвськoi 6уrrgуl
Poсiя стaнe iмпepieю' цeФгo пoстaвить сeбe нa o,щraкoвий
piвeнь y тoдirцвiй €вpoпi з Cвяrцeввoro Pишськoro irrпepiero.
He лrrIдe пepeд сaшoю Poсiею, a й пepeд iнIдиши нePoдetiи
пoстaлo IIитeшlя: (ясe шiсце пoсядe ця нoва дepх(aвa' в якиx
взa€шиЕaх бyдe вoнa з iнlдиши дepл€вaши; яltих зacaд дo.
тpи}rJrBaтись y свoiЙ пorriтиф, чим кeP)rвaтись y дpyхсбi й
вopoяснeнi?r [l99, с. 546].

He виrglикeе сyшнiвy, щo пoявa Poсiйськoi iшпepii стaлa
пepeлoмЦим п)rЕктoDt в евpoпeйськiй, e вiд3eк i в свiтoвiй
iстopii. Ha ясa.lь, дДя змir.Еrенrrя Мoскви внecпи чtДlaJry лeптy
yкpаiнф: 6eз Укpaiни Poсйськoi iмпepii нe бyлo б. Укpaiн-
цi шaли 6.lгrrскyri шaнси дJtя тoгo' aби пiсля Itoнoтoпськoi
aBцтЯru в 1659 P' нe JtиIцe звiльнитись вiд мoскoвськoпo
пoнeвo.lleння' якe лoбpe пpoявилoсЬ зa п'ять poкiв пiсля
Пepeяслaвськoi yгoди, a й ствopити нoвy ситyeцiю в eвpoпi.
Пpme цi Iдaнси нe бyли викopистaнi. Biд слaви пЦ l(oнmo-
пoм [ll9, с. 80] yкpeiнцi дiйшли дo гaньби пiд Пorтeвoю
лиrцe зa пiввiкy.

Iстopик C.Coлoвйoв мaе paцiro, кoJIи пицte' щo в 3aхЦнiй
€вpoпi (дy,кe пoгeнo знaють poсiйськy iстopilol Il99' с. 695].
3aлицraеться дoдaти щo нe лицre в Зaхiднiй €вpoпi. BЦ ii
нeзнaння ни, тоннiule, вit tlепpaвильниx виснoвкiв з нei
нaЙбiльшe стpa,кдaлa Укpаiнa. B нoиy )t( цPичини цDoпo
нeзнaння? Гaдeю, щo в чy,ких зe}rлях дивлягЬся яa ткуг-
чeвськi слoвa' щo (poз)nДoм Poсii нe зpoзyшiти' apцrинol[
спiльним нe зиipяти)' як нa пoeтичlly гiпepбo.щr, нe 6eчaть
y ниx сyгi poсiйськoго нaцioнaJlьнoпo хapaктePy. Пo.пepure,
пPиlgtaдaюни дo Poсii сспi.lьний epцtиtlD' зa61rвeють, щo вoнa
нe }tox(e бyги poзгляпeнa в систe}ri кoopдrrнaт цивiлiзoвeнorэ
свiтy, бo д.пя вei нe iснyе якихoсЬ пpaвoвих нoPш чи мi:кнa-
PoдIlo-пpaвoвих зoбoв'язaнь. Poсiя дoтpи!Дy€ться дoгoвopiв
з iнцrими дeP)rсaвaши дoти' дolси нe }ta€ cuлуl ix пop)пtlити.
Cпoдiвaтись нa якiсь гapaнтii вiд нei мo}I(Jrгь лиЦte тi, хтo
нe знa€' з lсиш мa€ спpaвy. Пo.дpyгe, пPи стaвлeннi дo Poсii
неpiдкo ttеxгy€ться гeнeтичний пi.рrrд Ii пapтнepи ни сyсiднi
Irapoди ввaясaютЬ' щo нaстутlнпЙ peжuut бyдe iнurий, нirrс
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пoпepeДriй' нagг)rпний BoJtoдap 6yлe GлrrxснtцIt Дo Iщвiлiзo.
вaнoпo свiтy. ffк нacлiдoк пaPтнePи i сyсiдl Moскви зaвцre
зaзнaю/гЬ пoPeзки' бo вoни ,|3ив)rгь y псlloпi iлroзй, a вe
rrсopстoкoi peaльнoстi. Мoскoвська eтвoпсихoпoгiя дaвaлeсь
i дaсться взшaки: вoнe нe мoлсe б1rтrr зшiнeнa зa oдI,tн дeнь.

Укpaiнa вхGe не peз гipкo пolUIaтиJIaсь зa свoi iлroзii щoдo
Poсii, anrе нe винeс.пa з цьolrl ЕeJIe,юIto( ypoкЬ Пeряcпaвсъкe
iлюзiя нe нaвчилa yкpaiнських дeшoкPeтiв y 19l? poцi'
M.Гpyшeвський тoдi писaв: nУкpaiнцi в пoпiтичнй спpaвi
хoчJгтЬ yгвoPt,tти lllt{Potсy нaфoнa.пьвo.тepитopia.lьЕy aвтoнo.
rriю Укpaiни в ск.пaдi фeдepaтившoi Poсйськoi peсrryблiкиo

[45, с. 12l]. Чom xoгiли JПGpaitrrf, тoпo нe хvliJv| poсi.пи' пpoЙ.
нятi irrпepiaлiспr.шlrr.щrхoш lJшooiя 1917 p. ве cleлa }'PolФti д'Iя
yрaiнсысoro кepЬlшпцгва пiс.ltя pвпадl CPCP: вoнo rювipr,шю,
щo rюсп'elсaчeпiстськa Poсiя твepдo ыdaД.IA нa дpPory деDto.
кpaт}ппroтo pсlв}fтlqr' - i знoвy pшна'Pyвaш'я

Taких виснoвкiв пiсля гeкaчeпiетськoтo пepeвopoтy нe
зpoбили й iншi дepжaви. n3 pшпaдoм' - пl{цIe мJvtа.'leIь.
|Фf4 - Coвстсьlсoro Coloзy нe вiдiйrщra' oДleчe' в rшптyлe й
зaбyття Цeя вeшlкoi iшrepiя.lъвoi Poсii. Boнa зaлиrЦилaсь
,ttивoю шiхс Giльцriстlo влaдrroi eлiти, тa Еe бeз oпepтя i
пiдтpимки зaxiднoгo свiтyn[l 29]. Poсiйська apшiя, внopaurнi
кaдe6iсти, poсiйськe пpeвoслeв'я, кoлиrшнi бiльlдoвицькi
aктивiсти i нaвiть (дeшoкPaтиD - oсь тi cvtlшt, якi пpaгнyть
вiднoвити iшпepiю. ЗaхЦнi дeP)rсaви плeкaли iлroзi:o, щo
iсн5rвaння вeликoi Poсii бyдe в ixвix iнтepeсaх, - i iш
дoвeлoсь PoзчaPyвeтись. Ha щaстя' шинirпне poзчapyвaння
в Poсii пpийurлo нa 3aхoдi дyжe скopo. Чечeвська aвaнтюPe
пoкaзaлa пepeд цiлим свiтorr aгPeсивнy сyть (дe}to.

кpaтиннoil Poсii.

Poвдiл II

Б iльшloвllцЬIсllй iмпepiaлiвм

Гeнeвa шoсlоoвськol0 iшepiaпiзшy пoв'язaga з },твePдДсeшиti
Мoскви яrс сзбиpaльвифl зeueль кoлиlцвьoi 3oлoтoi opли i
пoнeвoлeви:к нeю дepхсaв. Пepшrим кpoкoм дo Iрoю бyлa
шoвгoлoфiльськa пoлiтика шoсlсoвсЬIсиx кпязiв, кoтpi нe
виtнaвaли,lсoдtltfх шoPaльпих пepecтoPoг' }rсoдпr,D( зaкoнЬ i
спиpaлиcь нa зaсaди aзiaтськolэ дeспoгиз}ry. Iдeaлoш пpa.
витeля ддя нaсeлeння тaкoi деp,rсaви бyв цap Iвaн Гpoзний,
a пiзнiIцe - Пeтpo I. He випaдкoвo цt,fх двoх сaмoдep,rсщв
нaйбiльшe .lпo6ив тpeтiй }roскoвсЬtсий дeспoт . Cтaлiн.

3a чaсiв стeлiнськoro пpaвлiння i пpи йoгo нaст)rпIlикeх
нaв'яз1rвaлaсь лeнiнська кoнцепцiя iшпepiaлiзмy. Oсь як
пepeдa€тЬся ii сyть в oднoDty э aкaдeмiчtlих видaнь:
сIMПЕPIAJIIзII,I. l. Oстeння, нaйвищa стaдiя poзвитrсy капi.
тaлiзшy, в якy вiн встJrпив нaпpикiнцi xlx. нa пoнaткy ХХ
ст. i д.llя якoi хapaктePниri r пaн)rвeнЕя мoнoпoлiй, бopoтьбa
мixс вelrикиlfiи дep,rсeвar'и 3a д)rrePeлa сиPoвини, pипки збy-
тy, н5rхсi тepитopii тoщo... 2. I(aпiтaлiстиннi дeprrсaви нa фй
стeдii капiтaлiзшy aбo iх кepiвнa вepхiвкa, щo пPoвoдить
зaгapбниrркy пoпiтrrкy...n [l94, с. 20]. Пpи тaкoмy тpaктy.
вaннi випaдae oснoвIre, цe6тo зв'язoк uiмпePiaлiзrtУo з
iмпepiею, Iцo визrraчaeться як (вeликa r,roнepхiннa дep,rсa.
вa' Еa чoпi псoi стoiть irrпepemp> тa свeJIикa iмпepiaлiсти.пa
дepхсaвa' щo' яtс пPaвиJIo' rдaс кoлoвiio [l94, с. 21l.

Haпeвнe, пPи Poзкp}fттi сyгi iшпepiaлiзшy тpeбa BWхoд:иl.
ти з oстaвпьoгo визIraчeпня iмпepii. Toдi йoгo мo,lснa
тPaктyвaти як пo.пiтикy вeликoi дep,Iсaви' спpямoвaнoi нa
зaгapбaнвя Чrilсих тepитopiй i пepeтвopення ix y кoлoнii.

2.l. БiльIЦoBltBI}t як piвltoBиt DtoсrсoвсЬlсoгo
iмпеpiaлiзмy

oстamчнe oфpш.lleння шoскoBськoi iшпepii вiдбyлoсь y
нaси Пeтpa I i ltaтepшти II. Ilepeнeсeвня стoJtицi з Мoскви
дo Пeтeфypгa oфiцiйвa iстopioгpaфiя пoяснювaлa як Еaшa-
гeння зlлiцнити пpoбитe свiкнo в €вpoпyn. Ta, нaпeвнe, в

t23



цЬouy пpoявилaсЬ щe вeхоlивiшla мeтa, зyмoвлeнa пoтpe-
бoto пЦтвepД'1т}1 пoчaтoк нoвoi eпoхи в iстopii Poсii, якa
вaмaгaлeсь пoPвaти зi tс11p,n'oю> i дДя цьorэ нaвiть змiньlla
свoю нeзвy.3шiнa IIaзви нe вeлa дo змiни сyгi iuпepii. М.Бep.
дя€в вказJrвaв' щo' нeзвa)кaloчи нe свiй нaфoнaльний склaд,
poсiйськa iшпepiя (Еe }roлte poзгJlЯдaтись яrс шeхeнirд13 цirrra-
ниIre нaPoднoстeй'_ вoнa poсiйська (сpyсскaяr) зa свo€к)
oснoвoю i зaвдaнняrr } свiтin [20' с. l44].

Poсiйський iшrepiaлiзм мar свoi oсoбливoстi' щo вiдliзня-
ють йoгo вiд iшпepieлiзшy зaxiднoевpoпeйськoгo. Taкi
oсo6ливoстi влacтивi всirr йoгo piзнoвидaм (цapськoмy,
бiльIшoвицькoмy i пoстгeкaчeпiстськoшy, eбo <дeшoкpa.
тиннoмy>), щo нaдaвaлo зaвцre pис нaдмipнoi бp3rтaльнoстi
як iмпepiaлiзмoвi aзiaтсЬIсoшy.

Пo-пepure, дepx(aви 3aхiднoi eвpoпи зaвoйoв5rвaли свoi
кoлoнii дeлeкo зa шoPяши. B флoшy вoHи впJIивaли пoзи-
тивнo нa poзвитoк тих taмopськиx вoлoдiнь. Poсiя, нa
пpoтивaгy iм, пpиеднyвaлa кoлoнii дo мeтpoпoлii, poзpiс.
lцись дo тoпo' щo нaвiть пpoдaлa зa бeзцiнь oддy з IIиx
(Aляскy), бo нe 6yлa спpoшoжнa JrгPимeти ii. Пpo якyсь
кyльтyPнy мiсiю мeтpoпoлii щoдo кoлoнieльниx вoлoдiнь нa
пPoстopax €вpoпи тa Aзii нe шoглo 6уtvl Й мoви. Cepeд шoс.
tсoвських кoлoнiй бyли тaкi, щo стoяли нaбaгaтo вище вiд
шeтpoпoлii зa pЬнeм свoпo кyльтyplroгo Poзвитt(y (нaпpик-
лaд, Укpaiнe). Щoдo нapoдiв Пiвнoчi Poсiя спpяшoвJrвaлa
свoi зyси.шrя нe нa тe' aби iх пiдняти нa вulциЙ piвeнь, a
вoлiлa ix лiквiдoвyвaти фiзиннo.

Пo-дрyгe, }roскoвський iмпepiaлiзш випJrивaв Ь сaмoi сyтi
психoлoгii poсiян. nIIIиPoчiнь pociйськoi (сpyсскoйr) зerrлi i
tllиpoтa poсйськoi (<pyсскoйr) дyuli пpидrшJrвaш! poсiй-
ськy еrrеpгiю, вiдкpивeк)чи мoхсливiстЬ Pyхy в бiк
eкeгeнсивнoстir[2O, с. 64]. B тoЙ ,Iсe чeс зeхffioевpoпerць
qзвиt( пoкJraдeтисЬ нa свoю iнтeнсивнy eвepгiro й aктив.
нiстьo [20, с. 65]. 3aгaфaнIrя Чr,rcих зeмель для Poсii нe
бyлo нivим oбгpyвтoвaвиш.

Пo.тpетe, пaPaдoксaльнiеть шoскoвсьtзoпo iшпepiaлiзшy в
тoшy' щo вiп пepeтвopювaв y кo:loпia.пьнloс paбЬ вe лицte
пoвeвoпeнi нaPoдt{' a й чaстиrrи свoпo вJtaсшoго нapoдy, oсo6-
ливo в Aзii. Teка пoлiтика спPияJIa фpшyвaнню знeчЕи:к
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вiдмiннoстeй y poсiяв, щo oпиIlиJlись нa зaгapбaних зeшJIяK
Iopiй Липa писaв: с3мiнюeться i хepaктeP тиx лroдeй, щo
пpихoд.ять дo Cибipy. Ухсе в пiдсвЦoмoсти сибipякa iснyе
пeperсoнaння, щo вiн )кивe вe в бaтькiвщинi тoгo lrapoдy' з
якoпo вийrдoв. Ha тiй бaтькiвщинi зiстaлaсь дepхсaвa, лiтe-
paт}rPa' пoлiтичнe хtиття. Йoмy rrс' нeвiть нe Paз чистoliy
цoсквинoвi' нe вдa€ться пoбopmи в сoбi бaхtaння пPoдo-
вх(yвaти твopчy пpaцю свoпo плe}reнi, aлe нe в стaPих
фopмaх, a в нoвиx' щo бiльцl вiдпoвЦaють йoго нoвiЙ oб-
стaвi,} [l14' с. 62].

Пo-нeтвepтe' як вжe зaзнaчaлoсЬ' IIaPoди евpoпeйських
кoлoнiЙ Poсii зa свoiм кyльт)PIrим pЬнeм бyли вищe вiд
poсiян. Ixнi пpeдстaBнп|<|lшaли визнaчaльний вrurив нa poз.
вlrгoк lcyльтypи iмпepii. Aнтинoшiйнiсть Poсii, пPo яIсy писaв
M.Бep.Цяев, пpoявl.lJlaсь i в ii дyхoвнoстi. Poсiйськa iнтe-
лiгeнцiя, якe з6eгaтилe свiтoвy кyльтypy гeнiaльниr,rи
твopaми' вiддiлялeсь завrцe вiд нapoдy цкуtтaЙcькuм l{y.
Po!'tD' зaлиtцaлa йorэ в лaбeтaх сepeдньoвiчнoi дикoстi, якy
вiн нiс y зaгapбaнi кpaiни.

Пo-п'ятe, }roскoвсьlGий iмпepiaлiзм зpiсся з Цеoлoгieю
свoеpЦнoro вapiaнтy пpaвoслaв'я' якe зa свo€ю сyтпo бyлo
цapeслaв'ям i яскpaвиш втiленням цeзapoпaпiзuy. Мoс-
кoвcький цaPaт пPeтeцдJrвaв нa Poль кepiвпикa всьoгo
щ)eвoслaBlloгo свiтy. Зpiсurись t дeP,rсaвoю' Pпц мaлa нaй-
cпpиятливiцri мolкrrивoстi д:tя BпJllлBУ, нe вiдкидeloчуt tа
пlдItyпy влaдик iвцrих lтPaвocпaвних ltepкoв. Boднoнaс, нa
пPoтивaгy зaхiднoевpoпeйськoмy iмпepiaлiзмoвi, мoс.
кoвський iмпepiaлiзм IIaсaд,Iсyвaв не лицIe нaфoнaльний,
a й rrсopстoкий peлiгiйний гнiт'

Mocrloвський iипepieлiзм гpyвтyrтЬся вa вiдпoвiд-
нiЙ нaцioнaльнiй iдei, зaпoчaткoвaнiй y,Цoктpинi сМoск.
Bу| _ Tpeтьoгo Pииyr чeнця Фiлoфeя Гrскoвськoгo,
poзвинeнiй y Tpeтьoшy Iнтepнaфoнaлi aтeiстe B.Ульянoвa
i пpoдoвжeвiй y кoнцeпцii сoсoбливoi poлir Moскви в свiтi
oxPистияrriзoвaвoгo кoшпapтotсpaтa Б.eльцинa. B oсвoвi
цiеi iдei зaв,кди лeя(aв шecioнiзш. УкpaiнськuЙ вчeнпЙ
Poшaн I(iсь визнaчив п'ять oзнaк цьoгo шeсioнiзшy:
тeлeoлoгiзш, пpoфeтизrr' eсхaтoлoгiзм, хiлiaстичaiсть' мa.
кcимaлiзи [86' с. 6l].
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Звepнeиoсь дo хaPaктePуIcTуIKуl t$,tx oзвaк' яrсy дaе iш
зraдaний aвтop. Teлeoпoгiзм (хlнaчa€l зa твePд,I(eнняш aдeп-
тiв poсiйськoi нaцioнaльнoi iдei, yсeсвiтвeпня poлi Poсii.
3мiнroвaлись нюaнси' a нe с}ггь. У дopeвoлloфйнi вaси Iр
iдeя пoв'яз)rвeJraсь з зaдJrмoм Бorrсим; бiльrцoвики poзгJIя-
дaли ii, ву|хoДяч91 з пe}IиIryчoстi пoбy,Цoви <свiтлoгo
rraйб1гтrrьorэD' пoчamlс якoll{y зarс.llaв JIисnoIIaдoвий пepeвopсг
y 1917 poф; пoстгeкaчeпiстськi лiдepи спoчaткy бaчили ii
в диктaтi свoеi дepлсaви в нoвoiмпepськiй CH.Ц, e тeпep _
y poлi свiтoвoгo xallдapмa. Пpoфeтизш втiлroeться в
спeцифiннo}ty (пpoPoчoмy> тoнi сoбгpyнтyвaнняD poсйсь-
кoi нeцioнaльнoi iдei вiд чelrця Фiлoфeя дo випirпвix
iмпepськrrx iдeolroгiв' якi дoшaгarmься yвi.пlити мiсцe Poсii
спiд сoвцeм,. 3вiдси пpямltlt вихiд IIa eсхaтoлoгiзш як
пepeкoнaння y вeликoltry мaйбyтвьoмy Poсii дJlя oнoвJleЕЕя
всьoгo людствa. Хiлiaетичнiсть шoскoвськoпo шeсiaнства
вiддзepкaлro€ться y вipi пpo uoэкrrивiсть збyдyвaти сeшoк)
Poсiеlo чи пЦ ii пpoвoдoм cтисячoлiтн€ цePствoD' в якoшy
пaн)rвaтимe цiлtсoвrtтa спpaвeд.rrивiсть i сoцiaльнa гapшoпiя.
Йдeться пpo ленiнськy кoпцеrпд'ilo свiтoвoi кoмyнiститroi
peвoлюцii, гop6aнoвськe нoвe пoлiтичпe мислeЕвя тa
€лЬциtlськy дoктpиIry свiтoвoго,rсalrдepмa. Maксиuaлiзш
звoдиться дo гiпеpтpoфoвaних пpeтeнзiй, якi шoгли б
o,|P'|JI'|T'1 iшпepськoтэ Paбa, нeвiятu Йoму пеpeкoнellЕя пPo
(пepeвaги Poсiie нaд iнrшиr'rи кpaiнaми в свiтi.

Biд poсiйськoi нaфoнaльнoi iдei з тaкими oзнeкаши Ee
вiдмoвлявся )кoдeн з кepЬникЬ Poсii вЦ чaсiв чeпrlя фiлo-
фeя дo чaсiв Бopисa eльцинa. He бyли виняткoш i
бiльIдoвики' щo peпPeзeнт)rвaли нaйбpyтaльпiIшy фopшy
poсiйськoгo нiгiлiзмy.

Бiльцroвизм гp)пrтJrвaвся нa ltoскoвськ,rх тpeдицiях дeс-
псrгиlrнoпo yпpaыliяня, яrсi yспaдкoванi вЦ пpaвителЬ 3шroтoi
opд". Ha слoвax зaхищaючи нapoд' вiн вжсe пiсля пprосoдy
дo вJIaди зeпepечив дeмoкpaтiю в бyдь-якiй фopшi i пaки-
нyв нeкiстсьlсy диктaтУPУ, Щo нe йцIлa в пopiвнлtня нaвiть
з poзryлoш цapських iнквiзитopiв y нaйнopнiцri чaси.

Хoн мapксиз!/t виниIс зa мeя(a}rи Poсii, вiн нaбyв y фpшi
бiльцroвизrдy-лeнiнiзмy poсiйськoгo, aзieтськoгo хepaктepy
i нa6лизився дo слoв'яltoфiльськиx Цeй. Бiльцl oB:rllli<tl зlloвy
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пepенeс.п}r стq'rиrso з Пeтep6yprа дo Moскви, щo вiдпoвЦaлo
Цeяш слoв'явoфiлЬ. Мoсквa в бiлъцroвиtркiй дoктpивi ви.
стyпaлa лs шaйбyтвr всЬoпo JIюдgгвa' щo нешиrr1r.Iе пpийдe
дo кoмyнЬшy. IIIш:< дo Еьoт'o вeдe чePeз деспmи.пry бro-
Poкpaтичвy деP)кsвy' яrсa вeчe8гo спPoшo,rGнa пePeтвoP}Iти
все сyспiльствo за скoвстpyйoвaниши сxeмaши. Кpaйвiй етa.
тиtм _ тaкий xдpelcтeP бiльцloвицDlсoпo кoш}rпiзшy в Poсii,
щo вiдтaк eкспoPтJrвaвся в iвlдi пolreвoпeвi кpaiни; вiн пo.
ввiстro збiгeвся 3 тPaдицiяши poсiйськoi деpпсaвнoс"тi. 3a
свo€to iдеoлoгiчнolo кoнстpyrсцi€ю PaддЕськe бiльtцoвицькe
цepствo yпoдiбпювaлoсь дo шoскoвсЬкolro пPeвoслaвЕoпo
цapствa. Iшпepieлiстиквe iдeя пpo сМoскзy _ Tpeтiй Pиш'
тpaнсфopщrвaлaсь в iдeю Tpeтьorо Iнтepнaфoнaлiзшy, a
шaPксистський шeсiaвiзи пpoлeтapieтy _ в шeсiaвiзш
poсiйськorэ нapoдy.

oгoтoхсвeнвя pocйськolэ нePoдy з свiтoвим пPoлетePie.
тoм liaлo звopo{ш{Й 6iк: в пPoпaгaЕдисгсЬtсro( цпaшrrax taxiд
шaйхсe пoвнiстro moтo,кнювaвся з б1ryясyaзiеlo й капiтaлiс.
тичIlи}t сpaбствoшr. oгxсe, зa тaкoю лoгiкoro бiльrпoвиIрка
Poсiя тpeкyвaJlaсь яrс вiт.rrrзнa poбiтвикЬ цiлoгo свiry, яrсlоr
y чaси Мapксa 6ypлсуaзiя (пoзбaвиJtal вiтчизпи.

Фeктичнo шiяс сoфeлigгиtlttиu (пpoпeтapськиш) iнтepнa.
цioнaлiзшoм i poсiйськиш (paдявськиrr) пaтpioтизшoш
gгaвився знeк pЬнoстi. Taкиш вIиIloш' заxисг <пepuroi в свiтi
сoцiaлigтrчпoi дeprrсaвиl poзцiшoвeвся яIC пeтpimи.ший oбo.
в'язoк poбiтrикa в бyдр-яrсiй дepхсaвi свiтy. trllБepддeв пиcaв:
сУ Poсii виpoeтac вe тiльки кoшyвiстиннuЙ, a Й pap,пlcьtсuft
пaтpioтизш, кaтpпIt r пPoсro poсiйський пaтpioтизш. A.lre
пaтpioтизш вeликoпo lraPoдy пoвиEeн бyги вipolo y вeлиrсy i
свiтовy шiсiю Iрoro нaPoдy' iнaкrцe цe бyдe нaфoнaлiзш rrpo.
вirцiйний, зaшквyтий i пoзбав.пeвий свiтовrо< пePспeктив.
Мiсiя pociйcьIсoпo IIaPoдy yсвiдoшлroсться як здйсвеввя сo.
цia;ьнoi пPaвд}t в Jtюдсьlсoшy сyспiльствi' нe лицte в Poсii, e
i в yсьoшy свiтi. I цe згiдlo з poсiйськиuи тpaдицiпrиr [19,
с. l20-r21]. I дaлi: с Poсйський (<pyсскийr) кou5rrrЬш' яlсщo
пoгJIяIIJгги rra ньoпo глибule, в свiтi poсйськoi iстopи.lвoi
дoлi, е дeфоP}reЦя poсйськoi iдei, poсйськorо шeсieнiзшy i
yнЬepсaлiзмy, poсiйськoгo IIDrкeяIrя'Iаpс"тва пpaвди' poсйсь.
кoi iдei, щo пpийпялa в aтuoсфepi вiйни i poзклaдy
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звиpoдIriлi фopми. Aле poсiйський кoмyнiзм 6iльцre зв'язa-
нуtflt з poсiйськими тpaдицiяl{и' Itiхс пpo цe дyмaють'
тpaдprфями не лиI'цe дo6pt,ttви, a й дyлсе пoгallи}tи) [19' с.126].

ХХ стoлiття пiдтвep,Ц,илo' щo poсiйський бiльцroвизм
вiдpiзняеться вiд гiтлepiвськolto нaцизмy лицIе слoвeсним
oфopмлeнням' a нe сyттto. Boни мaють тaкi спiльнi зaсaди:
тoтeлiтapна деp}сaвa' дepясaвний кeпiтaлiзм, нaфoнaлiзм,
вo,tсдиз}r' мeсiaнiзм i мiлiтapизм. Пpoтe щ двa piзнoвиди
тoтaлiтapизмy нe Dtoгли lдиPllo спiвiснyвaти. Cпpo6и стa-
лiнськo-гiтлepiвськoгo кoндoмiнaтy в свiтi виявуrJIуIcя
тимчaсoвими: пpoтилeжнiсть (ни, тoннirшe, збiг) тoдilшнiх
}toскoвськoi i нiмeцькoi iмпepських iдeЙ, мeтa яки:к пPoяви-
лaсь y пpaгнeннi дo встaнoвлeння свiтoвoгo пaнyвallня
пpизвелa' вpeIштi-peIшт' дo кPивaвoi вiйни. М.Беpдясв пepe-

дбaчaв ii зaгpoзy. Biн ввaхсaв' щo (пopaзкa paдёяllськoi Poсii
6yлa 6и i пopaзкolo кoмyнiзмy, пopaзкoю свiтoвoi iдei, кoт-
py пpoвiщae poсiйський нapoд" [19' с. 119].

Iстopiя пiшлa iнrцим tцляxo}t. Cпoвaткy зaзнaлa пoPaзки
iдeя кoм5rнiзDty в деp)кaвaх eвpoпи, a вiдгaк _ 6iльlцoвrдlька
iмпepiя. Ta нe вик.пикiar сyмнiвy, щo виснoвoк М.Бepддевe
вЦпoвЦaв lсoнкPетнo-iстopиннiй ситyaцii 30-x _ 40-х poкiв.
Як6и бiльlцoвицькa Poсiя пpoгpaлa вiйнy, тo кoмyнiзм зa-
знaв би нищiвнoгo yдaPy y всeсвiтньoмy мaсштaбi.

M.Бepдяев пpизнa€ться, щo iдeoлoгiчнo нe спpиймaе pa-

дянськoi влaди' бo цe (BЛ3t8, яtса зaплямyвaлa се6e
лсopстoкiстю i нeлroдськiстlo, флa в кpoвi, вoнa тpи}lar нa-

Poд y тях(ких лещaтaхD [19, с. l20]. }Ieзвaхсaloчи нa те'
poсiйський фiлoсoф пoк)д?кyeтЬся пiдтpимaти цIo кPивaвy
влaдy' бo вoнa _ (€д!{нa влaдa' якa викollyе xoч якийсь
зaхист Poсii вЦ нeбeзпeк, кoтpi iй зaгpo)rс)rють> [19, с. 120].
Як бaчимo, poсiйськa нацioнaльнa iдея пpивoдить лoгiчнo
Бepдяевa нa пoзицii зaxисникЬ 6iльu.toвицькoi iмпepii як
спaдIсoЕ}tниф мoнapхii Poмaнoвих. Чи не вepтo нaд циDt
зaд)r}laтись нинi, кoли, з oднoгo бoкy, нaвiть poсiйськa де-
мoкpaтiя нaбyвaе дy)rсе чaстo вiдвepтo iмпepiaлiстичнoпo
xaPaктepy' a чaстинa щe нe кoнсoлiдoвaних в единy нaфю
yкpaiнцiв пiдпopядкoвye нaцioнaльrry iдeю зaдoвoлeннк)
сьoгoднirшнix сoфaльниx пoтpeб? Бepдяев кpl{тикy€ бiльцro-
вицькy Цeю лиrцe з сoфaльнoгro пoглядy. Itoли хс зaxoдить
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пpo Poсilо як вiтнизнy' тo тJrг вiп зaлиIцaсться poсiйсьrси}r
lцoвiнiсmм тa iмпepiaлiсmм.

Biдrп19313gу6Iшись вiд 6epдясвськoгo пi,р<oдy дo poсiйсь-
кoгo пaтpimизмy, лoгi'пro дoхoдиuo висIloвкy' щo фpсoвaнe
сфopм5rвaння> нoвoi iсmpиннoi спiльнmи пiд нaзвolo сpa-

дднський нaPoдD 6yлo нi'пaи iнrцим яlс пPодoвх(eнняt' y нoвй

фpмi pyсифiкaтopськoi пoлiтики цaPизшy. Чoгo нe зrriг
зpoбити poсiйський цaP' тe хoтiли зpoбити мoскoвськi
бiльIшoвиlркi диктaтopи. Пoстaвлella rДeтa випPaвдoвyвaлa
пoсилeння peпpeсiй. Ha дrикy Бepддевa, cЛeнiн нe бyв щe
диктaтopo}t y сJrчaснoDly сeнсi cпoва. Cтaлiн )r,rсe вo,кдЬ-
диктamP y с)FraснoDty фaшистськolry cшислi. B oб'скrивнoмy
свo€мy сeнсi пpoцec, я|<uЙ вiд65rвaеться' € пpoцeс iнтeгpeфi,
збиpaння poсiйськoгo (сpyсскoгo>) нapoдy пiд пpaпopoм кo-
мyнiзмyn [l9' с. 120].

Poсiйськi бiльlцoвики пo €днaли нaцioнaльнy iдeю з
нaiвним aгPaPЕиtд сoцiaлiзмoм, якuЙ зaвIlre бyв влaсти-
вий pociйськo}ty сeлянствy, i BИдзnИ цro сyмiIш зa DДapксизм
ХХ стoлiттл' нaзвaвцIи йoгэ лeнiнiзмoм. Бiльцroвикн \rralIу|
свoгo пoпepeдI{икa щe в 40-x Pокeх ХIХ стoлiття в oсoбi
Бслiнськoгo. с[ля тoгo, a6и oщaсливити бiльrшy чaстинy
Jtloдствa'- пеPедar йoгo д3rмки М.Бepдяев,_ мoяснa стяти
гoлoви xoч 6и сoтняIш тисяч. БелiнськиЙ - пoпepeдник
бiльlшoвицькoi мopaлi. Biн гoвopить' tцo JIIoди тeк дypнi, щo
ix нaсильнo тpeбa вeсти дo щастя. Белiнський пPизнa€ться'
щo' стaвIци цaPeм' вiн бyв би тиpaнoм д.'tя спPaвeдrrивoстi.
Biн схильнуtЙ Дo диктaт)rpи) [l9, с. 34-35].

opвнiнний зв'язoк 6iльlцoвизшy з мelrтaлЬнiстlо poсiйсь-
кoгo нapoдy oбгpyнтoвyвaв Cтeпaн Бaндepe. Biн зaстepiгaв
вiд iлloзiй' якi poзпoвсюд,rс}rBeJlисЬ y пoвoerrний чaс сеpед
чaстини eмiгpaнтiв. Ha дyмкy циx eмiгpaнTiв, см9g169вськe
нeцiя, мoскoвський iмпepiaлiзм i бiльrцoвизtд _ цe тpи oк-
peмi, a нe opгaнiннo зpoслi мixс сoбoю явищa}' (вoPoпolvt дJIя
всiх iнIциx нapoдЬ е сaм бoльцreвиз!1t)D i <в бopoтьбi пpoти
ньoпo мo,tсtle мaти poсйський lrapoд зa сoюзttиI(а>[l5, с. 276].
Teopeтик yкpeiнськono peвoJтюцiйнoтo нaфoнaлiзмy lre пPo-
тистaвJIя€ нaзвarrиx катerюpiй, a пoказy€ ixrriй взaемoзв'язoк.
.Цля ньoro нe iсrryе aбстpaктнoтэ iмпepiaлiз!'y' a <iмпеpiaлiзм
poсiйськoго нaPoдy)' який зaлицrarться нeзlriнний зa с)rт-

131



тк)' хoч зшiвIo€ фopми i метoди. У цьoмy poсiйський (ни
}toскoвський) iмпepieлiзм нe вiдpiзнясться вЦ бyдь-якoгo
iнIшoro. nЙoгo сyттк) е 6eзнaстaннe пalraгaЕЕя пiдкopити сoбi
iншi нapo,Ци тa зa Рaхylloк iхньoгo визисrсy й звищeння пo-
стiйнo з6iлъuгyвaти свoю сиJry' заcят свoпo вorroдiння, poзpiст
Dtoскoвсьttoi вaфi тa ii iшпepiio [15, с. 509]. oгаrсе, йдеться
пPo тe' щo мoскoвський iшпepieлiзrr, пo-пePцte' гpyнтyrться
rra eксILЦIaтaфi нyxсиx нaцiй, дoвoдячи ix дo звищelrlrя; пo-

дPyг€, зaгapбaпня мaе яскPaвo виPe,кeнy мeтy: пoсилeння i
мoг1rтнoстi, збiльIдeння чисeJtьнoстi влaснoi нeфi тa Poзrци-
PeIIня тepитopii. B цьoшy бiльuroвицький iмпepiaлiзм
вист)rпa€ як oдиII з piзнoвидiв шoскoвськoro iмпepiaлiзrry.

Boднoнaс бiльшroвицький iмпepiaлiзм мaскyrться пiд
пpoлeтaPськuЙ, сoцiaлiстинний iнтеpнaцioнaлiзt' ' чи}t
нeuaгe€ться пPoдe!ДoнстPyвaти вiднyхсeнiсть вiд дoPe-
вoлloцiйнoгo rnoскoвськoгo iмпepiaлiзмy i пeвiть йoгo
пPoтилe)Iснiсть. Cпpaвдi бiльlцoвutlукvrЙ i.мпepiaлiзм дyясe
cклaднuЙ фeнoмeн. Ha нaIшy д)rмкy' ltoя(нa видiлити йoгo
чoтиpи сфepи.

Cпoнaткy бiльlшoвицький iмпepiaлiзм пpoявився як
paдянський iшпepiaлiзм. Гeoгpeфiннo вiн oхorшrroвaв ueй-
lrсe пoввiстlo тepиmpiro кoлиrцньoi ц'apськoi Poсii, a вЦтaк
пpисднaв дo сeбe й дeякi iнuri кpai, зoкpelЦa зaxiднo-
yкpaiнськi зeшлi, щo дo 1918 poкy вхoдили дo сtc.пaдy
Aвстpo-Угopськoi iмпepii. ,Цля зaвorовaння симпaтiй нe-
poсiйських вapoдiв бiльuroвицькi лiдеpи зaдеIс.пaPyвaли
визнaнIIя зa всiмa ниши пPaвe нe сaDtoвизнaчeння e)rс дo
JrтвopeЕвя нeзaлeжнyrх дeP'rсaв. Haспpeвдi зPaзy пiсля лис-
тoпaдoвol\o пePeвoPoтy l9l7 poкy вollи пoчaли o6пл5rчrвeти

фpиeльнo сyвepeннi paдднськi peсгцt6лiки piзними дoгo-
вoPa}tи i фaктивнo пiдпopядкoByвeти iх paдянськiй Poсii.
B |922 poф бyлo щ)oпoлorцeнo вiднoвлeння irлпepii пiд нa-
звoю uCoюзy Peдянських Coфaлiстиннюс Peсrryблiк>. Пpme
вх(e в кoнстиццii сPсP дoговip пpo йoго yтвopeнпя, який,
дo peнi, нe бyв paтифiкoвaний хсoднoю з чoтиpьoх тoдilцнiх
(сoк)знI,[кD peсrцfiлiк, зeзнeв iстoтrrиx змiн. .[yлсe скoPo Pоз-
пoчaлaсь peкoлoнiзaцiя Укpaiни, Бiлopyсi, peспyблiк
Зeкaвкeззя тa iнrцю(. floвнma влaди пepeйшла дo бiльuro-
вицькoi пepтнoхeнклaтypи' пoлiтикy якoi в (сoк)зниx>
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pеспфлiкаx пpoвoдили сл5rxнянi фyнкцioнepи. Ha пpaктиф
Мoсквa )кoдIloг'o с1rвepeнiтeтy ц}tx peсrryблiк нe визнaвaлa.
Bxсe пiсля смepтi Cтaлiнa бyлa пepeтвoPeнa в aвтoIIoDIнy
gCoК)3нi>l e oтя(e' сyвepeннa зe кoнститyцiеlo Кapeлo-
фiнська Paддrrськa Coфа;riстиннe Peсrryблiкa.

Ifpiм феi пepuroi сфepи бiльuroвиIркoгo iuпepiaлiзмy,
пiсля ,[pyгoi свiтoвoi вiЙнуt gуtяуltспa дp5,тa сфepa. nBизвo-
Jtивtци) вiд нiшelркoi oкyпaфi дeякi eвpoпeйськi кpaiни,
paдЯIIська Мoсквa нaмaгaлaсь пePeтвoPити ix y тaк звaнi
кpaiни нapoдroi дerroкpeтii. Хm нe пiдкopявся, тoй тaв-
pyвaвся як фarшист. Яскpaвий пpиклaд шa€мo в oсoбi
Ioгoс.'raвськollo .B4ктaтopa Tiтo, ясvlЙ вiдкoмyrriзмy нe вiдмoв-
лявся. Як пицrе Miлoвaн .[хсiлaс, <y Tiтo стaлiнськe
6езyмствo дoгtДaтикa eвoпофoнyвaлo в yсвiдoмлeний пpeг-
Draтиз!/tD [5l' с. 38l].

Як наслЦoк сфpмyвaвся (сoцiaлiстuчяуtйt тaбip> нa rтPo-
тивaгy зaxiдним кpaiнaм. I]i деpхсaви-сaтeлiти oбплy-
тyвaлись piзними дoгoвoPaми' зoкPeмe втягrryлись y
Bepureвськцtц вifrrcькoвий дoгoвip i в Paдy eкoнoшiчнoi
взar!дoдoпoмoги. Мeхсi  цiс i  сфepи 6iльцroвицьIсoгo
iмпepieлiзмy нe бyли нiткo виpaхсeнi. Poзмитiсть пoсиJrилaсь
пiсля тoгo' lсoли кepiвництвo кoмyнiстичIloгo I(итeю
пepeстaлo уIуIpу|Tucь iз стaтyсoм (}roлoдЦroпo бpaтeu Мoскви
i йoр пiдгpuмaJIуI кepiвники Aл6eнii..Цеякi з кoм;rнiстинниx
вoхсдiв y кpaiнaх.сaтeлiтax пoчeли DraнeBp}rвaти. Пpимipoм
кyбинський диктaтop Фiдeль Кaстpo, зa oбpaзним тoдiruнiм
пopiвнянвям, 6Ув сepцeм y Пeкiнi, a rДлyrrкo!'t _ y Мoсквi.
oсoбливy пвlдIilo щoдo ilflIш'o( sсoцiа.'Iiстlппrlo(l кpaiн зafulяsъ
pwyнiя Хитaлoсь y стaвлeннi дo Мoскви в' €тнa!,tськe
кеpiвництвo.

У фй сфepi бiльlшoвицькoгo iмпepiaлiзмy нe мoглo б1гти
yнiфiкaцii тaкoi, як y сepeдинi CPCP. Heйблихсчe дo Мoс-
кви стoяJta Мoнгo.rriя, фaктинним lтpaвитeлe}l якoi зa чaсiв
Цeдeнбaлa бyлe йoгo бpyгaльвa дp}хсинa-poсiлrкa. .{epхсaв-
ний стaтyс феi кpaiни мaлo чи}t вiдpiзнявся вiд стeтyсy
paдянськoi ссoloзнoi> peспфлiки. Кyбa, якy Мoсквa пpo-
звaлa (oстpoвorr свoбoдиl' лeвipyвaлa мiхt Мoсквolo i
ГIeкiнoм. Hapeurтi, pyuyнськe кepiвництвo пPeтeнд)rвaлo нa
oсo6ливe uiсцe в мiжнapoднiй пoлiтиф, хoч ix кpaiнa зeли.
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цraлeсЬ члeнoм Bapшraвськolro дoгoвopy i Paди eкoнoмiчнoi
Bзarшoдoпoмoги.

Бeзпpaвнiсть кpaiн oнapoднoi дeшoкpaтii>, щo пiзнiшre
яpJв{кyвaл}tся <сoфaлiстичIrolo спЬдpyхсЕiстIo>, пpoявиJleсЬ
y пoвo€Illlий чaс нeo,щroPeзoвo. Haйвищolo щtнiзшy вoнa дo.
с.mлa в ortyпaфi УгopIrprни (1956 0 i Чexoслoвaч.тrни (1968 p}

Бeзцepемoннiсть Мoскви щoдo кpeiн, яtсi пoпaли в дpy-
ry сфepy ii iмпepiaлiзмy, нe виlUIиIсae сyмнiвy в iхньoшy
кoлoнiaльIrorДy стaтyсi, oкpiм taстepeлсeнь вищe. .E[ля
пiдтвepдясeвня звepнeшoсЬ дo визнaчeнЕя пoЕягтя (кo'to-
нiяl в paдднськiй лiтepaтypi. B nУкpaiнсЬIсorfry Peд.яllськoмy
eшдrttоIoпeдичlloшy cпoвникyD нaписaнo: *ItoЛoHII _ кpai.
ни aбo тepитopii' щo пepeбyвamь пiд влaдoю метpoпoлiйl,
a сМЕTPOIIOлIя - кaпiтaлiстиrlrra дePхсeвa' щo вoлoдiе
кoлoнiями> |2t7 , т.2, с. 1 18, 388]. ЩoпpaBдa' шoхснa висJпry.
ти кoнтPapгylшeнт' щo CPCP не rДar пЦстaв нaзивaтисЬ
кaпiтaлiстиннoю кpaiнoк)' aлe вiд тaкoгo твеpд,rreння нiчo-
I0 нe зшiпиться.

Як зaвule, кIIPс тa ii лiдepи силк)rвaлись oблaropoдити
свiй кoлoнiaлiзu. У гоpбeнoвськoмy вapiaнтi кoмпapтiйнoi
пPoгpaми читa€}ro: сHaйпoвнiцre взaешиltи сoцiaлicтичнoгo
iнтepнaфoнaлiзиy втiлились y сoфaлiстиннiй спiвдpy'rснoс.
тi' Itpaiни спiвдpyrкнoстi _ 5rнaсницi Paди Екoнoмiчнoi
Bзeешoдoпoмoги' Opгaнiзaфi Bapшraвськoгo .ЦoгoвoPУ,_
злyнeнi eднiстю кopiнниx iнтepeсiв i цiлeй, вyзaми шиpo.
кoгo бaгamпJlaнoвoпo спiвpoбiтництвa' tcц)PдиIryк}ть свoi дii
в мiяснapoдrlo( спpaвax Iстopiя щe нe зЕaлa тaкoi спЬдpyхс.
нoстi кpaiн, дe нi:<тo пe мaс i нe мoхсe шaти oсoбливих пPaв
i пpивiлeiв, дe шiяснapoднi взarшини спpaвдi пePeтвoPиJIись
y взa€миIrи мirrс вepoдa}Iи' дe ск.пaJIись i poзвивaлись плiднi
зв'язки нe piзних piвнюс _ вЦ нaЙвищoгo пapтiйнoгo i
дep,rсaBнoгo кepiвництвa дo тPyдoвих кoлeктивiв. Cпiв-
дpyлснiсть пoшIro)rсyr сили бpaтнiх дepxсaв y сoфaлiстив-
нoмy бyдЬниrггвi, дoпoмaгar збepeгти iх нaдiйнy бeзпeкyu
[133' с. l29].

Barrскo скaзaти' чoI0 в цьolny пoлorrсeннi бiльцre - цинiз-
}ty чи нaшaгaння в.ИдraTI^ бaхсaнe зe дiйснe. Який нaслЦoк
вЦ uпpиrднoil(eнIlяD c|llI У (сoцiaлiстичIroмy бyдiвниI.1гвiu,
ми бeчимo нa пpикJlaдi Cxiднoi Hiмeччини' щo вiднoсилaсь
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дo нaйpoзвинeнiцrих кpaiн (сoцiaлiстиннoi спiвдpyxснoстi>.
Пiсля лiквЦaфi кoлoнiaJlьнoпo Pe,rсишy нa цiй тepитopii тa
вoзз'€днaння ii з Фeдepaтиввoю Peспфлiкolo Hiмeччини,
виявиJtoсЬ' щo дJtя тoгo, aби iй зa pЬнем eкoнoмiчнolto poз.
витlcy нaблизитись дo iнцrиx зeшeлЬ фPII, тpeбa флих
дeсятиpiн.

Мoскoвськi кepiввики rre пPихoвyвaJIИ мeTu, д.ltя якoi
ствopювaлaсЬ кg9ц!3лi.тичпa спiвдpyxснiсть,. У тiй ясe кoм.
пapтiйвiй пpoгpaшi зaзнaчaлoсь' щo (3 сaмoi сyгi сoфaлiзшy
виtUIивaе oб'ективнa пoтpeбa дeдaлi бiльшoro зблиrrсeння
сoфaлiстичrих кpaiнr [l33, с. 129]. Бeзyмoвнo, пiд (з6ли-

rrсeннямD тpeбa poзyмiти нe щo iншle, як пepeтBopeнпя ix y
звичaйнi oсoloзнi, peспyfuIiки сPсP. Бyли нeвiть пpиtс:пaди'
кoли сбp11ня сoцiaлiстичнa дeP)кaвaD сaшa пPoсилaсь дo
сPсP, aлe iй вiдиoвля.lrи тoшy' щo кpeшлЬськi кepiвники
нe вaсмiлroвeлисЬ пePeдчaснo вiдкpивaти свoi каpти.

Cyпеpництвo шiхс Мoсквoro i IIекiнoм з}tytц)rвaлo ![oс-
кoвськ!{х лiдеpiв po6uтvl гapнy мiнy пpи пoгaнiй гpi. .{ля
цьoпo вoни знoвy вдaлисЬ дo слoвoб;ryДствa' в,tсивttlи тepшiн
cсвiтoвий сoцiaлiзмl. qCвiтoвий сoцiaлiз!|''_ заявлв Mи-
xaйлo Гopбaнoв,- пoтy:кЦe мixснapoднe твopeння' вiн
спиpaеться нa висoкopoзвинJrтy eкoнoмiкy, сoлiднy нaJrкo-
вy 6aзy, нaдillIlуtЙ вiйськoвo.пoпiтlмult пoтeшda.п Цe бi.пьшe
тpe3ини JIк)дствa' дeсятlси кpaiн i нapoдiв, якi йдJrть пo
tIUIл(y всeбiчнorэ виявлeння iнтeлектyaльних бaгaтств лю.

дiуtн;уI i сyспiльствel [133, с. 7]. Taкa хapaктеPистикa lraJla
стpaтeгiннy мeтy - пpивepвyт}t нa свiй бiк тi кpaiни' якi
пiдтpимyвaлп КптaЙ'

Boднoчaс кpeмлiвськi Цeoлoги гaлaс)rвaли пpo всeсвi-
тньo-iстopиннi пepeмoги сoф3лiзмy, йorю нoрi здoбyтки. 

'Цo
кpaiн qсoцiaлiстиннoi спiвдpyxснoстil вoни B oдин чaс зapa.
хJrвaли Лaoс i Кaмбopкy. Дaлi - спpoбyвaли зaвoювaти
Aфгaнiстaн, aлe бeзyспiIднo.

Bepбaльнe бyпiвниI.gгвo сoфaлiзмy дy'rсe скopo пoкaзaлo
пoвнy нeспpoшo,rснiсть.Cтвopeнa lшoскoвськиllи бeгнeтauи
<свiтoвa сoцiaлiстичнa спiвдpyхснiсть> poзпaлaсь' спpoстy.
вaвtци ropбaнoвськe твepд,rсeнeнпя пpo тe' lцo oсoцiaлiзм -
цe PeeJIьнa uoпgrивiсть, вiдкpитa дJIя всЬoпo JIюдствa' пpи.
IсJIaд пopивЬ y мaйбyгнеo [l33, с. 7].
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Bиникнeння тpетьoi сфepи иoсrсoвськoro 6iльlцoвrтцькo-
rc iuпepiaлiзмy пoв'язalle з Poзпaдoш зeхi,щro€вPoпeйсЬкиx
кoлoнiaльниx iмпеpiЙ i нapoдrrсeвняш lloвиx незaJIeNсниx
дepхсaв y Aфpиф тa Aзii. Itpeхль пoбe'rив y IrJfх вiдстaлиx
кpaiнaх, нeзвaвцtи iх сpaзвивак)щиIt'иcя)' peзepв дJtЯ пoпoв-
ЕeнIIя свoiх кolroнiaльнltf,к вolloдiяь. Бyлa заrryцeнa rримiтив-
нa схeмa. У них, t[oвJtяв' нe}ra eксIшIyaтaтoPських rслaсiв, бo
eксЕ'D/aтaтopauи бyли евpoпeйф. oгхсe, вигIIaвIци чy,rс!ск
кaпiтaлiстiв' нaPoди цих кpaiн !Дaкугь lloтoвy сoфaлънy бaзy
дJIя пePeтвoPeнь зa зpaзкotД сPсP. Cпoнeткy вис5rнy.rпr iдeю

црo тaк звaнy снaфoнaльнy дeмoкpaтiroD в цIr:( aфpикансь-
ких i aзiйськrо< кpaiнaх' a вiдтaк пiцrли дaлi, зaявивrци lтpo
тe' щo пeвЕe чaс,гинa iх Цe цr.llю(ou сoфaлiстинвoi opiен-
тaцii. Щe в 1986 p. кpeмлiвськi лiдepи пpoдoв)rсJrвaли ввa.
:лс;eт:'^: с IIIиpoкi пepспeктиви сyспiльпoгo пPoгPeсy вiдкpивar
нeкапiтeлiстуrчнуlЙ ItIлях Poзвиткy' tцлях сoфaлiстинвoi
opiевтeфi, вп6paнпЙ Pядoм кpaiн, щo ви3вoлилися. Iх дo-
свiд ffiтвepд)rсyr' щo в с}вaсIrих Jnдoвaх' пPи нaявIloDry в
свiтi спiввiднoureннi сиJI PoзIциPтilJ|ItcЬ lito'сJrивoстi paнirшe
пolleвoлeних нapoдЬ вiдкивyти капiтaлiзм, бytyвeти свoе
мaйбyтнс бeз експлyaтaтopiв, в irrтepeсax тpyдящих. I]e
явищe вeликoпo iстopивнoго знaчeнняD [l33, с. 135-136].

Iстopiя нeсrдiя.пaсь з llDoпo (вeликollo iстopиннoго знa-
чeнняD. Лeйтeнaнти i сepхсaнти, якi пpиxoд'uлu to вJIaди в
кoпaшнiх кoлoвiaльних кpaiнeх' пPoгoлoul5rвaли' яlс пpaви-
лo, сeбе пoJIкoвIIикаши, a кpaiнy - дep)I(aвoю сoцiaлicтичнoi
opiентaфi. Biдтaк вoни мoгJIи спoдЬaтись нa дoпoмory вiд
<бpaтньoi> Мoскви, якy виIсoPистoв)rвeJIи нe свiй poзсyд'
бyдyюwt пицrвi пaлaц,t' 6aceЙнуt тa iшцi oб'€tсти, вiд псих
нaселeIIIlя нe мaJIo хсoднoi кopистi. .Цeякi з aфpикaнських
лiдepiв, IIaсaмпePeд тi, xтo зaкiнчrвaв вiйськoвi )FIиJIищa в
сPсP i дoбpe знeв зoвнiцlню пqпiтикy Мoскви, rrPoroлolдy-
вaJIи ствopeння (liepксиgгсьIto-лeнiнських пapтйl.

Чepeз якцftcь чaс y кpaiнi (сoцiaлiстиннoi opiентeфi>
мiг вiдбyвaтись дepл(asну|Й пePeвoPoт' щo пeoдмiнIlo нe-
зивaвся peвoпoфeю, i дo влaди пpихoдив aoвуIЙ лiдep, який
звин)rвaЧrвaв свoгo пoпePeдrrика y тя)tсtcих гPixaх, a сeбe
oгoJloш)rвeв ед.у||7'1м спaситeлer'r ЕaPoдy i rgrrявся y вiддa-
вoстi <сoцiaлiстичвoмy вибopyl. Пoпpи всe цe' Мoсквa
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квaпилaсЬ нa дoпoluoгy нoвo}ty слeнiнцeвi>. Ii нe тyPбyвa-
лo' щo цeй (лeнiнeцьt бyв кpивaвиlr диктeтoPoм i вiв вiйнy
пPoти влaснoпo нaPoдy. lнкцlпl дoхoдилo дo aбсypдy: кеpiв-
ники oдпiri з тaкиx кpaiн зiбpaли пpимiтивнi зIIapяддя
пpaцl, пPoгoлoсиJtи пoбyдoвy сoцiaлiзrry i звeprryлись дo
I(perrля, aби пpийняти iхню кpaiнy Як сgg163gyo peспфлi-
кy дo CPCP. Moсквa, звинaйнo, пoздoPoвля.Ila' aлe lтpoхaнь
нe зaдoвoльнялa' бo тoдi б ii кoлoнiaльнa пoлiтикa стaлa
oчeвидIloю, a o6eзсилeнa внyтpiruнiми i зoвнiцrнiми сyпe-
peчнoстя}tи дeP,rсaвa (poзвинeнoгo сoфaлiзмy, 6oялeсь
мiжнapoднoi iзoляфi.

Heстa6iльrтiсть пqrriтичнoi сrrгyaфi в }rсtпoдиx aфpикансь-
ких i aзiйськrтх кpaiнax дaвaлa пpo сe6e зIIaти. Чaсто-гyстo
iх дoвoдилoсь вил)rчeти з кpaiн (сoцiaлiстиннoi opiснтaфin,
a iх лiдеpiв, зa бiльuroвицьlсoю тpaдицiеro, тaвP5rвaли як
б1рхсyaзниx пepepoд'кeнrтiп i (шaхPoвих фaшистських дик-
тaтopiвl. Heзвaхсaroчи IIe кoмiчнiсть ссoцiaлiстичнoi
opieвтaфi>' ii визнaвaв нaвiть пPanдaтик М.Гop6aнoв.

HapeIштi, чeтвePтa сфepa мoскoвсьttoгo iмпepiaлiзмy. Ii
скJIaдaли мoскoвськi aгeнтJ[Pи в зaхiдних деp,кaвeх' щo
нaзивeлисЬ мapксистськo-лeвiпськими пapтiями. Фopми
зaлeх(нoстi цих пapтiй вiд шoскoвських бiльrцoвицьких
лiдepiв зrtiнroвaлись. У l9l9 p. Мoсквa ствoPилa Tpeтiй
Iнтepнaфoнaл (Кoмiнтepн). Кoмпapтii, якi BхoДцJrп, дo llьoгo
(нaлiнyвeлoсь 43), бyли йoгo сeкцiями. ПpoвiднoIo секфeю
ввail(aJlaсь BItп(6). Кеpiвнi opгarrи l(oмiнтеpнy знaхoдились
y Мoсквi. Aби стaти сeкцiеlо ltoмiнтepнy, кoмпapтiя-пpe-
тeIIдeнт мaлa вiдпoвiдaти 2l виuoзi (визнaння диктaтJrPи
пpoлeтapiaтy i нeoбхiднiсть бopoть6и зa нei; пoвний PoзPив
з peфpмiзrroи i цeвтpизtдotД; дoпoll1loгa сoфaлiстинним peс-
rryблiкaм y бopmьбi з кoнтPPeвo'tloцiеlo; пoс.Фtaнпя лeгaJlЬн}xк
i нeлeгaльних шemдiв бopoтьби; пiдтpимкa нaцioнeльнo-
визвoJIьIloпo pyхy тoщo).

Heмeс сyшнiвy, щo цi пapтii aхс нiяк IIe !Дoгли виPa-
,кaти нaцioнaльниx iнтеpесiв. Bхсe тeкa вишoгa як

дoпoшoгa сoфaлiстинним peспyблiкaм y бopoтьбi з кoЦтP-
peвoлюцieю зDtylltyвaлe ix вистyпeти пPoти влeснoгo
нapoдy' якщo пpoти ltьoгo вoювaлa Paдявськa Poсiя тa ii
сaтeлiти. I{iкaвo, щo в пapтiйнiй щкoлi для чy,lсoзeмIlих
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кoмyнiстiв y сPсP (зaпpoвaд}rсyвaлись кyPси дивepсiйнoi
спpaBи' пaPтизaнськoгo p)rxy' кollспipaцii нeлeгaльнoгo
aпaPaтy) [ l34, н. ?-8, с.34].

Чepeз двaдцять poкiв пiсля свoгo ствopення Кoмiнтepн
нaстiльки дегpaд)rвaв' щo цьoгo нe пPиxoв)rвaлl нaвiть йoг.o
кepiвники. Пpeдстaвник BКП(б) i Bикoнкoмy Itoмiнтеpнy
(вккI) .[.Мaнyiльський вoсeнц |942 p. в зaмiтф oПpo po-
бoтy Ceкpeтapiaтy" писaв: <1) Ceкpeтapiaт нe збиpaсться

Щoдeннoгю кepiвництвa сeкPeтapями нe!{a. 2) Heмa вiдкpи-
тoi кpитики нeдoлiкiв сeкpeтapiв. Гoтвaльд випивar. 3apo-
зyмiлiсть Topeза (пopiвнювaв сe6e з Ленiним). ,[oллopeс
звoлiкaе з дoк)rмellтaми' сIсaзaв iй пpямo пpo це. 3) Aпapaт
пpoбye сiсти нa гoлoвy секpeтapiв. Cтaвиться пo-неxлюйсь-
кoмy (oбpaзливe стaBJIeння дo вiддiлy кaдPiв). 4) Poзхи-
тy€ться дисциплiнa i сфopдинaщя.5) 3aгибeль iталiйськиx
тoвapиuriв. Бaгaтo вдaвaнoгo в po6oтi. Heвiглaствo...> [l34,
н.5, с.80]. Haвiть стaлiнське кеpiвництвo пirцлo нa poзпyск
Кoмiнтepнy.

Haмaгaння пeirейти дo iнlциx фopм зaлeхснoстi циx кoм-
пapтiй вiд мocкoвськoгo кepiвIrицтвa виявились нeспPoмo'к-
tIuMу| _ i кpeмлiвськi кepЬники IIe нaвaxсJrвaлися сrgпикaти
нaвiть пiсля l970 p. мiхснapoднi нapaди цих пapтiЙ' пoзaяк

дeякi з них (пpимipo}l' кoмпapтii Iтaлii, Iспaнii тa iншi)
вiдкинyли явнo aбсypднi дoгми i пpoявляли peaлiстиннi-
rций пiдхiд дo oцiнки свiтoвoгo сyспiльнoгo poзвиткy. Taв-
pyвalrня тaкиx пapтiй, як oпopтyнiстинниx, не дaвaлo
)tсoдttoпo eфeктy - i Moсквa пoкJlaлa B oснoвy свoгo стaв-
лeння дo ниx спoдiвaння нa якiсь змiни в мaйб5rтньoмy.

Ha ХVII з'iздi ItПPC мiжнapoдний кoмyнiстинний pyх
нaзивaвся aвalrгapдoDt poбiтнинoгo pyхy, всix сил свiтoвoro
peвoлroфйнoгo пpoцесy, нaйвпливoвiцroю iдeйнoю i пoлiтич-
tlolo силoю сyнaснoстi. У гopбaнoвськiй peдaкцii пpoгpaми
ItпPс зaзнaчaлoсь: <Peвo.lпоцiйнi пapтii poбiтнинoгo Pyxy
кepyються lrayкoвolo тeopiею cyспiльнoгo poзBитIсy - мapк-
сиз!1toм-лeнirriзмoм, пpoвoдять пPиIrципoвy lgпaсэвy пoлiтикy.
1х вiдpiзняють пepeкoнeнiсть y iстopиннiй неминyнoстi
зaмiни капiтaлiзмy сoцiaлiзмoм' ясIIе poзyмiння oб'ектив-
Ilиx закolloмipвoстей сoцiaлiстичнoi peвoлloфi, в яких 6и

фopмaх _ миpних чи нeIuиPних - вoнa не здiйснювaлaсь'
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вмiння викoPистoвyвaти зaгaльнi пPиIrципи бopoтьби зa
сoфaлiзм y кorrкPeтниx )r!Дoвaх кoхснoi кpaiни> [133' с. l32].

Кopoткий aнaлiз чoтиPьox сфep мoскoвськoгo бiль-
IцoвицЬкoгo iмпepiaлiзrаy пoкaзУ €, Щo вiн як piзнoвид
t1toскoвськoгo iмпepiaлiзмy змiнив фopмy' зaлиrцивll lи
нeзмiннoro с)rтЬ: ycпaдкoвaнa вЦ Фiлoфeя Пскoвськoгo дoк-
тpинa сМoсквa _ Tpетiй Pим, a четвepтогo нe 6y,Цeu, бyлa
зaмiненe ленiнськolo дoктpиrroю Tpeтьoгo Iнтepнaфoнaлy
пpo свiтoвy кoмyнiстиннy peвoJlюцiю. oснoвнe зaJIиIцилoсь
незмiнним, бo, зa слoвeми МSeptяевa, <Iмпepiaлiстичнa вшlя
r зaв)rсди вoля свiтoвoгo iсн;rвeнняu [20, с. 1ll]. Aлe бiльIцo-
визм нe вI,rгpимaв iсrпmy iстopii - i нa змiнy бiлъlшoвиIIDIсo!{y
iмпepiaлiзмoвi пpийIшoв тaк звaний <дeмoкpaтуrqнuЙ> (пoст-
гeкачeпiстський) iмпepiaлiзм.

Як iмпepi3дiga кiнтepнaцioнaлiст> Лeнiн нiчим нe
вiдpiзнявся вiд пoпepeднiх вoлoдapiв, якi тI|у|NII^J|у| нaймeн-
rшi пpoяви нaфoнальнoi свiдoмoстi yкpaiнцiв. Biн нaкиrr}rв
yкpaiнським кoмyнiстaм iмпepiaлiстиvнy iдero, цlo вiльна
Укpaiнa не }to)l(е iснyвaти бeз бiльIцoвицькoi Poсii. Taк
Ульянoв вистyпив пPoдoвхсyвaчeм пoлiтики Пeтpa I. Iнщi
бiльlцoвицькi лiдepи (Cтaлiн, Хp5пцoв, Бpeэкнeв, Aндpoпoв,
Чepнeнкo, Гopбaнoв) не вiдiйшли нi нa йoтy вЦ кoлoнiaль-
нoi пoлiтики цЬoгo дylllитеJlЯ 5rкpaiнськoгo нapoдy.

Bipними слyтa!Ди }toскoвськи:к бiльrцoвикiв бyли yкPa-
iнськi (тoннiure _(мaлoPoсйськi>) бiльIцoвики, щo нiкoли
нe вiдмoвлялись вЦ nспiльнoi 6aтькiвщини - CPCP'. Пpo
якicь 5rхили в кoмпapтii Укpaiни з нaцioнaльнol\o питaння
мoхснa гoвopити з пeвнolo дoлeю скeптицизмy: вoни' як
пpaвилo' зaвlцe Bигaдyвaлись Moсквolo дJIя тoгo' aби щe
сильнirцe пpив'язaти (хaхJIoB) дo свoеi кoлoнiaльнoi кoлiс-
ниц.

Як i цapськi iмпepiaлiсти, бiльIшoBу|кu нaв'яз5rвaли )пс-
paiнцям щe iз rцкiльнoi лeви кol|tплeкс нaцioнaльнoi
ь{eншoвapтoстi, зoкpeмa нeнaвисть дo влaснoi iстopii, пaп-
J|ю11<v|J|у1 бopфв зa вoлIo 5rкpai нськoгo нa poдy. Пiдтpимyюни
нaцioнaльнo-визвoJlьIly 6opmьбy iнIдих нapoдiв, вoни нe
визнaвaли тaкoгo пpaвa нa нei д^пя yкpaiнфв. Bеликий геть-
мaн Iван Мaзeпa тaвPyвaвся яlс зpaдник. <Piднi> я||ичaPИ'
як цe бyлo й paнiure, зIlnaгaлись y пalшюхtеннi гетьмaнa з
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шoскoвсЬкиши фaлЬс}tфiкaтopaмvl' якi yспaдIсyвaли вiд
Ilyпкiнa д.пя Maзema к.,tичкy (aпoдeй)' бo Мaзeпa (пpaгнyв

дo вiдoкpeмлerrня Укpaiни вiд Poсiir [19?' с. 742]. Bлeсвi хсе

фaльсифiкатopи фaкти.пro iш (taпepeЧrвaлиr(!) нaвiть y
IlDoмУ, IIиш)rчи: .УкPaiнськi /бypxсyaзпi/ нaфoвaлigги IIa-
шaпaлись випPeвдaти зPaдЕиrгтвo Мaзemr i зoбpaзrпl йoю
бoPцeм зe свoбoдy Укpaiни. Цi твepдаrсeнЕя спpoстoвaнi в
yкpaiнськiй paдянськiй iстopioгpaфiil[2 l ?, т.2, с. 322]. Boд-
IIoчaс пiднoсився кyлЬт чy,Iсих гepoiв. .[yrшитeль
yкpaiнськoпo нaPoдy Ileтpo I зoбpaлсaвся яIс дoбpo'шrнeIр.
.{apмa, щo тeкe IPaктJrвaнIrя сyпePetrиJlo olTвЦ, якy дaв
IIDoшy тиpaнoвi Tepaс ТПeвчeвкo в pядi свoix твopiв.

Taк фpшyвeлoсь пoЧггтя псoiсь спiльвoi д.llя yкpaiвцЬ
i poсiяп бeтькiвlциви. Boдrroчaс нetrra кyльтypa i вaylв з
вшti бiлъIцoвlдсiв пoзбaвJtяJtaсь цiлolэ pяд5l iшeн. Teкий пiДф
пpизвЬ дo тoпo' щo в зaхiдпrоr кpaiнaх Еe шeroгь спPaвxс.
IIьoпo yявJIення пPo yкpeiвфв яrс вeликy евpoпeЙськy вaцiю.

Фopшyroти <homo sovietiсusl, iшпepiaлiсти.бiлъlдoвики
вигaдaJи кoнцeпцilo (paдЯЕсьItoгo IraPoдyD як cвoвoi iстo.

PичIIoi' iнтepнaфoнaльнoi спiльнoтиl. Пiд цlo кoвцeпфю
пiдвoдилась вiдпoвЦвa тeopeг!пIнa бaзa, бo, зa 6iльlдoвиIlD.
кoю сoцioлoгiеlo, нaцii виникли в пepioд зapoд,rсeння
капiтaлiзшy' ЮМУ вoни нeвiчнi i нa змiнy iш пoвинвi пpиЙти
нoвi спiльнoстi лroдeй типy (paдяEсЬкoпo нaPoдyD. Taкий
нapoд, твepдиJtи сфaxiвцil з Moскви, мaе спiльпy бaтькiв.
щинy' яrcoю € сPсP, спiльнy eкoнoмiннy, пorriтиннy й iдeйнy
oсlloвy i спiльнy мoвy шiхснaцioнaльнorэ спiлк5rвaвнt oс.
тaнньoк)' безyrroвнo, визнeвeлaсь pосйська шoвa. Фopшальнo
ii вивчeння в ltlкqпax тPaктyвaлoсь яrс дoбpoвiлъвe, a нa.
спpaвдi вoнa пoстйIIo зaгaпя.'ta в глJrxий к],lг сшeцioнaльнi
}toвиD' вaчe6тo poсiйськa uoвa бyлa якoюсь нaднaфoнeль.
нoю..{o тot1o хt' вiдoшi (тeopeтиItиD з вaфorraJlьIloпo IIитeння
тiльки poсiйський нePoд y CPCP нaзивaJIи великиц i тiльки
йorэ мoвi пpopoкJrвeли шaйбyтне, в пpaвi нa якe зeпePeчy-
вaли iяrдиш шoвeш.

Bepxoвoди IспPс цинiннo зaявJtяJIи' щo снaфoвeJlЬнe
п'fгaння' якe зaлицlиJloсь вiд uшryлorэ, в PaдЯrrськotf,y Coloзi
yспiurнo Potв'я3aнe'[l33' с.156]. Ta тyг зaлицraJlaсь Еeз'я-
сoвaнoю дpyгa сmPoнe цьoпo питaнIrя: дJlя чolo (дaльцIий
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poзквiт вaцiЙ i нepoддocг€йl, яlсlцo (rюзвrгпoк вeсe з сoбolo
y вiIti1eлeвiй iстopи.lвiй пepспerстrrвi пoввy сдцiсть пaцiй'?

Лoгiкa лeвirrськoro rpоoв'Еaяпя вaцioва^ltьнorо пtfтeнпяD
бyлa цi.lпсoш яснa: пoзeяк з yсix шoв нapoдЬ сPсP JtицIe
poсiйськe шoвa мaе Еeзапepeчве пPaвo вa iснyвaввя в шaй-
61пньoшy, то Еeшa чoпo дoклaдaти зyсиJtь F,llя вивчeнвя
iвlдих шoв' щo orto'roцЦrвeJtись lreпepспeктивЕиrrи. rBченil
нaвiть визЕaчeли вac сшepтi piзншr шoв сfipд1gixr paдднсь.
шос вapoдiв. Haftсopoтlпий чaс нaдaвaвся uoвi yкpeiвськoro
вaPoдy' дJIя якolto poсiйськa cгaJla вхte дaввo (дPyroюD Plд-
Еoк} шoвoю.

Pyсифiкeцii с.lryхсили засoби шaсoвoi iнфopиeфi, oсвiтe,
вI{дaвЕичa спpaвe' Якщo в шивyлi стoлiття 5rкpaiнська нa.
цiя зшoглa збepeгтись тoмy' щo нa cтopoясi нaфoпaльних
дJrхoвв!в вaдбaпь стoяJlo сeлo' тo в пoвo€пний нaс pociйсь-
tсoшoвIrе тeлeбaчeння захorшIювaлo вoвi й вoвi pyбехti в
нaйвiддaлeнiцпоr rraсeлeЕих rrJrвктex..Цo нюк шoглo lre дoхo.
дити ylсPaiвськe тeлeбaчeння' aлe poсiйськe дoхoдилo
нeoдrriпro.

Кorroнia:ьвa пqrriтикa в дрсoввiй cфepi п(шrягeлa в тo}ty'
щo6 <пpoвiвфaлiзyвaти} Jпсpaiвськy кyльтypy, oбмeхсити
ii лrrшe eтнoгpaфiнIrиши цpoявaши' ttиш щe Paз пiдзвePди-
ти ii шевцroвapтiсть. Bищa цIкoлa пoвнiстro пepexoдилe lra
poсйськy uoвy виrqпaдaння. B дeяrсrо< вищиx ЕaвчaJIьних
заклaдaх a6iтypiсвти Цaвiть etсзашeв з 5rкpaiвськoi мoви
скJIaдa.,Iи poсiйськoro. фaктичвo }'кpaiвсьlса шoвe бyлe yсy.
нeнe з lra)rки. Hayкoвa лiтeparypa в Укpaiвi пoчeлa пoвнiстro
пePeхoдити нe шoвy poсiйськy. .ЦисePтaцii викoн)rвaJlись
poсйськoю шoвoк)' бo неpiдкo вoни ЕaдсиJIaлись y Мoсквy
вa <вopвi Peцeнзiir. Maйжe всi пayкoвi,кJPнaJIи в Укpaiнi
в,wхowЦI:я poсiйськoю Dtoвoю.

Гeнorplд yкpaiвфв як дeP,rсавнa пo.пiтикa бi.лъlшoвиць-
кolэ iшпepiaлiзшy IIe знaв ,кoдllиx oбrreясeнь. Пo.пepшe, зa
сirадeсят poкЬ пaнyвaння тoтaлiтapнoпo Pe)Iишy в Укpaiвi
6yлl тpи ttoлoдo}ropи (l92|.l922, 1 9 32. 1 933' l 94 6. 1 94 7 ).
Пo-дpyгe, як вaслiдorc нaсильницькoi кoлeктивiзaцii тa
tIIтJrчвoIlo пoлoдoшopy зllищeвa oснoввa сoфaльнa вepствe
нaцii _ сeJlяllствo. Пo-тpeтe, бiльlдoвики вeли нeoп(шroцreвi
вiйни пpmи 1rкpeiнськoю нaPotУr вдaючись дo: a) rraсoвotю
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фiзиннoгo знищенIlя' висt4пaння дo Cибipy (нa явнy смepть)'
нa пepeдoвi пoзифi лiнii фpoнтy тoщo; б) мopeльнolro зни-
щення _ висeлeння цiлиx сiмeй, oкPe}lиx пoсeлеIIЬ в
нeoбrrситi paйoни aзiйськoi чaстиIlи сPсP, скePyвaIIня мo-
лoдих спeцiaлiстiв в чy,tсo}loвIrе сepeдoвищe з мeтoк)
eсишiляфi, флeспpямoвaнa pyсифiкацiя yсiх peгioпiв Ук-
paiни. Пo-нeтвepтe, бyлa знищeнa нaфoнaльнa iнтелiгeпфя,
в т.н. нaфoнaльнo свiдoмe д]Л(oвeнствo. Hapeurтi, пo-п'ятe,
з Bу||1у| }roскoвськorэ 6iлъцroвиIlькoпo кepЬницгвa, йolo с.IгF(-
IlяItиx киiвськиx стaвлeникiв Укpaiнe зaзIlaлa в 1986 p.
вIIливy (lt[иpнoгo aтoмa)' нaслiдки якollo дo цьoгo чaсy нe
з'ясoвaнi.

Hepiдкo aпoлoгeти бiльIцoвизмy пpoтистaвJlяк}ть IтPa-
вильнy теopilo хибнiй пpaктицi, списyючи нa нei всi

Jrп)rщeння тeк звaнoгo (Peaльнoгo сoфaлiзмy>. Пpoтe пPaк-
тикa нe Dloглa бyти iнuroю: вoнa виIUIивaлa з теopii. Iвaн
Фpaвкo дiйшoв тaкoпo висItoвкy щe зaдoвгo дo встaнoвJIeIr-
ня тoтaлiтapнoi бiльIшoвиlркoi диктaтypи в Poсii.

Bивчeння лeнiнськoi кoнцeпфi з нaфoнaльнoгo питaвня
i йoгo пpaктики в пeprцi poки пiсля бiльцroвиtlькoпo пepeвo-
poтy пiд бeзпoсepeднiм кepiвниr{гвoDl Лeвiнa сцpoстoв}rютЬ
тaкi мapксистськo-лeнiнськi спeкyляцii с5rнaсних нeoбiльцro-
викiв.

2.2. Iмпepiaлiстичrlo стpoтrгiя
пi.ц пoпyлiстськими гaслBмr'

Лeнiн мaлo т5р65rвaвся стaнoвищeм нepoсйськиx нapoдЬ
(tiнopoдlliп>) y Poсiйськiй iмпepii. .{o нaцioнaльЦollo питaн-
ня вiн звeprryвся лиrцe тoдi, кoли пoчaли пpoявлятисЬ
сиrtlттoми poзпaдy збиpaнoi )rпPoдoв)к цйих стoлiть iмпepii.
Пpo якесь кгенiaльнe пеpeдбaнeння, Лeнiнa нaфoнaльниx
пpoцeсiв дo бiльцroвицькoгo пepевopoтy i пiсля ньoгo гoвo-
pити нelцa эrсoдних пiдстaв.

oсь сxeмa ленiнськoi *тeopiio нaцioнaльних вiднoсин.
Мoлoдий Ульянoв взaгaлi I{и!'и питaнEя}rи нe цiкaвився. У
tПpoeктi  пpoгpaми Poсiйськoi сoцiaл-демoкpaтиннoi
po6iтнивoi пapтii> (l902 p.) вiн вистyпar эa (визнalrlrя пPaвa
нa сaмoвизнaчeння зa всiмa нaцiями, кmpi вхoдять дo сIgпaдy
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дeP'кaвиD [29, с. 28]. Ha пepIлий пoгляд' тyт пe мoхсe бyти
яtсихoсь зaпepeчeнь' i 6iльlшoвики ltДo,к)rтЬ пopдитись тиIrt'

щo нaPoдиJIись з пPaпoPoм сaмoвизrraчeння нaцй. Ta в тoшy-
тo й нe6eзпeкa' щo бiльlцoвики-лeнiнф мaють свoю }toвy'
вiрriннy вiд нopмaльнoi лroдськoi. Taк i тyт. Caмoвизнaчe}rня
нaцй тpaкт}rвaJtoсь як сaмoвизнaчeнЕя пpolreтapiaтy кorrtнoi
нaфi. Пpo нaцioнaльIry aвтoнoмiro poсiйськi }tapксисти-
irrпepiaлiсти нaвiть нe д}rr[aли' a зBowшrи всe дo )ггвePд,'кeнIrя
пoлiтичних i гpoмeдянсьtсиx свoбoд, piвнoпpaвнoстi yсiх
лroдeй, нeзaлexснo вЦ стaтi, мoви, peлiгii, paси, нaцii i т.д.
фaктичнo йцrлoсь нe пpo дeDtoкPaтичнe сa}roвизrraчення
нaцiй, a пPo piвнiсть пpoлeтapiaтiв yсix нeцiй. Taкe
тpaктyвaIIIIя нe 6yлo змiнeнo нi нa CтoкгoльмсЬкo}ty
(1906 p.)' нi нa Лoндorrськoмy (190? p.) з'iздaх бiльuroвиlркoi
пapтii.

Bидeючи сeбe зe iнтepнaцioнaлiстa, Лeнiн дy)rсе чaстo
вист)rпaв нa зaхист iнтepeсЬ tiнopoдцiв>. У l9r2 p. y стaттi
<Пepeселeнське питaннgь вiн писaв' щo (пePесeлеIIвя з Poсii
пPoвoдиться дJlя спpaви все mпo хс нeфoнaлiстичtloгo пpин-

ryrпy pyсифiкафi oкoлиIр> i <в peзyльтaтi y пеpeсeлeнцЬ з
тyзeмIIями ствoPюються пpя!,to вopoхti взeeмини> [29' с. 98].

Хoч iстинa зaвхсди кoнкpeтнa' тa кoли йдeться пpo
лeнiнськy нaфoнeльнy пoлiтикy, тo здa€ться, щo пapтiя нe
мoхсe iгнopyвaти цьoгo пoлox(eння. Aдхсe нинiIцнi уDl|oBY|
пoказ)rкугь' щo пePeсeлeнIrя пpизвoдить дo вopожи:к взa€}tиtl
пepeсeлeнфв (a тoнrriшe скaзaти'- кoлoнiзaтopiв) i кopiн-
IIoгo нaсeлeння. Пepeсeлeнф, як пpавилo, фopшyвaли тaк
звaне tpoсiйськoмoвнe IIaселeнIIя). Кiлькiснo сepeд ньoгo
пePeвaх(aють poсiяни.

Фapисeйствo Лeнiнa пPoявJlя€ться в йoго piзнoмy стaв-
лeннi дo кiнopoдфв> y Poсii тa дo зap1бiхсних нaфй. У
звepнeннi n,Цo всiх гPoмaдяIr Poсii,вiн тaвpy€ poсiйськy
мoнapхiro (як oдIIy з твepдинь peaкфi в цiлoмy свiтi>, щo
(видa€ сeбe зa зaхисникa свoбoди i нeзaлeхснoстi слoв'яtlu,
i uтiльки пepеlloгa фeдepaтивнoi pесrryGлiки на Бaлкaнeх
пoPяд з пePeшoгoю peспфлiки в Poсii здaтнa BPят)rвaти
мiльйoни лroдeй вЦ бiдyвaнь вiйни i вiд мyк гнiтy тa eкс-
плyaтaфi в тaк 33xg! кrtиpнi> нeси>[29, с. l00]. Oднaк вiн
нiяк нe стaвить питeння пPo пepeтвopенIrя poсiйськoi мo-
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'rapxii 
в фrдepaт}'в'Iy PeсrryGлiкy. (ми'- пише JIeЕiн в лиcгi

дo CJ.IIIeyшяпa'_ Iтpинt.p!пoвo пpoти фeдePaцii - вoнe
пoслaблroе екoнoмiчний зв'язoк, вoЕa вепpt{дaтlцЙ тttп F,ltя
oдtiеi дeP,кaви. Хoчeш вiдoкpeмитись? 3aбиpaЙcя Дo wtя.
вoлa' якщo хoчerц poзipвaти eкoнouiчвий зв'язotс aбo,
пpeвшrьнiшre' якщo гвiт i тepтя <спЬlкrгття> тaкi, щo вoви
псyк}ть i занaпarцакугь спpaвy elсoпoшiчвorо зв'язкy. He xo.
нeш вiдoкpeшлювaтись? Toдi вибeн, зa шeне rre виpiшr1й, ве
дrшaй, щo ти шe€rц (пpaвoD пa фeдepaцiror [29' с. 176].

Boднoчaс Лeвiн вистJrпa€ зa aвтoвoшiro' чoпo вiв нe дo.
пyскaв paнiure. ,Цo l9l2 p. вiн пoгoдxсJrвaвся лицle нa
сaцoвPядyвaнвя' a тeпеP твepд,rгЬ' щo с6oятись eвтoнoцii
в Poсii... дap1йтe, цe смirlrпg! I]e pеeкцiйвo. Haвeдiть ueнi
цpиIq'вд' пpидrшaйтe пPиtслaд' дe eвтoвo}liя шorrсe eгaти
urкiдlпlвoю! He вaвeдeтe. A вyзькe тщruaчeнIrя: Jtиlцe сa.
шoвPядyвeIIЕя _ в Poсii (i в llpyсii) нa pyкy пoгaнiй
пшrЦeйщинil [29, с. r75]. Oсь тaк саш сeбe lпшaгa€ (ttвi&'rЬ.
ний> opгaнiзaтop фeдepeцi i  -  Coюзy Paдявських
Coцiaлiсти.пlюс Peсrrу6rriк.

Ilpme Лeвiн пiдкPeслroвaв' щo вiн вe визвa€ peaJlьвиx
гapaнтй пpaвe. (Ilpaвo Еa aвтolloDtiк)? - запepеsyе вiн IIIey-
шяЕy.- 3пoвy нeпPaвилЬвo. Mи за aвтoвoшilo д.пя всiх
чeстип' ши 3а пpaвo вa вiдoкpeшлeння (a нe за вiдoкpeш-
лeнЕя всiх!). Aвтонoшiя цe нaш шIaн ycтpoю дешoкpaтиннoi
дep,rсaви. Biдoкpeшлeння зoвсiм не нaцt lUIaн' [29' с. 176].

oгхсe, бiльцroвики за IтPaвo пa вiдoкpeшлеItвя' aлe пPoти
йorэ peaлiзацii. Лeвiв цe щe двлi, заявrrяroни: сПpaвo вa

€ виIlяпoк з вaцIoпo 3eгaльнoпo заснoвкy
цeвтpaлiзшу, I2g, с. 176]. 3тoдoш ф Цei 6yли peaлiзoвaпi в
лeнiвськiй пoлiтrrФ кIIPс з нaцioнaльIroпo tlt{'гaвlrя. I(oн.
стrrгyдii (яrt ста.lriнськa' тaк i бperrсвевська) нeдeвали сoквниш
pеспублiкаш пpaвo.вt{xoдy з CPCP. .3a кolквoro сoюзlloк)
peсrryблiкoю збepiгaстЬcя пPaвo вiльнoro вихoдy з CPCP>
[94, с. 217,- IIисaлoсЬ y кoвститyцii сPсP l9?? poкy.Ilpme
xсoдЕoi гapaвтii д^пя peaлiзaцii Iрoгo IтPaвa нe пepeдбaнe-
л(rcь' a' нeвпaки' бopoтьбa за йorэ втiлeння тPeкт)rвaлeсь y
кpишirraльнoмy зaкolroдaветвi яrс дepжaвниЙ 3JIoЧИE;

Лeнiвський qзeгaльний зaснoвoк цeнтpaлiзмyD дotвoJlяr
пopiвняти йoгo тeopетичIli пoJtoхteнЕя з сirrдeсятиpiннolo
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iстopieю тoтaлiтapнoгo pe,I(имy. Bисвoвoк нe виIc:'tикar
сyмнiвiв: стaлiвськo.бpelrсневська пoлiтика lцoдo сoюзIrиx
pесrryблiк з пoвЕиll пPaвoш вa тe нaзивeлaсь лeнiнськoro.

,[ля нoтo бiльlпoвиrркa пapтiя зaявлялa пpo пiдгpишкy
пpaвa нaцiй нa сaшoвизнaчeнпя? Лeпiн вiдпoвiдaе: ".Цля
бopmьби з виpaзIсoю вaцioвaлiзмy в yсix ii фpмaх дrxсe
вa'к;пивe знaчeвtrя шee пpoпoвiль rrpaвa нe сaшoвизнeчeв.
няr [29, с. r?8]. .ПPoпoвiдD пpaвaD _ вe бfuьIдe i нe шeвrдe.

3 oсoбливoro злicтto Лeнiн Еaкидaеться нa кoнцeпцiю
вaфoнaльпo-кyльтJРнoi aвтoнoшii, щo шaлa пiдгpишyвaтись
сePeд деяlсих шapксистЬ тono чaсy. .[ля ньorо тarсe eвтo.
вoшiя нe щo iпule, яrs (шePтвa yтoпiя нaцiorraлiстичнrоr шi.
Щoвl, бo яс вoвa пoв'язaнe з (вlr'IJrчeвняll з пpoвaд,I(eвЕя
дepхsaви) питeнь нaцioнaльвoi кyльтypи, тoбтo пepeдoвсiм
Iдкiльнoi спPaви [29, с.l?9]. Йoгo apгyшeнтaцiя нe вiдpiзвя.
€тЬся нiчиrr вЦ тoго, дo чoгo вдaються нинilцнi tдoвiriсти.
iнтepнaфoнaлiсти, бo хс <тpeбe дoбивeтись a'rиття всiх дiтeй
всiх нaфoнaльнoстeй B еwlяlЙ' rцкoJlaх пeвнoi мiсцевoстir
[29' с. 180t. nlвтePнaфoнaлiстD Ульянoв кaтeDoPlдIlro зeпepe.
чy€ пPaвo нa вaфoнeльнi цrкoли в бaгaтoвaфoнaльвiй Poсii.
Йorp слoвa lreгaд)пoгь виPoки 30-х poкЬ: nствopити oсoб-
Jlивy гPyзинськy ttltсo.'Dr в Пeтepбypзi нa oснoвaх гpyзивсЬ.
кoi lнaфoнaльнoi кyлЬтypиr - нeмo,lс.l'I!{вo' e ЕPoпoвiдь пa
тaкий tilцтaJrг € зaнeсeння lшкiд^rrивих цeй y нaPoдtty шaсy>
[29, с. l80t. Пpиниllи тaкoгo стaBпення сiнтepнaцioнaлiст>
пoяснювaв y згaдaцoшy листi дo lПayмянa: (...У Poсii вхсe е
капiтaлiстичнe eкoвoмiка, яlса po6ить poсiйськy шoвy дoкo-
нeчнoк)) [29, с. l75]. Taкиш чинoDt' пPeкт}rIса нaсiв зeстolo,
кoтpi paнfuлe нaзивaли пepioдoш (poзвинelroпo сoфaлiзшy',
кoли в (сotoзIlиx peспyблiках' закpивaJIисЬ lIlIсoJlи з ltoвoto
aвтoxтoннoпo lleсeлeння i шaсoвo пePeвoдились вa poсiЙсь.
кy шoвy нaвчaпня пoвнiстю вiдпoвiдaлl нaстeнoвaи Лeвiнa.

Ilaпepeдoднi пepIпoi свiтoвoi вiйни нaфoЕaльнe пrrгeвня
висJп{yлoсь вe чiльвe шiсцe. Щo6и з6epeгти цeнтpaлiзoвaнy
дeP)rсaвy' яrс плЦ iшпepiaлiстичнoi пolriтиlси tlаpськoю Pe-
,ttиuy' 6lпьrпoвики зм}пдeвi 6улu пPuдiwtттt Йoму чиua.тqr
}'вaгy.Bясe тодi з'явився (aвтoplfгeт, y пipсoдi дo йoтo poз.
в'язaвня i Лeвiп вi,4цae йoшy пaлeаrсвe. Biн пипle: сУ
тeopeпtннiй rrapксистськiй лiтepaт1рi цeЙ стaп спpaв i oс-
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rroви нaцioнaJlьЕoi пpoгpaши с[oфaл].д[eмoкpaтЬ] вхсe бyли
висвiтлelri за oстaнвй нaс (нaсашпepeд Tyг вис)rвa€ться стaт-
тя Cтaлiнa)D [29, с. r8l]. .I[аpeмнe нинilцнi 6iльцroвики
lсpt{тик}Zloгь poбoтy Cтaлiвa: нe}re пooriдoвнoстi, eдхсe ii :<зa-
Jtив сeш Лeпiн.

3axoпивrдись кpитикolo iдei нaцioнaльнo.кyльтypнoi
aвтoвoшii, Ленiн пpoявJlяe пeкopeктнiстЬ y тepмiнoлoгii. B
oдIloшy випaдкy йдeться пPo lсyльтypнo.нaцioнaльнy eвтo-
нoиilo, a в дPyпotly _ пpo нaфoнaльнo-кyлЬт)Pнy; нe}ra
пoс"rrЦoввoстi щoдo в,Iсивaння лaпoк. Hapeurтi, Лeнiн y свoiй
anroстi дoхoдить дo aпoпeю: nKyльтyPнo-нaцioпaльнa aвтo-
вoшiяr oзIreчa€ сarдe нaйвитoнчeнiцrий i тoшy нaйurкiддr,rвi-
ший вaфoвaлiзt, oзЕaчa€ poзбeщeння poбiтникiв гaслo}t
пaфoвaлънoi кyльтypи' цpoпaгeндy глибoкo rпкiд;rивoro i
нaвiть aнтидeмoкpeтичнot]o poзпoдiлy цrкiльнoi спPeви зa
нaфoвaльнoстяtДи. oдпим qпoвo}r' iнтepнaфoнaлiзмoвi пpo.
лeтepiary Iи rтpoгpaмa сyпepeчить бeзпepeннo, вiдпoвiдaю-
tlи JIицI iдeaлaм нaфoнaлiстиtlнr,D( мiщeнr [29, с. l83].

Iнкoлrr Лeнiн зш5rureний пpoявJIяги peaлiзм y пiдхoдi дo
нeцioвaльнoгo питaння' зaпepeчJrючи свolo вчoPaшню дyш-
кy. Якщo в листi дo C.Г.IIIayмлra 6 гpyдвя 1913 p. вiн ви-
знaе IтPaвo нaфй нa сaмoвизначeнвя лиtцe дeIсJtaPaтивIIo'
тo l5 гPyдItя нaвiть нeгoлolцy€' щo poзв'язaння питaнIIя
сaшoвизвaчeЕня шe€ бyти спpaвoю' кoтpa виpilлyеться
(пapлaмeнтoм, сeйшoм, peфepeндylloм r'eнЩини, щo вiдo-
кPeшJIю€ться> [29, с. r84]. Пepeгopнeмo стopiнкy _ i вясe
читa€шo' щo (зaпepeчення пpaвa нe вiдoкpеrnлeнвя (гpe€
Ea PyкyD нaйнeсoсвiтеннiuroмy великopyськoмy чopЕo.
сoтeпнoDty пaфoнaлiзмoвi', 8 чepeз стopiнкy дiзнaемoсь, щo
(для шapксистa' пpи iншrих piвних yмoвaх' зeвхtди
пaдa €ться пePeвaгa вeликиri дePхteвaм' нiхс дpiбним>[29,
с.185' 186].

Hивi шaсoвy pyсифiкaфю нepiдкo пPиписJпoть тим' хтo
нaчфтo BI^кP}|Bу|B i пepeкpyтив лeнiнськe вчeння з нaфo-
нaлЬIloпo п}rтeнЕя' в пoслiдoвнoстi якoгo вxсe нe pa3 мo)кнa
бyлo пepeкoнaтисЬ' бo тyг tсoхсeн' хтo лищe зaxoчe' знaйде
пiдтвepдхсeння пpoтилeхсних пoзицiй. Bжe згaдyвaлaсь
Лeнiвoва кpитика пepeсeпelrськoi пoлiтики цapиз}ty. Ta минe
дeщo бiлъule poкy _ i вiн писaти}re' щo ктiльки peaкфoнe-
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pи шo,кJrть зФrсшypювaти oчi нa пPoгPeсивIIe знaчeння tрo.

пo суrчag*.гo пePeсeлeння нapoдЬr[29, с. 14б], бo вoнo лaмaе
снaфoнaльпi пepeдiлlси i зaбoбoниl, з'€днyloЧи Paзoм po6iт-

никiв yсiх кpaiн.

,[o нorэ иoхсe пpизвeсти нa пpaктиф лelliнськa пpmидiя

нaцioнaльнo-IсyльтyPнiй aвтoнoмii? Bиснoвoк oднoзнaчний:

кpитикyючи пiд гeслaши iнтepнaцioвaльнoi кyлЬтyPи'

пpoлeтapськorэ iнтepнeцioнaлiзмy тaкy aвтollouiro, Левiн

пiдсгryднo зaхищaе пoлiтикy aсимiлятopgгвa' нaцioнaJlьнoпo

нiгiлiзшy, бo зрзрлiлo' яItoю мoвolo rio,к]rтЬ нeвчaтись пpoлe-

тepськi дiти в тaкiЙ бaгaтoнaцioнeльнiй дepхсaвi як Poсiя.

HeпoслЦoвнiсть Ленiнa пPoявJtя€ться oсo6лив0 в егaв-

лeннi дo нaцioнaльних деp,кaв. Biн дoхoдить дo тoпo' щo
визнee вaцioнaльвy дeP,кaвy (пPaвиJroм y дoсвiдl свiтовoi

iстopiir, пpогиgгaвJlяloчи iй нaфoнaльнo-кyJtьтJrpнy aвтo-

пoшilo. A в стaттi к[o mlтaння пPo нaцioнa.lънy пoпiтикyl
вхсe пицte: с,{erroкpaтичнa дeP'кaвa пoвиннa визнeти aвтo-

нorriю piзнrrх oблaстей, oсoбливo oблaeтeЙ i oкpyгiв з piзниrr

нeцioнaльниш сtgtaдo}r нaсeленtlя. Teкa aвmнorriя нiтpoxи

rre с)rпePечить дeмoкpeтичIroмy цeнтpaлiзмoвi: нaвпaки,
лицre чepeз aвтoнoмii oблeстeй i oкpyгiв y вeликiй i poз.

мaiтiй зa пaфoнaльниIvt скJraдoм дepхсaвi }to]кнa зtifаcнцтu

дiйснo дeмoкpaтичний цeнтpaлiзм.,Цeмoкpaтцчнa дePхсaBa
безпepeннo пoвинпa BИз;нaTIl пeвнy свo6oдy pi'Цних мoв i

вiдкинyти 6yдь-якi пpивiлei шoви нaд iнцдgюn[29, c. 22||.
3aлlцraeться тa€мницelo' як дelloкPaтичнa дepх{aвa зaбeз-
пeчитЬ тeкy (пoвнy свoбoдy"' якщo Лeнiн, з oднorю бoкy,
зaпepечy€ мo*сrrивiсть нaцioнaльнoгo пpинIs,trry в шкirьниц.
твi, a з дPJ,тoгo' пiдкpeслoе нeoбxiднiсть вивчeння poсiйськoi

шoви всiхa хсr,fгeлями iмпepii.
3вepтaroнисЬ дo стaтeй Ленiнa, якi нamlсaнi дo листoпa-

дoвollo пepeвoPoтy r9l7 p. в Poсii, 6aчиuo пoвнy lтpoтилeхс-
вiсть тoмy' щo дaвaJla IтPaктикa зa чaсiв бiльIшoвицькoгo
peжи}ty. Iloпpaвдa, непoслЦoвнiсть лeнiнськoi нaфoнaль-
нoi пoлiтики яскPaвo пPoявляJIeсЬ вrrсe тoдl 3e тPи з пoлo-
виIIoю poки дo зaхollлeння вJIaди бiльцroвиками в Poсii iх
вo,rсдь lтPoпoн)rвaв зaписaти в зalсoнi: <Бyдь.якi зaxoди
цrкiльнrx Pад, щo нaPyшyк,ть B чoDty би тo нe бyлo пoвнy
piвнoпpeвнiсть нaцiй i мoв мiсцевollo нaселeння aбo пpo-
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пopцiйнiсть витPeт вa кyлЬтyPпo.пPoсвiтЕицЬкi пoтpeби
вЦпoвiднo з чaсткoю нaфoнaльпих }reнrцин y нaсeлeннi'
ви3нaкугЬся нeчиEниuи i пiд.пягatmЬ скaс}rвaнню 3a IIPoтeс-
тoш' кoтpий 5rпpaвнeний эaЯBwrи6уp-m<иЙ гPotaдДrиЕ дeP.
х(eви' IleзaJtex(нo вЦ йoгo шiсlц пpo)IсивaЕня> [29, c. 227|.
Haспpaвдi зe чaсЬ тотaлiтapнoгo pexси}ty лиtДe oдЕa нaфo.
нaльцa ueнrцинa IIa зeшJrя,( irrrrr;дg нapoдiв мaлa всi гapaнтii
дJIя зeдoвo.,leння lcyJtьтypнo.пpoсвiтницркlff пoтpeб: цe _
poсiяви. Heкopiннe нepoсйськe вeсeлeння тaкиuи пpaвaши
в Poсii нilсoли нe кoPист)rвaлoсь: пapoстки нeфoнaльнo-
кyJtьтJРIroгo poзв}fп(y }rкpailтtтiп y Poсйськй Федepaфi дrлсе
сtсopo бyли звeдeвi нaвЬerр.

У стaттi .ПPo нaцioIIaJIЬIly rэpдiсть вeликopoсЬl Лeвiя
tсPlстиtсy€ цаPський УPяд зe пpигнiнeння Псlrьф, Укpaiни
тa iнщиx кpaiн пЦ гaслoш (эexистy вiтчизниl вeликopoсЬ'
Ta дглсe скopo вiн викpивe€ сari сeбe, висчrпaючи пPoти
(шirчaнсьtсoгo iдeaлy фдepeтиввиx вiднoсинl[29, c. 229l,
пpoтистaвляе iм цeвтpeлЬaцiю..Цля Лeнiяa нeшa пpoб;reши
дep,rсавIшff llopдoнь' бo p,llя ньoпo вeIqIIивfuшe с6д11igть po6iт-
никiв, едвiсть iнтepвaцioцaльнoi клaсoвoi бopoтьби
пpoлeтapieтУ'. oднaк iстopiя пoвнiстro спpoсЦrвeлa тaкпЙ
висtloвolg Пpoблешa Heгipнoro Kаpaбaxy пoкiaзeJte' щo irrгep.
нaцioнaльнa сoлiдapнiсть пoстyпилeсЬ uiсцeш пpoблeшi
деp)кaвIUD( кopдolrЬ, пiдгвepдивlши кPaх сIвoPювeнt{х lцЦrч.
нo rrirrснaфoнeльних взa€uин y CPCP.

Мemlo сoфaлiзшy Лeнiн вaзивaв снe тiльки зблrrxсeння
нeцй, aлe i з.rrиття ixr [29, с. 3r7]. IIIлE( дo llьoгo нeстiльки
сдiaлeктиннпЙ,, щo Еe пiддaеться ,кoднoDty лoгiннoшy
aнaлiзoвl Лeнiн пицte: <.{o злlгття нaцй вeдe тiльки звi.lънeн-
ня пpигнiнeниx нeфй, спPaвrrсн€ викopiнeпня нaфoнeльнorэ
пpигшiнeвня, i кpитepiй феi дйснoстi в пorriтичнoшy сeнсi
пo'Iягa€ ffcpaз y свoбoдi вiдoкpeшлeнвя. Cвoбодд вiдoкpeш-
лeнIIя _ лimций i eдпaпfr пoпiтичвий зaсiб пpmи iдioтськoi
систeши дPiбниx дeP)кaв i вaфoпaльнoi вiдpyбнoстi, кoтpa,
нa цlaстя лк)дствa' бeз1rmlннo PoзвaлIo€ться всiu Poзвиткoш
кaпiтaлiзмyl [29, с. 335.336].

Лeнiн пPoтисгaвJIяr дЕa шeтoдt,t (зJIи.IтяD нapoдЬ: y пeP-
цriй свiтoвiЙ вiйцi вoIIи {зJIивaк)тЬсяD rв кoaлiцii чepeз
нaсrnпьствo i фiнaнсoвy залежrriстьD' a в гPoмaдяrrськiй вiйяi
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пpoти 61pхсyaзii бiльцroвики бyдyгь з'eднyвaти i aпlвaти
нapoди сдoбpoвiльнoю зпoдoю' сo.lliдapвiстю тpyдяlцl,tx пpo.
ти eксЕ'rJraтaтopiвl |29' c.3?2|.

Aбсypдпiсть сapцrteвтЬr Лeнiпa вiднyвaсться нa кoлс.
lloшy tсpoцi: вiн шorrсe пiдтpишyвaти двi пpoтилerrснi
opieвтaфi - зa cвoбoдy вiдoкPeшлeння нaфй i вoднoнeс зa
зблиясeнвя i aшrття нaцiй. Щoб якoсь звegги кiпцi з кiн-
цяuи' Лeнiн вдaетЬся дo poзlllиpeнoгo (пopiвнянo з
стaлiпськиш пoЕяття}t' якe вiн кiлька Poкiв тoшy хвaлlв)
визнaчeння пaфЙ' вiднiсIди дo lrиx кqпoнiaльнi нapoди.

ДpуtuЙ йorэ пpийori пoJtягar в тoшy' щoб зerшyтeти пo.
tlяття пprпяoGлeвoi нeцii. Cпpeвдi poсiйський кorroнiaлiзu
шeе пeBнi oсoбливoстi пopiвняrro iз зeхiднoевpoпeйськиu, пpo
щo вхсe йцшroсь. Пpoтe спepeд6aнeпняl Лeнiнa BуIЯBuлtlcь
зeнaдтo orrтишicтич||llмu. Biн писeв, щo свiдoкpeмлeння
Пo.пьщi i фiвляпдii пiсля пepeмoги сoфaлiзшy мo,кe в'дбy-
тисЬ лиIIIe вe нeдoвпoD, бo як (висolсoкyлЬт1pвi.lпoд1t) пo'Iяlси

i фiнляндцi дyхсe скopo пePeкoнaютьcя в пpaвильнoстi
rскopillloпo зблиrrсeння i злиття всiх нaцiЙ y сoцieлiстичнo.
шy сyспiльсlвi" [29, с. 388]. Haспpaвдi дJЕсe скopo Лeнiн
пePeкoнarться' щo пolrьськi poбiтники lre пoс.Цrхaroть йoтю
зaкликiв пiдтpиrraти вiЙська paдянськoi Poсii, щo нeстyпa.
лa нa Пoльtrry, i висчrпляпь пPoти lll,f,t(' пogгaвивцtи вa пePшe
шiсцe нeцioнaльнi iнтepeси.

Щби лiквiд1'вeти нaцioнaльний гнiт, Лeнiн ввaжa€ дo.
кoнeчним зaбeзпeчити нaцioнaльвy piвнoпpaвнiсть,
визнaвцrи пpeвo нaцii нa свolo нeцiorraльнy дepхсaвy. Co-
цiaлiстiв пpигнo6лeних нeцiй, кoтpi нe вистyпaютЬ зa
пoслiдoвпe i бeззaстepeжнe вiдoкPeЕпelrlrя пpипroблeнrrх
нaцiй вЦ iх влeсниx нaцiй, вiн нeзивaе нeгЦникaми.

Лeнiнськa дeмarюгiя з oсoбливoю сиJIoю дaлa пpo сe6e
звaти lreзадoвIro дo бiльцroвиIркoпo Jlистoпaдoвoпo пePевo-
poтy. сМи'_ гoвoPить вiн 12 тpaвня 1917 poкy,_ ,Цo
сeпapaтистськoпo pyry 6aйдyхсi, вeйтpaльнi. Якщo Фiнляв.
дiя, яrсщo floльщa, Укpaiнa вiдoкpeм.пяться вiд Poсii, в тoшy
rriчoro пoгaнoпo нeмa. щo т)rт пoгaнoгo? Хтo цe скажe, тoй
цroвiнiст. Tpeбe з'ixaти з глyздy щo6и пiдгpИмaтп пorriтикy
tцpя Hiкollaя. Taк llopвeгiя вiдiйшлa вiд IПвефi... B oбox
вepoдiв, y rrpoлeтePiary Hopвeгii i IIIвeцii змirщrшtoсь дo.
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вiP'я oдин дo oднoпo пiс.пя вЦoкPellJIeнняD [29' с.417]. Якщo
вxte бyти пoслiдoвни!1t' тo нaпPoшy€ться oдиIt висIroBoк' щo
всi нaст5rпники Лeнiнa кз'ixaли з глyздyD' бo пi:rтo з Еr/D( Ee
хoтiв миpитись нaвiть 3 дot'агaнняии нepoсiйсЬкr,D( вepoдiв
нa зa6eзпeчeння нaцioнaJlьнo-кyльт}rplloпo Poзвиткy.

3a кiлькa мiсяцiв дo зaxoIIJIeння влaди бiльцroвикaми iх
лiдep мiг дeвaти пpяlto пpoтиJleжrriзamи. У тpaвнi вiн гшrцre:
кPoсiйський rrapoд' poбiтники i сeляни, нe хotгyгь i нe бy.

дyгЬ пpигlliн3rвaти )IсoдIloгo IIaPoдy; _ нe хoч)rгь i нe бyдlть
нaсиJIьIIo тpимaти в кopдolraх Poсii хсoДroгo нepoсiйськorю
(oневe.rп.lкopyськoгou) IraPoдy} [29, с. 419]. Boднoчaс вiн зa-
ЯвJIяr: <Peсrryблiкa poсiйськoгo (opyсскoгoo ) нapoдy пoвинEe
пpивepтaти дo сeбe iкшi нapoди aбo нapoднoстi не нaсиJIь-
ствo!/l' a Bин,rгкoвo дoбpoвiльIloю згoдoю нa ствopeння
спiльвoi дep'кaви' [29, с. 42|-422|. l? нepвня вхсe пPoпoлo-
Iшyе: oMи xoчe!'ro едивoi i неpoздiльнoi peсrrублiки poсйськoi

з твepдoю вJtaдoю' eлe твepдa влeдa дa€тЬся дoбpoвiльнoro
згoдoю нepoдiв> [29, с.423].22 нepвня пpoкJtaмy€: cХaй Po-
сiя бyдe сoюзolrr вiльниx peспфлiк" [29, с. 424l. Biд сединoi

i вepoздiльнoi peспyfuriки poсiйськoi) дo (сoюзy вiльнrос pес-

гryблiк, _ лицIe 5 днiв знeдoбилoсь FJ|я пoдoлelrlrя тaкoi
кaPкoJIo!ДIIoi вЦстaнi.

Mинeе щe двe-тPи мiсяцi _ i Лeнiн пoвнiстю сoлiдapи-
зyеться з Bиснoвкaми Eнгeльсe' щo <пpoлeтapiaт !Дoxсe
викoPиgтaтИ J||ЦIIэ фopмy единoi i нepoздiльнoi pесrryблiки.

Фeдepaтивнe peсп5блiкa е щe й тeпеp, в зaгaльнoмy i в

цiлoмy, дoкoнeчнiстю нa гiгaнтськy теpитopito Cпoлy.leних
TПтeтiв, хoч нa сxoдi ix вoнa вх(e стaс пeperцкoдoю. Boнa

бyлa би кPolto}t впepeд в Aнглii, дe нa двox oстPoвax хtивe

чoтиpи нaфi i, нeзвa,I(aючи нa еднiсть пapлe}teнтy, iсн]пoть

oдIre кoлo дPyгоi тPи систeми зaкoнoдaвствa. Boвa дaвнo
вхсe зpoбилaся пepeшкoдoю в мaлeнькiй Illвeйlрpii i якщo
тaм мo't(нe щe тepпiти фeдepaтивнy peспфлiкy, тo тiльки

тo!'ty' Iцo IЦвeйцapiя зaдoвoJlьня€ться poJшlк) чистo пaсив-
нoгtr чJIенe евpoпейськoi дepхсaвнoi систeми. .[ля Hirreннини

федepaлiстичнe oщвeйцapювaння ii бyлo 6и вeличeзrrим

кpoкo}t нaзaд) [29, с. 43|-432|,
Iстopiя ХХ стoлiття спpoстyвeлa пPoгнoзи Енгeльсa, хoн

вiн кep5rвaвся <найпepeдoвiIдoroo мeтoдoлoгiсю. Cпoщrreнi
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IIIтaти Aмepики зeJluIIIИJrЦcь фeдepaтивнoro peсщ6лiкoю.
He стaв фeдepeльнult уcтp|Й пеPeпoнoю дJlя Poзвиткy мa-
лeнькoi IIIвeйIрpii. HЬдeччивa яrt федepaтивнa деP)кaвa
вийцrлa в чиqпo нaйпepeдoвiшrx кpaiн свiry, xoч Еe пoсJry.
хaлa пpoгнoзЬ Енгeльсa. .Цo тttпo }tt в,t^нu|< |\JtlЙ pяд lloвиx

фeдepeтивнl{х дeP,rсaв. Лицre Poсiя, rдoбpoвiлъвor oб'еднaв-
цIи сyвePеЕнi peстфлiки в CPCP, пepeйrллa вiд фpшa;ьнoгo
фдepaлiзмy дo цeнтpaлiзoвaЕoпo рriтapизшy i, вpelrrтi-perпт,
poзпaлeсь як нaслiдoк peaлiзaфi неpoсiйськиl[и EaPoдauи
пpaвa нaфй нa сaшoвизнeчeння.

IIiсля зaхoIUIeння дepжaвнoi влaди бiльlдoвикaми' вotlи
пiд тискoш oб'€ктиввlок oбстaвин бyли зшyrшeнi зшirrrrти свoс
стaвлeння дo фeдepaфi. с.(eк;laPaщя пPeв тPyдoвoпo тa
eкспIцramвeнorc нapoдyD цpoпoJloс!{.пa: кPaд^шrська Poсйська
peсгryблiкa зaснoвy€ться нa oсrroвi вiльнorэ сoюзy вiльпюr
нaфй як фeдepaфя Paдянських нaфoпа.пьних peсщблiкl

|29' c.443].3 mro чaсy cпoвoспoJl)FreнIrя сфeдepaцiя вi.lьних
peсп1блiк>, сфeдepaцiя вiльних нaфй> в,tсивeкугься нeoднo-

Paзoвo.
Пpmе бiльlдoвики тa iхнiй лIдeP, як i в шинyлoшy' вtслa.

дaкyгь y cпoвa тar*tЙ зшiст, щo JlицIe зaтJrшaвюrcrгь i:r Чepeз
кiлькa мiсяцiв пiсля пepeвoPoтy Лeнiв poзглядeв rфeдepa.

цiro, як пеpexiд дo дoбpoвiльнoгo зJIиття}' taявJtяв' щo вoвe
€ (JIицIe пepexiдЕt{м lсpotсoм дo спpaвдi дeмoкpaтичIroпo цelfт-
paлiзшyu [29, c'4б2, 453]. У сЛистi дo poбiтникЬ i сeлян
Укpaiни щoдo пePeмoг нaд,Цeнiкiнимo вiн вислoвився нa.
стiльки вiдвepтo, нaскiльки цинiчнo: сMи (нeвiдoDlo' xтo шa€
poз5rмiтись пlд циri цму|b _ бiльцroвики чи сaм Лeнiн як
кoлись сaмoдeprrсф Poсii?_ o.Г.) пpaгвeшo дo тiснoro oб'е-
днalrня i пoвнoго злиття po6iтникiв i сeляв yсiх вaцiй свiтy
в rдинy всeсвiтнro Paдднськy peспфлiкy" |29, c.477|.

Якщo прoстeжити дiяльнiсть бiльlдoвицькoгo 5pядr Poсii
пiсля l91? Poкy' тo вoнa бyдe стIPяшoвeнe сaмe нa сгeЕoв.
лeння тaкoгo (сoюзy нapoдiв кorпtцrньoi iшпepiil, пPo якy
згaдyr <.{eк.lIapeцiя пpaв нepoдiв Poсiin, e6o, iпrшиши cпoвa.
ми' нa pеaнiмaфю poзвaлeнoi iмпepii. У дoпoвiдi Лeнiнa пpo
пapтiйнy пPoгpa}ry нa VIII з'iздi PItП(б) 19 бepeзпя 1919
Poкy скaзaнo: (кoхtнa нaфя пoвиннa сгPишaти lтpaвo нa
сa}roвизнaчeння, i цe спPия€ сa}roвизнeчeнЕю тPyдяIцt(х)
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[29, с. 465]. Чepeз двa мiсяцi вiн пiдписy€ paзoм iз Cтaлiним
диpeктивy пpo вiйськoвy eднiсть paдянських peспфлiк,

цe6тo ix пoвнe пiдпopялкyвalrня мoскoвсЬкoDry кoшalrдJrвaн-
ню. У фй диpективi нaгoлoIдyeться' щo д.'Iя yспixy y вiйнi

дoкoнeчнoю Jrмoвoк} € (€динe кo!Дaнд)rBaння всiмa зaгoвalitи
Чеpвoнoi Apмii i нaйстpoгiula цeнтpaлiзaцiя в poзпopядrrсeннi
всiмa силaми i pесypсaми сoцiaлiсти.rню< peсrryблiк' зoкPeмa'
всiм aпapaтoм вiйськoвoг! пoстeчaння' a тeкo)к.teлiзнич-
Ilиltt тPaнспopтoмD [29, с. 46?-468]. A l нepвня l9l9 p.
Bсepoсiйський центpaльний викoнaвчий кoмiтeт BцBк)
видa€ дeкpeт' щo визнa€ зa дoкoIIeчIIe (пpoвeсти тiснe oб'е-

дflaння: l) вйськoвoi opгaнiзафi i вiйськoвoк) кoмeIIдJrвaння'
2) Paд нapoдtroгo lroспoдаpствa, 3) зaлiзttичнoпo yпpaвлiння
i гoспoдapствa, 4) фiнaнсiв i б) кoмiсapiaтiв пpaф paдянсь-
киx сoцiaлiстичtlиx peспyблiк Poсii, Укpaiни, Лaтвii, Литви,
Бiлopyсii тa Itpимy дJlя тol1o' aби кepiвництвo lraзвaни!1tи
гaлyзя}tи нapoднoгo )tсиття бyлo зoсеpед,fieнe в Pyкaх oд-
ниx кoлeгiй) [ l51, с.  131-r32].

фarстичнo йдеться пpo вiднoвлeння iмпеpii, щo Poз-
вaлилaсь внaслiдoк peвoлloцii. 3винaйнo' пpoти цЬoгo
лaкeйськi (}.pяди ) мapioнeткoвих paдянськиx (деP,t(aвD нe
Iuoгли зaпеPeчyвaти. У 3веpнeннi Peвoлюфйнoго кoмiтетy
rrPсP "Poбiтникeм i сeлянaм Укpaiниu цинiннo зaявляJIoсь'

щo в Укpaiнi пoвиннa б3пи лиrшe oднa збpoйнa силa _

"poсiйськo-yкpaiнська Чepвoнa Apмiя> [ l5 l '  с.  l36].
Пpивepтaе yвaгy тe' щo (tсеPiвникиo УPCP нaвiть нe нa-
вa'силисЬ IIaписaти (yкPaiнськo-poсiйськa>, a т iльки
кpoсiйськo-yкpaiнськa в.

He мoxснa oмин)rти згaдaний лист Лeнiнa дo poбiтникiв
i сeлян Укpaiни в зв'язкy з пepемoгolо нaд ,[eнiкiним. Tyг
вх(e нe}la ,кoднoгo luaскyвaння. Biн пишe: <Ми - пpo-
TlДB|1I/r,<у| нaцioнaльнoi вopoхснeчi, нaцioнaльниx чвaP,
нaцioнaльнoi oкpeмiшнoстi. Ми _ мiхснapoд.t|уIку|, iнтep-
нeцioнaлiстуt. NIц пPaгнeмo дo тiснoгo oб'сднaння i пoвнoгo
зJIиття poбiтникiв i сeлян всix нaцiй свiтy в rдиrry всeсвiт-
нrо Paд.янськy peспфлiкyu [30, с. 641-642]. <Borrсдь тpyдflIIих
всьoгo свiтy> вислoвився тaк' щo нeмa сyмнiвy: вiн xoтiв
6и 6awlтц uвсeсвiтнlo Paдянськy peспyблiкy>, звиЧaйнo, з

цeнтPo}r y Мoсквi.
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Hoвиш кPoкoll дo вiдrroвленвя iмпepii бyв Х з'iзд PItП(б).
У йoю peзoпюцii з нaфoнeльнoгo питaнвя вкaзyетЬся' щo
ctoсвiд Poсii з викoPистaвням piзних фopш фeдepaцii, з
пePeхoдoм вiд фeдepaцii, зaснoвaнoi нa peдянськiй aвтo-
нoмii (Itиpгизiя, Бaшкиpiя, Taтapiя, гoPцi' .{aгeстaн), дo

фeдePaцi i '  зaснoвaнoi нa дoгoвipних взa €миI lax з
нeзaлeх(ниllи peдЯнськими peспyблiкaми (Укpaiнa' Aзеp.
бaйдхсaн) i з дoпyскeнням пPoмilкних стyпeнiв uiхс ними
(Typкeстaн, Бiлopyсiя),_ цiлкoм пiдpвepдив всю дoцiльнiсть
i гнyнкiсть фeдepaфi яI( зaгeльвoi фopми дeP'кaввoгo сo-
Ioзy PaдяIIськlос peсrryGлiкr [l5l, с. 176]. Як випливaе з llьoгo'
бiльIцoвики вl/tиснe тPaкт)rвaли фeдepaцiю нaстiльки poз-
rциPeнo' щoби в нЬoгo мoхснa бyлo вlgпaдати нaвiть дaлeкi
oднa вiд oднoi фopми взa€!noзв'язкiв.

Heoбxiднiсть фeдepaтивIloгo зв'язкy Paдянських peс-
пy6лiк вoни o6гpyнтoвyвaли eкoнoмiчниlltи чинrrикalrtи.
Il]oпpaвдa, тoдi всe спис}rвeлoсь нa кoJloнiальнy пoлiтикy

цapсЬкoгo yPядy: u3нищeння фaктиннoi нaфoнeльнoi нe-
piвнoстi тyт € тpпвaлпЙ пPoцес' якцЙ впмaгaе 3rпepтoi i
нaпG'teгJrивoi бopoтьби з yсiмa пepе)t(итками нaцioнaльнoгэ
гнiry i кoлoнiaльнoгo paбствa. Haфoнaльнa нepiвнiсть дo
цьoгo чaсy гPylrтJrвeлaсь нa iстopиннo сrс.rraдeнiЙ eкoнoмiчнiй
нepiвнoстi> [151, с. |72|. oкoлuцi Poсiйськoi iмпepii, вкaзy-
вaлa pезoлюцiя, пepебyвaли (нe стaнoвищi кoлoнiй i
нaпiвкoлoнiй, кoтpi нaсильнo yгpи}ryвaл,tсь y poлi пoстe-
чaльникЬ piзпopiдних сиpiвцiв, якi o6po6лялись y цeнтpi>
Il5 l '  с.  l72].

Фaтaльним д.rrя Укpaiнu, як i irrIциx peдяIrських Peс-
пфлiк, стaв 1922 p. l0 сepпня |922 p. пoлiтбюpo ЦК PI(П(б)

дop)rчилo opгбюpo ствopити кoмiсilo, нa якy пorgпaдaлись
oбoв'язки пiдгoтyвaти IIa IшенуlDt цIt PItп(б) питaнrrя пpo
взa€мини PPфсP i <нeзaлeхснrос нaцioнaJrьIlиx paдянських
peспyблiкu. Пiдгoтoвaний пpoeкт peзoлюцii пepeд6aнaв
(встyп> Укpaiни, Бiлopyсii, Aзeфaйдхсaнy, Гpyзii тe Bipмe-
нii в Poсiйськy Фeдepaфю нa пPeвaх aвтoнoмних peспфлiк.
Лeнiн poзкpитиЦrвaв цей цpoект' який poзpoбилa кoмiсiя,
oчoJtlовaнa Cтaлiним, бo в ньoьry дoсить вiдвеpm вистyпaли

цiлi 6iльlцoвикЬ лiквЦwaтИ oнeзaлeхснi)) pa,цянськi peс-
пyблiки. Biн нaстoяв нa тo!ly' щoби зaмiсть пoлo)rсення пpo
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iх nвстJrп' y PPФCP' зeписaти сфpшaльвe o6'едвaвня)D pe-
зoм з PPФсP y сoюз paдянсЬкl{х peсrryблiк eвpoпи i Aзii,
бo сши (poсiйськi бiльцroвики?_ o.г.) визнaешo сeбе pЬнo-
пpaвниши з Укpaiнськoю PCP тa iн. i paзoш i пopял g нуIмiу|
вхoди}to в нoвий сoюt' нoвy фeдepaфlo, Coюз Paддrrськlок
Pеспфлiк eвpoпи i Aзii, [29, с.523-524]. Чepeз кiлькa днЬ
шaйбyтня сфeдepaцiя> фiгypyвaлa пiд нeзвoю сColoз Co-
фaлiстинних Paдднськrя Peсп56лiк>.

Цiкaвo, щo стBopeнняrr CPCP зaйшaлoсь пapтiйпe кepЬ-
ництвo PIсп(б)' якe пoстiйнo нaв'язyвaлo свoю вoлto
сл)rxIIяниш кepЬникeм (нeзaлeхtниx ) PaдяItськиx дep,rсaв.
30 листoпaда L922 p. пoлiтбropo ЦК PI(П(б) затвepдилo oс-
нoвнi щrнкти кoнстит1щii сPсP. У нюсдeтaлъIto визЕeчaлaсь
стP]rктypa дeP,Iсaвниl( opгaнiв ссoroзнoi деpхсaви)' кoшпе-
тeнцiя [eнтpaльнoпo викoнaвчoгo кoшiтgтy oCoюзyn тe iнцri
питaння.,Цo Paди нapoдIrиx кoмiсepiв сPсP DtaJIи вхoдити
нapoднi кoмiсapieти зaкoPдoннш( спPaв' вiйськoвo-шopсь-
ких спpaв' зoвнiцrньoi mpгiвлi, 

'цл.ю<Ь 
спo.IЦгreння, пolлт i

тeлeгpeфiв, вищoi Paди нapoдIroпo t.oспoдapствa' poбiтни-
чo-сeJlяttсЬкoi iнспeкфi, пpaф, пPoдoвФIьствa тa фiнaнсЬ.
У paднapкoмax сoюзниx peспфлiк тaкi нepкoшaти лiквЦo-
вJrвaJrись' a нaPкoшeти roстифi, oсвiти, внyтpiшlнix сцpaв'
зeилepoбствa' oхoPoни здopoв'я i сoфaльнorэ зaбезпeчeнвя
кoнстaтJrвaлись як peсrryблiкaнськi.

БiльIдoвицькe кepiвництвo зaздeлегiдь фopмyвaлo
впr.щнпЙ йoшy сlшeд т!!:l( вJIaдниx opгaнiв, якi ueли виpi-
Цyвaти IIитeння сotoзнoгo дoгoвopy. Cepед ixнiх дeлeгaтЬ
пepeвa)rсaли бiльIцoвики. Ilpимipoll' нa VII Bсeyкpaiнськo-
мy з'iздi Paд, щo вiдбyвaвся в Хapкoвi з l0 дo 14 гpyдпя
|922 p'' з 829 дeлeгaтiв бiльцroBикaши 6yли 739, a iнIдi пepтii
взaгaлi вe бyли Peпpeзeнтoвaнi. .{o pенi, yкpeiнф сеpeд дe-
лeгeтiв стaнoвили тiльки 46% (364 дeлегaти), a пеpевa,I€ли
пpедстaвники нaцioвалънrо( мeнцIиIl (304 poсiяlи, l30 евpeiв,
12 пoлякЬ i щe 20 пPeдeгeвIIикЬ iнцrих нaфoнaльнoстeй).
Ha IV Bсeбiлopyськoмy з'iздi Paд бiлopyси стeнoвили тeлс
мeнцre вiд пoлoвиIrи дeлeгaтiв (8%). Hapешrтi, пoкaзoвий
ск.пaд дeлeгaтiв, якi нa II э'iздi Paд CPCP зaтвePд)rqrвaJlи
пePшy (сoкх!нyD кoнстит5щiro (Poсiя _77vo, Укpaiвa - |6to,
3aкавкaззя _ 5%, Бiлopyсiя _ 2%|. Якби нeвiть пPeдстaв-
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нuх;auu нepoсiйських peсггyблiк 6yли пpиxильвики ix вeзa-

леttснoстi, то вoни нiчorэ нe вдiяли б.

3poзyмiлo, щo IIитaнHя пpo ьraйбyгнi piшleвня вжe I з'iздy

Peд вe Bп:кIlIак;aJ|u )IсoднE'( сyшнЬiв. IIеpIший п)пrкт пpuЙ-

вятoi пoстaнoви зa3нaч13; сfleшrapaфю i сoюзний дorэвip в

oсIloввoмy зaтвepдитиr [l5l, с. 283]. BoдЕoчaс вoIIи пеPe.

давaлись (нa дoдaткoвий poзгrrя,Ц, ЦBI( сoюзниx peсrryблiк

д''Iя тoпo' щo6и вiдгylси сoюзIlиx peспфлiк бyли пoдaнi цBIс

Coroзy PCP дo нeйблихсчoi вeprэвoi йorэ сeсiie, яtia IEaлa

€aтвeP.Ф{ти тeкgг дeк:пapaцii i сoюзIloпo дotювoPy тa негaЙнo

"oPo""д,.,' 
iх y.цirol, a вЦтaк (ogгaтoчtlий текст дerс.пaPaцii

i сoroзнoгo дoгoвoPyD пoдeти (нa oстeтoчнe зaтвePд)кeнняD

II з'iздy Paд [l5l, с. 283].

цiлий сб1rкет> IтpeBoвl,о( пoPyшetrь. flo-пepIшe, CPCP ствo-

pю€ться щe дo oстaтoчIloгo зaтвepд,rсенrrя тeкстy дeшlaPaцii

тe сoюзrroпo дoгoвoPy. Пo.дpyгe, тeкст ц}tх дolс)rмeнтЬ nв

oсltoвнoriyD зaтвеPдив I з'iзд Paд CPCP, a дopoбляе йoго i

вeгaйпo впPoвaд,кyе в дilo цвI( сPсP. Ilo.тpeтe, лrrIде пicпя

(нeгaйнoгo впpoвaдхсeння} !f,a€ бyти сoстaтoчнe зaтвep-

д.]кeвЦяD. Ilo-'reтвepтe, як вiдoшo, 2' 3 i 4 щrвкти qПoстaнoви

пPo затвepдл(errня ,Цeк.''apaфi тa .[orэвopy пPo }ггвopeння
CPCP. взaгaлi нe бyли викoнaнi, xoн i викopиeпoв}rвaлись y

кoшпapтiйнй пpoпaгaнд aж дo poзвaлy сPсP.

У дerшaPaцii бiльIшoвицькe кepiвництвo' як зaвure, фiк.

сJrвaлo с)пepeчлиBi пoлoлсeння. 3 oднoгo 6oкy, пpoгoлo-

lцyвaлoсь' щo сCoroз цeй е дoбpoвiльниDr oб'rднaнвям

piввoпpaвних нapoдЬ' Iцo зa кo,tсltoк) peспyблiкoю зaбeз-

''"*""" 
пPaвo вiльнoгo вl{хoдy з Coroзy, щo дoстyп дo Co-

loзy вiдсpитий всiи сoцieлiсти.пrим Paддським peсщб.rriкeм,

як тиu' кoтpi iснyють' тaк i тиlt, щo мaють виIIикв)rги в

. мaйбyгньot'ty}' a з дpyгoгo бокy, фaктичrro зaпePeч)rвaлaсь

ця дoбpoвiльнiсть вxoдхсeння i мorrtливiсть вихoдy в

пoлoжeннi пpo тe' щo CPCP (пoслy,кить нaдiйпoю твePди.

нeю пptrти свiтoвoгo кaпiтaлiзшy i нoвим виpiшaльни}t кpo-

кo}t нa цUIE(y o6'еднaння тPyдящих yсiх rрaiн y Cвiтoвy

Coцiaлiстичrry Patднськy Peсгфлiкyl I l 5 1, c. 264,!. Haспpaвдi

вже mдi paд^янськi чинoвttики дtуIвtуi.J|у|cь нa CPCP нe як нa

(сoк)з pЬнoпpaвниx дePя€вниx oдиIrиць}' a як пoчaтoк ix

лiквЦaцii.
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Пpaвoвий aнaлiз дeк''apaцii тa дolloвoPy пPo yтвoPення
сPсP пepeкoнyе' щo вollи пoвиннi oцirrювaтись як мiяснa-
PoдIro.пPaвoвi дoкyшeвти' якi дoкoвeчнo виliaгaютЬ
paтифiкaфi сyб'сктaми qнoвoi федepaцiir, цe8гo фpшaлъ.
нo IIeзaJIeilсниши дepilсaвaши' якi пepeтвopюкугЬся в сoroзнi
peсrryблiки. Пpoтe бiльrпoвиIркиЙ пpaвoвий нiгiлiзш знex.
тyвaв нaвiтъ lso вишory' xoч вoнa тaкo't( бyлe би фpшaлънolo.
.[oговip i дeк.пaPaцiя6уlo1зeтвepдЯсeнi вa сесii цBIс сPсP
нe як шiхснapoдIlo-пPaвoвi дoк1rшeнти' a як eкти дepх€ввo.
пo пPaвa сPсP' чaсгипи йoтo кoнститyцii. в тaкoшy paзi з
фpuaльнorc бoкy <вoвa фeдepaфяl виниIGJIa яrс гpубe iгвo.
pyвaнвя шiхснepoднo-пPaвoвlo( нopr'r. Пoстaнoвa ЦBIt сPсP
пepeдбaнaлa (нeгaйнe впPoвaд,rсeння) в дiю кoвститyцii
сPсP i вoдrroчaс визнaлe зa дoкoнeчвe вивeсти ii нa oстa-
тoчнe зaтвePдЯсeння II з'iздy Paд CPCP, який внiс лlrдe
нeзнeчнi дoпoвнeнEя дo двoх ii стaтeй.

3aтвepдlrсeнa кoнстrгyцiя сшlaдegгЬcя з невeлrrкoi пpe-
aшбyли тa двoх poздiлiв _ дetqпapeцii пpo JгтвoPeнrrя сPсP
i aнaлoгiчнorto дoпoвoPy.

,(eклapaфя пPo yтвopeнвя CPCP arrс вi.пс цe мoxсe спp}й.
шaтись зa кoвститyцЙвiпfl aкт. Ii ueтe - пoлiтичЕo тa
iдeoлoгiннo oбгpyнтyвaти JггвoPeння CPCP. Якrцo вipити
дeшtapaфi, тo з чeсy JrтвopeЕвя paд^вIrсьIClж peсrц6лiк дep.
ясaви свiтy Poзlсoлoлись Еa двa тaбopи _ тaбip кaпiтaлiзuy
i тaбip сoфaлЬмy. B тaбopi кaпiтaлy пerr1пoгЬ свaцioнaльнa
вoPorrснeчa i нepiвнiсть, кoлoвiaлънe pa6ствo i шroвiвiзu, нa-
фoнaльне пpигнiнeввя i пoгpoми, irrпepiaлiстикнi звipствa i
вiftнlаl' a в тaбopi сoфaлiзшy - qвзaeшнe дoвip'я i uиp, нa.
цioнeльнe свoбoдa i piвнiсть, миplre спЬxсиття i бpaтepськe
спiвpoбiтництвo }IaPoдiвl Il51, с. 3r7}

I.leй rпpaвoвийD aкт зe свoeю дeшerэгiчнiстю пеpeвищJr.
вaв нaвiть диpeктиввi висIIoвки бiльtшoвиlркoi пapтii. IIe
минyлo Polсy' як ХII з'iзд пapтii визнaвaв фaктиннy нe.
pЬнiсть Paд.ЕIrськиx peсrry6лiк. Щo эrс мoглo зшiнитись з
квiтня 1923 p. дo кiнltя сiтня 1924 p.?

Tвopф дeк.llaPaцii сзнeйцlли> тi пЦстaви, якi oвлaдцo
вимaгatoгь oб'еднaння Paдяпських peсгryблiк в oднy сoюзlly
дePх(aвy' якa здaтнa зa6езпечити i зoвнilдню бeзпeкy, i
внyгpilшнiй пoспoдaPсьlс}tй Poзквiт, i свoбoдy нaфoвaльнorэ
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Poзвиткy вapoдiвr. Бeз тeкoi (сoюзlloi дepxсaви> бy.цe
Ireшo'rсJrивo .вiднoвити вaPoДre пoспoддPствol. Ha oз6poен-
ня 6epeться тatсuЙ,IсJrпeл яrс снебeзпeка нoви:к нaпaдЬl
капiтaлiстичIrto( дepxсaв. .Цo toб'еднaння в oдIry сoцiалiс.
тичIIy poflиЕ}r тaкo,IG (цrпoвxa€ тpyдящi шeси PaдЯнськto(
peспyбrriкr i <сaш yстPiй Paдянськoi вJtaди' iнтepнaфoвaль.
нoi зa свo€ю ltrlaсoвoю пpиpoдoюD.

Hapeштi, яlс в,I(e зaзнaчaлoсь, дeк.пapaцiя зaявиJta пpo
rrpeтeнзii шoсl3oвсЬI0oпo бiльtдoвиlркoю кepЬlrиrцъа нa oб'ед.
вaння (тpyдящиx yсix кpaiв y Cвiтoвy Coцiaлiстинвy
Paдднськy Peспyfuiiкy>.

Taкиш чиttoDt' бiльIпoвицька iuпepiя вxсe пPи свorшy
виникнeввi щ)oтистaвиJte себe цiлoшy свiтoвi. Пpo нopмaль-
ве спЬpoбiтIlицгвo з iнlдиши дep]riaвaми' tсoJIи сPсP нaвiть
y кoнстит5цii зaвив пpo свoю aгpeсивнy с)rть' пe шoглo
6yги хсoднoi шoви. Haпeвнe, в тoшy кopiння тoпo cтaнoвицla'
tсoгpel вperrrтi-peurт,6yлo тPeктoвaнe як застiй. Hинi пpaв-
дa пpo пеPeдвo€пнi стaлiнськi п'ятиpiнки загaльнoвЦoшe.

ДpуwtЙ poздiл кoнстит1щii oxorrлroвав дorэвip пPo yгвo.
peвня сPсP. У lрoцy дy'rсe дeгaльнo пepeлiнeнi rпlтaввя'
якi сoroзвi pecrryблiки rдoбpoвiльнo' пepедeлu нaЙвvttЦуtм
oPrteнeш влa.щ{ сPсP. Boки вaлiЧдoгь дРатlчтЬ чoтиPи rrщк-
ти. Як виIUIивa€ з Еьoпo' сoroзнi pecпyблiки звiлъняroтся вiд
зoвнiдrньoпo:riтичнoi дiяltьвoстi. Biдrивi сPсP pепPeзeнтy.
вaтишe ix y шiхсвaPoдних вiднoсинax' взявtци нe сeбe
yIGлaдeIшя дoroвopЬ з irцrrrши дep,Iсaвeши, oIшouleння вiйни
тa JrкJlaдerrня ииPy' paтифiкaцiю шiяснapoднrаr дoroвopiв,
кеpЬвиIрвg 3g3girrrgьolo тopгiвлeю тoщo.

Bвyтpilшне ,tситгя сPсP нeстiльки цeнтpaлiзoвerre' щo
вaвiть пPo яlсyсь eвтoнoшiro ix тyг ствepдхсJrвaти roдi. Aдкe
дo кoшпeтeнцii сPсP 3i,гreсeвi вcгaпoвлеEЕя oсвoв i загaль-
Цoпo шtalry всьoпo нePoднoпo гoспoдaPelвa' €дI,tlloi гpouroвoi
i кpeдитнoi систeши teгaльнl{x зaсaд зeшлeyстPoю i зeшлe-
tcopистyвeЕня' яtс i кopистyвaIIIIя кaдPaши, лiсaми i вoдaши
вe всй тepитopii сPсP, oсltoв сJrдoyстPoю i cyдoвивствa,
lщвi.пьнorэ i кpишiнaльrroгo закolroдaвcтвa' oсIloвнlсl( закoвЬ
пpo пPaЦo' зaгaльнt{к зeсaд y гarryзi нapoдпoi oсвiти, за.
гa.'tьttto( зaxoдiв y гa.пyзi нapoдIroгo здopoв,я, сиcтeши шip i
вaги' зaпaJtьЕoсoюElЕto( пoдaтlсЬ i пpибyткЬ' сисгeши вн1ггpi.
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rцньoi тopгiвлi. Якщo сюди дoдaти кepiвництвo тpalrспopтo-
м i пoцrтoвo-тeлегpaфнoю спpaвoю' )rгвepд}rсeннЯ €динoпo

дePх{aBIIoгo бroдxсeтy, opгaнiзaцiю i кepiвниIрвo збpoйними
cуlJIaN!уI' пpийняття зaгaльItoсoюзIlих зaкoнiв пpo мiжpeс-
rrуб.тliкaнськi пepесeлeнrrя i сoюзнe гpoмaдянствo, opгaнiзaцiro
всeсoюзнoi стaтистиIси' пpaвo aмнiстii, a тaкo)t( скaсoв)rвa-
ти пoстaнoви з'iздiв Paд i цeнтpaльниx викoнaвчих кoмiтgтiв
сoюзtlих peспyблiк, тo мa€Iuo всi пИстaви oхapaктepиз)rвa-
ти цIo (нoвy фeдepaфю> як yнiтapнy дep)rсaвy.

Biдвepтим зн)пцaнняIц iз сoroзних peспфлiк y тaкo!дy
свiтлi виглядaк}ть пoлo)tсeнIrя пpo ix сyвeperrнi пpaвa i влaснe
гpoмaдянствo. .[eкopaтивIlo зв)rчить пoлo}l(енIlя стaттi з
кoнститyцii: oCyвеPeнiтeт сoюзниx peсгryблiк o6мe*сений
лиIцe в pa}rкaх' Bкaзaних y цiй I(oнститyцii, i лиrце з пpeд-
мeтiв, вЦнeсeниx дo кo!Дпeтeнцii Coюзy. Пoзa цими pa![ками
кo]t(нa сoюзнa peспфлiкa здiйснюе свoю дep)rсaвIry влaдy
сaмoстiйнo. Coюз Paдянських Coцiaлiстинних Peспфлiк
oxopollя €  с5rвepeннi пpeвa сoюзHиx peсп5блiкo [151' с. 32l].

Taкi пoлoхсеIIlIя нe мaloть нiчoгo спiльнoгo iз oсyвePeнi-

тетoмD' щo в пepelqпaдi з фpaнцyзькoi oзнaчar (нaйвищy

B,Ia.ryD. ( Укpa i нський Paдянський Eнциклoпе дизниIt Cлoв -
ниrс) дaс тaке poзlциpеrre визнaчeнIIя: "CУBЕPЕHITET -
пoвнoтa влaди дep]I(aви; нeзaлeхснiстЬ дep,кaви' щo пoJrя-
гaе в ii пpaвi за влaсним poзсyдolr{ виpiuryвaти свoi вн1пpi-
lцнi i зoвнiruнi спpaви бeз пopyrшeння пpaв iнцlих деP)rсaв'
пpинципiв i нopм мirкнapoднoгo пpaва> |2|7, c.323]. У кoн-
ститyФi сPсP немa жoднoгo пoлortсeнIrя пPo пpавa сoюзнoi
peспy6лiки' зa ви}IЯткoм стaттi 4, зa якolo сoюзнa pесrryблi-
ка збepiгaе пpaвo виxoдy з CPCP, xoч IIе встaнoвлюетЬся

для цьoгo )IсoдIlиx пpaвoвих гapaнтiй.
Iмпepськa сyть CPCP пpoявляrться в тoмy' щo Йoгo кoн-

ститyцiя пoзбaвляе сoroзнi peспyблiки як (сyвеPеннi

дepxсaви) пpaв }raти влaснi збpoйнi сили' гpoцIoвo-кPeдит-
Iry систeмy' диIтлoмaтичIry слy)rсбy тoщo. Cпис3rвaти тaкe
стaнoвище tIа пepeкp)rчення Cтaлiним ленiнськoi нaфoнaль-
нoi пoлiтики - це в)I(е нe щo iнrше, як iгнopyвaти фaкти.
Cпpавдi Лeнiн ввa)I(aв зa дoкollечнe (зaлиtцити Coroз Pа-

дянськиx Coцiaлiстичних Pеспyблiк лицIe y взaеDrинaх
вiйськoвoму i диплoмaтичнorvry' a в yсiх iнrциx вiднoсинax
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вiднoвити пoвнy сaмoстiйнiсть olсpe}.tиx нapкoмaтiв" I29,
с.532]..Цo цьoгo дJrхсe чaстo звepтaються, a6и пpoтистaвити
лeнiнськiй нaфoнaльнiй пoлiтиф як пpaвилЬнiй стaлiнськy
пpaктикy в нaфoнaльниx вiднoсинax як нeпpaвильIly. oднaк
пpи тaкo}ry пiдxoдi зa}toвчy€ться пpaдa' бo дaлi Лeнiн пишe:
<Tpeбa }laти IIa 3rвeзi, щo кpиtшiнIrя нapкo}taтiв i нeyзгод-
rкeнiсть мiлс iхпьoro poбoтolo щoдo Мoскви тa iнrцих центpiв
мoхсe бyти пapа.тriзoвaне toeтaтrlьo (пiдкpeслюlo._ o.Л.)
пapтiйним aвтopитeтoм (нитaй: диктeт).poю._ o.Г.), якщo
вiн 6yдe BикoPистoвJrвaтисЬ iз скiльки-нe6yдь дoстaтньolo
o6aчнiстю i не5rпepeдлсeпiстro> [29, с. 532]. Haстaнoвa oдIlo-
знaчнa: нe т1рбoтa пPo сyвepeнiтeт сoroзних pесп1блiк, a
пPo пapтoкpaтичIre сaмoдеpх(аBствo. oкpiм тoгo' тaкa т).p-
бoтa зyмoBленa дaлекoся)tснiцrими плaнaми лiдepa
бiльlшoвицькoi пapтii, бo, зa йoгю слoвaми' (lttкoдa' кoтpa
мoхсe пoстaTи F;tя нaцroi дepхсaви чepeз вiдс5rгнiсть oб'ед-
нaних aпapaтiв нaцioнaльниx з aпapaтoм poсiйським'
нeзмipнo }leнIцa' нeскiнчeнo }teнlцa' нiхс тa цIкoдa' кoтpa
пoстaне нe лиlце для нaс' aлe й д;Iя цiлoгo iнтepнaфoнaлiз-
Dty' дJIя сoтеtlь мiльйoнiв нapoдiв Aзii, якa Dta€ вист5rпити
нa пoлiтичнiй aвaнсцeнi y нaйбли)Itчoмy мaйбyтньoмy,
наздoгiн зa нaмиD [29, с.532-533].

Лeнiнськe нaстaнoвa виявилaсь .lшrхoзвiснolo' tlезвaжaючи
нa тe' щo в кoнститyцii CPсP |924 p' нe бyлo стaЪi пpo
бiльrшoвицькy пapтito як <кеpiввy i епpямoвyючy cИJIу>.
Il]oпpaвдa, тaкa стaття нaвiть бyлa зaйвa, бo пapтoдepхсaв-
ствo щe в 19l8 p., пiсля poзпPaви нaд пapтiеlo лiвих eсepiв,
стaлo дoкoнaним фaктoм. Haстopoхсy€ щe й iнrшe, щo пpaв-
ник зa yнiвepситeтськoю oсвiтoю Ульянoв-Ленiн y свoiй
oстaннiй стeттi opiенryе пapтilo нa пapaлiзyвaння (нeвзгoди)
мirк Мoсквoю тa iнщими цelrтpaми.

Унiтapний xapaктep сPсP ще paз пiдтвepдлсyеться встa-
пoвлeння!{ пpiopитeтy сoюзнoгo зalсoнoдaвствa нaд
peспyблiкaнсьttиIt{' tциpoкими пoвнoвaженIlями вepхoвнoгt)
сyдy CPCP i oсoбливo iсн5rвaнням тaкoгo opгaнy яrс oб'еднaнe
дep)кaвrre пoлiтичнe 5rпpaвлiння (oДпУ). Йoгю 5rпoвнoвахсeнi
пpи Jrpядaх сoloзниx pеспyблiк дiють нa oснoвi спeцiaльнo-
Ilo пoлo'tсенIlя' щo зaтвepд)кyr'гЬся в з:lкolloдaвчoмy пopядкy'
a нaгляд зa зaкoннiстю йoг.o дiй пoклaдa€тЬся лиlцe нa пpo-
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кyPoPa сPсP. Koнстит3щiя сPсP нe дaлa ()кoднlD( в(Nrь-
нoстeйl нaвiть д;tя фopмyвaння ypядЬ сoквнlo( peсп5tблiк,
бо пepeлiнилa y них всiх нapкoмiв.

Ilopiвняння с.{orэвopy rrpo yгвoPeння CPCP, як сlспaдo.
вoi чaстlrrrи кoнстrгy.1ii сPсP i дoкylreнтa пiд тiero я( нaзвolo'
щo бyв зaтвepд,Iсeний в oснoвнoмy 30 гpyдЕя |922 p., пoкe-
зy€ знaчнy poзбirrснiсть мiхt ниши.

Ilo.пepurе, яrсrцo в сloroвopi пPo }'твopeшя сPсPD 1922 p.
нeлiтyеться 26 стaтeй, тo в lrьoшy як чacтинi кoвститyцii
вжe 72 стaттi. Boви нe збiгeються нaвiть зa стpyктyporo. У
кoнстит5щii <дorювipl пoдiлясться нa ll глeв, яtс!(х вeмa в
дoк5rшeнтi |922 p. i мaс тaкi iстoтнi дoпoвнeння' щo дaютЬ
пiдстaви дl'я с1aшЬЬ' чи шoхgla вваxnaт}l йoro oснoвoю дoroвip
|922 p. T)п вaвiть нe дoтPимalra фpшa дoIDвoPy' дprryскeютьcя
тaкi пiдrдiни, кoтpi дoкopiннo змiнrormь йom с5rть.

ГIo-дpyгe, дoкlrшeнт L922 p. зaзнaчaв' щo (зaтвePдxсeн-
ня, змiнa i дoпoвнeння сoюзtloгo дoгoвoPy вiднeсeнi дo
виняткoвol0 пpaвa з'iздy Paд Coюзy PaдЯцськиx Coфaлiс.
тичвr,ск Peсrryблiкr[l5l' с. 268]. Bилyleнe стeття 8 дorcвopy
|922p., зa якoю з'iзди Paд CPCP i сeсii цвIс сPсP сRIIикa-
кугься в стoJIиця'( сoюзниx peсrryблiк.

Пo.тpeте, кoнстит1цiйний сдoтoвipl 3нaчg9 дoпoвцeний
пopЬнянo з тeкстoш |922 p. Tyг тpe6a згaдaти нaсatiпePeд
глeви пpo вepхoвнlаЙ cуд сPсP i oдIIУ' яrсi в дoцrшeнтi
|922 p. JIишe згaдJrвaлись'

flo.нетвepтe' нa дp)rгo}ty дolсyмeнтi в цiлoшy pядi випaдкЬ
пiдшiнeнi qпoвe' якi змiнюють дoкopiннo зшiст. Ilpимipoм, y
дoтoвopi |922 p. пepeдбaнaлoсЬ (встaнoвлeння oснoв opгaнi.
зeцii збpoЙвvtx clал Coюзy Peдянськиx Coцieлiстичttих
Peспyблiкn, a в кollститyцii влсe cPcP нaлe,'ситЬ <opтaнiзe-
цiя i кepiвЕицтвo з6poйtнпltп cuJlauu Coюзy Paдявськиx
Coцiaлiстичниx Peспy6лiкr [15l, с 265' 3l9]. Aнaлoгiчнa
пiдмiвa слoвa (peгyлювeнEя) вa lкepiввицтвor iстoтнo
змiнилa пoпepeдIr€ п(шIoЯсeння пPo тPaнспopт i пoulтoвo.
телeгpaфнy cпPaвy. oкpiш тoпo' внeсeнi вoвi щrнкти, якi
спpяrroвaнi нa щe бiльIдe oбмerrtенвя пpaв сoloзпlfi peсгцблiк

oтлсe, пiсля пpихoдy дo влaди бiльlцoвики зa п'ятЬ Polсiв
вi.щroвrдrи poзвалelry iшпepiю. Biд пporoпoцlенoпo rrиuи пPaвa
нaфй нa сaшoвизнaчeння нiчorэ нe зaJlицrилoсь.,[oгoвip пpo
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yтвoPeнвя сPсP бyв aктoш peстaвpaфi iшпepii цaйже в
пoпepeдвiх шex(ax. fк пolсазyе eнaлЬ lЕoro дoroвoPy |922 p.
i як cкпaдoвoi чaстиlrи кoветит1щii сPсP 1924 p.' цeвтpa.пi-
затopська тeвдeвцiя пPoявилaсЬ з дoсгeтEЬoю виpaзвiстro.

Heшeгaння тpaкI.Jrвaти iстopilo сPсP пс пepeкPrteввя
лeнiпськoi нaцioпaльвoi пoлiтики в пepioд lcyльтy oсoби
Cтaлiвa спpoсlloвyrться peeльвiстlo. HeспPaвдi лeвiвськoi
нaфoвeльнoi пшriтики яrс цiльвorэ вчeвЕя нe бyлo: лiдeP
6iлъцroвикЬ пe випePeд,,кaв пoдiй, a йrцoв згeв;'|х.у| вaздoгiв'
вaшaгaк}чись знaйти якiсь вaЙeфeктиввilпi ваpiaвтrr ддя
з6epeхсeнвя Poсiйськoi iшlepii в дoPeвoJlюцifuo( uerrсшr Biн
зашiвroвaв пapтoдeP,rсeвgгвoш цepсЬкe сaшoдepxсeвgгвo' щo
peaлiзyвa.lшr пoвнiстlo йoro нaст5rппutr*l !,llя Лeвiвa вe iсвy.
вaJIo ,I(oдIr'o( пpaвoвlш пepeпoв: нa пеptlloшу шiсщ завIпе
gпoяJIи irrпepськi iвтepeси, дJlя oпpaвдaввя яlct{к вiв вд3-
вaвся дo пorryлiзшy i дeшarэгii.

сPсP бyлa iшпepiсro в пoввoшy poзyrriнвi cпoвe з пaвЬ.
нolo poсiйсЬкoto нaцiеlo. Haвiть йoгo кepiвники Ee
зaпepeчyвe'п{ пPoти тoпo' щo зa кopдolloш дeP'rсaвнi дiячi
rraзивaJtи lso (rroвy фeдepaцiюr Poсiеro. Hepiдсo сaшi вoви
чunп:Il,.lтaк сaшo' lцo Еe зeлицlnпoсЬ пoза yвaFoю зeкoPдoв-
нrтx кou5rпiстiв [51, с. 50l. 3вЦси _ спpoби звивyваЧrвeти
бiльцloвиIlDкe кepЬниrryтвo в aIIтиPoсйськiЙ пoпiтицi Еe шa.
ють пЦ сoбolo )ltoдЕlо( пЦстaв.

КepЬвиrцтвo CPCP пPoвoдилo тy :rс вaцioвa.,ьЕy пoпiтrrкy,
щo й цдpськrй У?яд, вe зPaд'rс}r'oчI{ iптepeсЬ poсiлl. Bpeштi.
peшт' pyсифiкaцiя нeбpaлa вeбyвaлrос тeшпЬ нe лицIе в
гли6икy' a hу шupпнy. Taкe пorriтикa пoввiстlo вiдItoвЦaлa
iвтepeсaш poсiян як пerriввoi вaцii в CPCP. Heшaгaввя
вiднoвrгтrr сPсP - в iнтepeсax вaсaшпepeд Poсiйськoi вaцii
як пaвiвнoi нeцii з iшпepськиши aцбiцiшr.

2.B. Biд iдеoлoгiчtloi yкpaiiloфoбii дo
peкoлottiBoцii Укpaihп

Iшпepiaлiстичнa с}ггь бiльцroвизшy тrpoв'{лaсь y rтaв-
лeняi дo Укpaiни. Як i нaфoнaJrьнa пolriтика бiльцloвикЬ
взaгaлi, цe стaвлeння нe бyлo oдшaкoвиш y piзвi нaси, щo
видllo нa пoгJlядax iх лiдepa.
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Хoн пpoблeшauи poзвиткy Укpaiни Лeвiн цiкaвився вiд
пoчaткy свoеi дiя.lIьнoстi' сфеpa йorэ iнтepeсЬ тoдi бyлa
oбшeхсeнa, пoлoввиш чинor' eкoнouiчниш Poзвитtсoш нeшoi
бaтькЬщини тa poбoгolo пapтiйних opгaнiзaфЙ нa ii тepи-
тopii. Якoiсь пmpe6и в poзцIиpeнrri тeшeтики вiн, шaб5lть,
вe вбaнaв, aдясe шaPксиgги зaвцte стaвиJIи пaфoнeльпi пPo.
блeши вa дpyгopядlli шiсIrя. Лицre пiднeсенвя пaфoнaлънo.
визвoльllих pyxiв y PoсiЙcькiЙ iмпepii зшyсилo лiдepe
бiльцloвикiв зайнятись lry|uli| пpo6лeшeши.

Лeпiв дy,I(e стpивo)l(ився тиli' щo в Укpaiпi зaявилa IтPo
сe6е нaцioнaлiстr.rчнa тeчiя' хoч дo нaфoнaлiстЬ вiднoсив
yсix, xтo lre пoпoд,rс)rвaвся 3 lцoвiвiзшorr 6iлъlдoвикЬ. Biн
дyлсe зpaдЬ' IсoJtи yкpaiвський сoцiaл.дetioкPaт B.Cтепa.
нюк (спpaвлсне пpiзвищe Oксeн Лoпe) нaIIисaв дo гaзeти
.ПPeвдan стaтгю пPoти тaк звaнoпo qсeпapaтизшУr 3 пo-
зифй цевтpaлiстa. У лиcтi дo B.Cтепaнюка вiн зaпитy€' чи
спpaвдi M.Бaсoк-Мeленeвсьt(ий спoвePlrУв дo нaфoнaлiзшy
i сeпapaтизшyl, i ти спpaвдi сспiлкiвцi з 5rкpaiнськиши сo.
фaл.дeuoкpaтaши нrr,{oнцoвиш> oб'едtaлись [30, с. 304]. Toдi
яс вiн зarсrrиKa€ вoювaти з нaцioнaлiстarrи тa 5rкpaiнськиши
сoцiiaл-дeшoкPaтaши [30' с. 304].

Boдroнaс Лeвiв lloстPo кpитикye кaдeтa М.Мoгилянсь-
кoгo, спiвpoбiтника гaзeти nPeчь> зa тe' щo Йorэ стaття _
(спPaвя(н€ lдoвiнiстичнe llьк)rвalrня yкpaiнфв зa (сeпapa-
тиз}lD [30' с. 305]. Нa дyмкy Лeнiнa, тaкi зaкиди безпiдстaвнi,
бo nнa всeyкpaiнськoшy з'iздi стyдeнтствa y Львoвi пpoги
гaслa пo.rriтyrчrroi вeзaлeхснoстi УкpeiнуI в,у|еTу|тIпJuа й дeяrсi
yкpaiнськi сoцiaл-дeшoкPaти в oсoбi eмiгpaнтiв-yкpaiнфв з
Poсii, вист1rrпшrуI IIPс.туI, сoцiaл.дeuotGpaтa .(oнцoвa, кaтpuf,t
зaпpoпolrJrвaв з'iздy пpийнятy бiльцliстlo вciх пpoти 2.x
peзo.пoцiro пPo (сaмoстiйнy Укpаiкyo [30, с. 305J.

Ha пpoтивaгy М.MoгилянсЬкoшy, якvlЙ (кидae пpoти
.[oвцoвa i пpoти всьoпo з'iздy yкpaiнськиx сцlдeнтiв бpy-
тe.lьнi, лайливi слoвa з лeкс}tlсoнy чopнoсoтенцiвl Ленiн
виклaдa€ шaPксистський пoгляд: nМapксисти нiкoли не
дeдyтЬ зaпeшoPoчити сoбi пoJtoвy нaцioнaльнии гacпoм _
oдпalсoвo' вeликoPyсьlсиш' пoльсЬкиl[' eвpeйським, yкPa-
iнськиш чц irrrrrцц. Aлe мepксисти Еe зaб3rвaroть тaкolrt aбeт-
кoвoгo oбoв'язкy бy,Ц'ь-якoгo дeuoкpaтa 6opoтись пPoти

r62

бyль.яrсoгo tlDlcyвalrвя ruсoi 6и тo нe бyлo нaфi зa сC€ПiPa.
тизЦD' 6opoтись зe визнaння пoвнoi i бeззaстeperrсвoi piвнo.
пpaвнoстi нeцiй i пpaвa iх вa сaшoвизнaчeнпя, [30' с.306].

Hixтo нe пoвipив 6и, щo gпaття <Кaдeти пPo yкPaiнсьIсe
питaIIня) (1913 p.) i .Maнiфест дo yкpaiнсЬкoпo нaPoдy з
yлЬтишaтивtlиuи вишoгaЦи дo Укpaiнськoi paдиn (l9r7 p.)
Eaлe'кaть тoшy сauoшy aвmpoвi. Aрlсe в пepuriЙ в'кe тaкra
тolrepaнтнiсть i плropaлiзш' щo aл( дивy€цlсв Лeвiв пицle:
<Мoяснa дoтPишyвaтись piзних пoг.пядiв вa те' яtсиш шa€
б1гти, з пoглядy пpaлeтepieтa' цe сauoвизЕaчeвня в кo'lснo.
шy oкpeшoшy випaдкy. Mo*снa i тpeбa спеPeчaтися з нeфo.
вaл.сoцiaлeши Еa rctцтa.,rг .Цoнцoвa, aлe пiдлoтнe IlькJrвaIrня
зa (сeпaPaTИ3llDl llьtсyвaпня людeй' щo Цe шФк).тЬ зaхи-

щaтися' цe ше,кa бeзсopouнoстi нeцrих кадeтiвr [30' с.306l.
} сМaнiфeстir Лeнiн нe цepeшolrиться з Укpaiнськoю Pa.
дoro, 6o вoЕa нe визнae бiльtдoвицькoi влaди в Укpaiнi й
вiдкликaе з фpoнry yкpaiнськi чaстиви; вiн rэвopить з IIeю
}toвoю yльтишaт}rшiв, пoгporrсyюни yкpaiпськoшy кepiвниц.
твy вiдкpитoro вiйнoю [30, с. 453-455l.

Лeнiн пoзipнo зaxищar yкpaiнцiв, ixнi нaфoнaльнi пpa-
вa, pЬнoпpaвнiсть з iнlциши нapoдaши. flIo'ry нe пoд6arтъся'
щo епискoп Hикoн xoче пpoтиrтaвити yкpaiвфв €вPeяи'
пoляIGaш' гPyзинaш тe iнIдиu нePoдaш' Iсoтpих y Poсii
нaзивaли чy,l(oPoдцями (синopoдцeииn), бo сyкpaiнerр
eписtсoп Hикoн тa йorэ oднoдyшцi випPoш)пoтЬ y вeликo.
PyсЬких пorriщикiв пpивiлeiв yкpaiнrцш нa тiй пiдстaвi' rцo
вoни бpaти, a евpei _ нyхсopoдцil [30, с. 309]. Увaгa Лeнiнa
дo rпискoпe Hикoнa зJrмoвлelre тиш' щo вiн, пpeвий зe пo.
глядaми' пepцIиll пoстaвив свiй пiдпис пiд зaкoвoпPoeкгoм
пpo yкpaiнськy цlt(oлy i тoвapиствa. 3aкoвoпPoeкт пеPe-
дбaнaв: с.{oзвoлити викJtaдaння в пoчaтrсoвиx tttкoлex
yкpaiвськoto }roвoю; пpизнaчaти вчитeляши yкpaiнцiв;
зaпPoвaдити виlслaдaння 5rкpaiнськoi шoви й iстopii Укpai.
ни; IIe пepeслiдвaти yкpaiнсьtсих тoвaPиств i нe зaкpивaти
ix y пopядкy aдшiнiстpaтивIloпo Poзглядy' чaстo rю:roi свa.
39д!l [30, с. 309]. Як зaвule, Лeнiн пaпaдaе нa епискoпa
ta тe' щo дJ'я oстaннЬoпo гaслo tнaцioвaльвoi кyльт:'lPиD
Укpaiпrf п пaспpaвдi oзIlaчaе rлoзyвг пpoпaгaнди чopЕoсoт.
Еиrттвa yкpaiнськoю шoвoю' лoзylrг ylсpaiнськo.шtepикaльнoi
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кyльтyPи'' цeбтo вiн се tGJtePиIсeльIrий eбo бypхсyaзвий
oбмaнn [30, c. 310]. Taкв ltyльтypa вe пmpiбвe нapoдви}r
шaсau' бo лицre iнтepнaцioвaльпe (шiясвapoднe) кyльт1pa
всeсвiтньorю poбiтвинorэ PУ,(У сoзвaчer пoвЕy' спpeв,кllк)'
щиPy pЬвoпpaвкicгь нaцiй' вiдсyтrriсть пaцioвeлъвorо пriry,
здiйсненпя дerroкpaтiir [30, с. 3l0].

Haпpикiнф 1913 p. лiлep бiлъlпoвикiв пиlцe вeJlикy стaт.
тro nltPитичнi зaшiтки з нaфoнeльпoпo питaнвяn. oддiеro з
IтPичиtr ii нamlсarrня бyлo тe, щo сylсpaiпський oпoPTrEicгD
Лeв Iopкeвич пiддaв кpитицi бiльпloвиIрIсy пPoгPaшy з Еe.
цioвaльнorэ rrитeння. Tyг звoвy Лeвiв Еaпaдae нa лoзyвг
нaцioнaльнoi кyльт1pи. Bсiх, хтo зaxищaе тaкиЙ лoз3rпг, вiп
Еaзивaе (Eaцiolraлiсту|ЧI|uuу| tiiщaЕaшиD. .Цля вьoro .пPoцeс
aсимiляфi нaцй кaпiтaлiзшoшn r (вeличeзвиш iстopинним
пPoцeсoшD. 3 тaкюс пoзицй (aсимiлятoPствal Лeвiп бopеться
пPoти Л.Iopкeвинa, ю<ttЙ вказy€' щo в Укpaiнi, вeзвalкelo.
ни нe пiдtrесeвня yкpaiвськoi вeфoнaльнoi свiдoшoстi сePeд
po6iтникiв, шeнrдiсть poбiтникiв пaфoнeльвo свiдoшa, a
бiльlдiсть знeхoд}rгься пiд впливou poсйськoi кyльтypи.

[oб <спpoст1гвlT}rr t1g1;ц1дц Л.Iopкeвинa, Лeвiп вдaeгь-
ся дo eGсypдlпоt epryrreптiв. Bиявlrяеться' щo пPстивtlиIcaци
визвoJIьв,oк дoшeгaнь yкpaiнцiв r клaси пouiщиrсiв i 6yplкy-
aзii вeликopyськoi i пo.lrъськoi' e пp<rгистoягуI |ry|u кJtасeш
мoлсe лицre poбiтlrивrrЙ к.пeс, який вeдe зa сoбoю дeшoкPa.
тичнe сe'Iянствo' He oсвoвi lрolo poбитЬся (с.tleввoзвiспийl
висIIoвoк: сПpи eдинiй дii пpoлетapЬ вeлr'rrсopусьюor i yк.
paiвськrш вiльвa Укpaiнa Ц(x'кливa' бeз тeвoi едЕocтi пPo
нei ве шoясe 65гтrr i шoвиn[30, е.322-323|.

Упpoдoвж цiлliх дeсятиpiв цeй <виспoвoкD тpaкгJrвався
тaк PoзlllиpeЕo, tцp цiлrсou лoгi.пro ni,тпoдив дo дp)rпolto вис.
tlс'вl(у - пpo нeцiша.ьЕy шeЕпoваpгiстъ yсpeiнцЬ пopЬп.пo
з iнrдими Еepoдarи: всi вaцii lofi$гть ствoPити шraсвi вa.
фoнaльнi деPxcaви' a yкpaiкцi _ нeспpoшoxtнi. Лeвiнська
дeшa гoгiчнa зaявa викopистoвyвaлeсь кorrпapтiй 1ll|м|а
iдeo.тoгaши вaвiть дJIя JDtoв тoтaлiтepнoгo Pe,кишJrr IсдlIи' за
llaPксистlсьвo.лeвiпськuмu тJlwaчeвняuи' пpоleтapЬ вe
}loглo бyги. Дaлi Еeзpoзyмiлo' пPo якy вiльвy Укpeiку ro.
вoPитЬ Лeвiв' Чи вiп сoлiдapизy€ться з якишoсь з пoгJ!ядiв
yкpaiнськlок <цiлrсoш бypжyaзшок пaфoнaлiстiв' з кoгPих
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oддi xoтyть пoввoi pЬвoпpeвпoстi тa aвтoнoшii Укpaiви, a
iвlдi вeзaлeхсвoi yкpaiнсьtсoi дep,rсaвиD [30, с. 322|, wt uraе
яrсийсь ilp.ttt11fi вapiaнт?

Biдпoвiдь видвo 3 ЕeстyпЕoгo a6зaцy. Як бiльцroвик.
шaPксисг Лeвiя сxваJIьЕo вiдpyкyeтъся пpo iнтeнcивIre пePe.
сJrвalrня з Poсii в Укpaiнy дeсяткiв i сoтeнь тисяrI селяв i
poбiтникЬ y кaпiтaлiстичrri eкoнoшii, нa pyдвики' в шiстa.
Biн пишe: *фaкт <aсиuiляцiiD - в t{rx шeхсaх - вeликo-

Pyськoпo i yкpaiнськoтo пPoпeтaPiaтy oнeвrrдrrий. I цeй фкт
бeз5ruoввo пpoгpeсивIlийr [30, с.323J. Ця aсишiляцiя нe пPи.
IIивитЬcя вaвiть тoдi, кoли б Укpaiнe стaлa нeзалeх(нoю
дeP'rсавolo' _ oсЬ 3 чoпo paдiе aсишiлятоp.uloвiнiст. .Пpи-
lТ}CT}tro,* пиIдe лeнiв'_ Щo шiхс Baликopoсieю тa Укpai-
lloю gгeнe з чaсoш деpжeвний кoPдoн'- i в tрoшy випeдICy
iстopиннa пPoгPeсивнiсть .aсишiляцiir вeликopyсЬкиx i
1rкpaiнcькrос poбiт'llшсЬ бyдe oчeвиднe' яrс пpoгPeсивнe пеpe-
шeлювeнЕя нaфй y Aшepицir [30' с. 323].

3aхorгrвшись бopmьбo'o пPoти ЛJopкeвинe, poзвiнчl-
ваtIвяш йoro пoглядЬ вe 5rкpeiнськe poбiпшlrцвo, Лeвiн нaвiтъ
po6ить вiдкpиття пPo <двi нaцii в кoхспiЙ сyнaснй нaцiir.
ID(oпpaвдa, дaлi вiн нe oбгpyнтoвyе висylr)rтoгo пoJtoxсeнвя'
e пoвopить пpo двi кyльтyPи в кoxсвiй нaфoнaльнiй кyльтy-
pi. Taкi дрi кyльтypи е i в с1rкpaiнствir [30, с. 324]. Кorrи впсe
JI""i" xoтiв б1пи пoclriдoвЕиш шepксиcтoш, тo вiн шaв би
в;пдiiJaПив кoхсвй нaцii нe дDi нaцii, a стiльки, скiльки в нй
е клaсiв.

Haцioвeлiзшoвi Лeнiв пpoтистaвJlяе iнтepнaфoнaлiзш,
якнЙ в.euu]нyчe пoв'язyrться з цeвтpaлiзшoш. .Цля oблe.
DoPoд,rсeнIrя цeвтpaлЬшy дoдarться oзнaчeння .дeuoкpa.
тttчsuЙ,. Biдтaк - Еeпaд вa щe oдIloгo yкpaiвця, нa
.Цparoшaвoвa' з пPatlяuи яrсoЬ, як виtшtивar 3 кPитичErcк
зaвва,Iсeнь' лiдep 6iльIшoвикiв нaвiть вe 6yв oзнaйoш.lreвий.

сTypбсrгer Ленiцa пpо 1rкpairrrfв пpoявиJlaсь y стaттi .[e
пpo свaфoнaлiзDlr, в ясiЙ кp}fтl{кyeгЬся дoпoвЦь н.пeнa.(еp.
xсавпoi дrши Cавенка rцю (шeзeпинсгвo)' цe6тo yкpaiнський
пaфoнaльнпЙ pуx. .ЦoпoвЦeч бoiться, rцo rяIcщo }гкpaiнцяш
вдaсться' спpaвдi, вffipвaти 30 шiльйoнiв шaлopoсЬ вЦ
poсйськolэ (сpyсcкoror) нaPory' mдi цaстaцe кiвeIр вeлиrсoi
Poсiйськoi iшпepiil [30, с. 344]. Ta Лeнiв т5pбyсться Еe rтpo
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Укpaiнy, e пpo сзшir{нeнвя сдпoстi Poсii нepeз aвmнoиiro
Укpeiниo [30, с. 345l. У стaттi <Пpo пpaвo нaцiй нa сaшoвиз-
нeчeння) лiдep бiлъIшoвикiв ве зaпeP€чy€ пpaвa yкpaiнфв
нa пoбyдoвy в.пaсвoi дePxсaви' хoч стaвrl.гь викикшeпня ii в
зaлerrснiсть вЦ 1000 фптopЬ [30, с 3?6]..Цeлi вiв зeяanrяс:
nМи, пpoлeтepi, зaзд3лeгiдр oгoJlolдyeшo сeбe npomuв'|u|ca-
Лrr вeликopyськltх rrpизiлeЬ i в lрoшy нaпpяrri ведer'o вск)
свoю пpoпaгaндy тe aгiтaцiror [30, с. 376]. Ta Лeнiн 6pyтa:rь-
нo нeпaдa€ Еe (ЕдoIтrIика бeз rЦтaЕiвr JLIopкевпяа' twтptаЙ
ввa'(a€' щo poсiйськi uapкспст:r вiдстorormЬ дeP'ЕaзЕy
цiлiсть iмпepii, i пpoпoвiдye "вgiliJ|с|+||я yкpaiвськиx poбiт-
никЬ в o1cpелu11 нaцiollа.lьr5r ryгaвiзацiloo [30, с.4l0} Ilaпeвпe'
Лeнiн нe бarить, щo йoго пiцFPишкe (пPeвa сauoвпзнeчeн-
ня нeфйl с пoвtloю ryo.плelшhтo {3л!!'гтк) poбiтlllшсЬ усiх
нaцйl [30, с. 4l5]. Boдяoчeс вa.пD!rцa€ть,ся сef,Peтощ 

'пo 
pe-

aлiзyе тaкe пPaвo' яtttцo po'6iтшпlсп пoзбeвл.пoтtся iцплorз
пpaвa _ oб'едщrвaтисЬ y шeфшaльвi opтaтiзацii.

oгoхс, Лeнiв зa збepeжвння iипеф, aлe вiц тeЕPyr тиx
пolriтичнrоr дiячЬ Poсii" кoтpi гioвopять пpo тe вiдpеpтo. Cyгь
Пepшoi свimвoi вiйви з бoкy Poсii вiн вбaчaе y нaьrагaннi
зaxollити нylкi тepитopii, сepeд Еих (пPaпleння заxoтttгги
Гeлининyn. .Цля Iрoгo щe дo вilfuи tддpизlr викopиgпoвJrвaв
y Гaлининi шoсквoфiльcькuЙ PУx, пe жалiroчи иiльйoнiв д.пя
пiдкyпiв гaлицькиx шoсквoфiлЬ i qне зJrпиняючись нi пepeд
яrсим зJroчиlloм зaдJIя вeликoi шeти (вoзз'€днaнЕя) [30' с.425].
3дaсться, Лeнiн пPoти зeгapбtrицькoi пo.уriтики цePизшy.

Oднaк звePнeмoсь дo йoгo листa' aдPeсoвaнoгo Iнeссi
Apмaнд, вЦ 30 сiчня l91? poкy. Teпep бiльlшoвицький лiдep

дyхсe тiшrитЬся тиlд' щo мiхс yкpaiвIщши Гaличини i Haд-

днiпpянщиви нe}ta еднoстi y пiдr<oдi дo шaйбyтньoго свoei
бaтькiвщини. Biн згaдyr вopoвeзькoпo сeляниlla, кoтpий
.вiдб}'в piк y нiмeцькoшy п(шloнi (взeгaлi тa}r ть}la жexЬ) y
тeбopi з 2?000 oci6 укpaiнчtз' Hiшцi ствopюють тaбopи зa
нaцiями i всiмa cнлaYIу| вiдкoлюють iх вЦ Poсii; yкpeiнIщrд
пiдiслaли спPитниx лeктopiв з Гeличини. Peзyльтaти?
3aлeдвe 2000 бyли зa (сa![oeгiйнicть> (сaмoстiйнiсть y сeнсi
бiльцle aвmнoмii, нiяс сeпapaцii) пiсля мiсячниx зyсиль aгi.
тaтopiв!! Peштa впaдaJrи в лкуlъ пpи дrмф пpo вiдoкpeшлeч}rя
вЦ Poсii тe пePexoдi дo нiшцЬ ни aвстpiйфgo [30, с' 434].
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ЕмoЦйнe сxвaлeння 6eзмexснe: qФaкт знaменний! He вipи.
ти нe мo,rснa' 27000 _ ч!{сJ!o вeликe. Piк _ тepмiн вelwп<уtЙ.
Уrдoви для гaлиlркoi пpoпaгaвw|_ apхiспpиятливi. I всe xс
близькiсть дo великopoсЬ бpaлa гopyll [30;.g 434]. Tyг
lцoвiнiзш aдpесaЕгa видa€ сeбе пoвнiсffiГвизька вaцioнaлъ.
нa свЦoшiсть пoлoнeЕшк нaдднiпpянськиx yкpaiвцЬ йoго
звeсeля€.

,{iстaеться вiд Лeвiвa вiйськoвoмy шiнiстpoвi Kepeвськo.
шy' ttoтpий нaшaгaвся пPoтидiяти скликaнню ,{p5rгoгo
yкpeiнськoro вiйськoвoro з'iздy. Якщo yсpaiнцi ввaIсaJIи
poзпopяд,rсeння мiвiстPe пopylДelrнш свoбoди збopЬ i кpи-
тикJrвaли зa цe Кepeнськoпo' тo Лeнiн пi,Фroдить дo lрono з
iнIдorю бoкy. Biн пiдкpeслroe' щo <свo€ro (вeликoдeP}rсaв.

нoюl нaцioнaлiстичнoro пoлiтикoю гp.I(epeнcькuIt тiльки
пiдсилroе, тiльки Poзпeлю€ сaшe тi (сeпaPaтиспськir gpa1-

нeнвя' пpoти tсoтpl{x Кepeнськi i Львoви xoЧrть бopoгисьo

[30' с. 44l].
Haпpикiнф чepвня l9l7 p. Лeнiн пиrце вeвeликy стaтгк)

oУкpeiнap, в якiй eнaлiзyе вuДaнпЙ Iteнтpaльнolo Paдolo i
с:свaлeний Bсeyкpaiнським вiйськoвиш з'iздoц с1rнЬepсaль.

ний aкт> пpo yстpiй Укpaiви. I{iкaвo, щo тyт лiдep бiльшlo.
викЬ нe пpoзивee Iteнтpaльнoi Paди opгaнoli yкpaiнcькoi
6ypхсyaзii, як цe 6yлe дyxсe скopo. Tyт вiн Bизнar пosrтy
зaкoвнiсть ви![oги aвтoнoмii Укpaiни в шeхс,aх Poсii. Лeвiн

Цe нiвiть дaлi вЦ вимoг Iteнтpaльнoi Paди' 3a йorэ Gпoвa-
Ш}l, с2139д9ц дeмorсPaт, нe rсe'с}rчи в)кe пpo сoцiалiстa, нe
Eaвa}ситься запеPeЧ/вaти вaйпoвнiцroi закoннoстi yкpeiнсь.
ких вишoг. ?I(oдeн дerioкPeт нe r'o,кe тeкoх( зaпepeчJrвaти
Iтpaвa Укpaiви пa вiднe вiдoкperr.rreнrrя вiд Poсiio, бo' ви.
явJIя€тЬся' (сeшe бeззaстqpe'rснe визнalпtя цьol'o пpeвe oдIIe
лraшe i дaе IoxсJlI{вiс.ть aгiтyваtи зe вiльний сoroз yкpaiнцЬ
i вeлшсopoсЬ, за дoбPoвiльвy alтy'сy в otlrУ дeP'rЕaвy двoх
вapqдiвr [30, с 444l. A дaлi вясe вiдвepтo: <Mи (бiльпroви-
хп._ o.Г.) tle пpиxиJIьники дpi6них дepжaв' [30' с. 445].

Чepeз двe днi Лeнiн закJtикae yPядoвi пapтii Poсii викo-
IIaти вимoги yкpaiнцiв, бo ф вимoги (нaйскPoDtнiцri> i
снaйзaкoннiшlir: 1) сУкpeiнe вибиpee шiсцeвиш нaсeлeння}l
oдlloгo пPeдстaвIIиItа дo цeнтPaльIIoгo poсiйськolto yРядy';
2)oнa Укpaiнi шaе бyги oбpaний мiсцeви}r нaсeлeнням oдиIl
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пpeдcтaвник цeЕгPaльнoпo poсiйськorto }rPядyD. (пoстJrпiтесь
yкPaiЕIl.ш - цe пoвopить pп]yu' бo iнaкrдe бyдe гipurе, си-
лolo 5rкpaiвцЬ вe )rгpицe€Iц' a тiлъки oзJIк)чиrц. Пoстyпiтeсь
yсpaiвI1.ш _ ви вiдкpистe тoдi дopoгy дo дoвip'я шixt oбoмa
нaфши, дo бpaтepсьlcoпo сoкхly 

.rx, 
як pЬних !' [30, с. 446].

He пpoтивaтy iвIпиш пapгiяш бiлъцroвики' зa твepд,кев.
вш ixньorэ лiдepa, вистyпaкугь (ta пoвнy i нeo6шeхсeнy
свoбoдy yкpaiнськoгo ЕaFю,I6/D i nпoвиннi зJIeшaти тe стape'
tcpивавe i бpyдe uиEyлe, кoли Poсiя lсапiтaлiстЬ.гtoбитeлЬ
гPaлa Po.JIь катa пaд iяrпиши нapoдaшиD [30, с.450l. 3веpтe-
к)чись to 5rкpaiнrIiп, вiЦ зaЕпяе: <Ми сIоaxсeш yкpaiнI1яш:
яrс yкpaiвф' ви шo,кeгe e'IацrтoвJrвaти в сeбe хtиттяt як ви
xoчgпe. A.пe ши пPogгtrtlеuo бpeтepськy py'сy yкpaiнськиш
poбirвикаx i скerrсeшo iш: paзoш з вaши ши бyдeшo 6opmися
пPoти вaшoi i вarдoi бyp*сyaзii. Tiльки сoцiaлiстичвий сoюз
тpyдЯIц!'х всiх кpaiн yсyпe гP5пrг д.llя нaцioнaJtьн}rx нвapЬ
i гpизнi'[30' с. 450].

oдшa'щrятъ,ЕrЬ шrнe i Лeнiн Ealrиlцe ;покoзвiеrrий .Мaнi.

фeст дo yкpaiвськoгo нepoдy з yJIЬтиueтивEиtи вишoгaши
дo Укpeiнськoi Palprr' дe всe 6yte пoстaвлeЕe нa iшпepсь.
кий гpyвт. Tyт вхсe вe пpaвo влaцIтoвyвaTп x<уIт:rя,' як
yкPailпц бelкaroтъ, a пPяrle звиЦ)rвaчеtrвя I{eнтpaльlroi Paди
в тloшy' щo (вoЕa вeдe дloзtla'rвy 6ypжyaзнy пoлiтикУ, Itoг-

Pa дaвIro Blrсe виpail(aеться в нeвизнaвнi Paдoю Paд
(.Coвeтoвr) i Paд.япськoi (<Coвeтtкoй>) влeдlr нa Укpaiпi>

[30, с. 453-454l. 3дa€ться, щo сЛoвe' Irpoц}гтoвalri виrцe i пo.
пepeдвi вeлeхсaтЬ piзвиш eвтopau. Aлe вoнo вe тeк!
Пoстeвивrди Paдi чoтиPи вицoги' бiльцroвицький кepiввик
винeгa€ дaти вiдrroвiдь за 48 юдин.

1 сi'лrя 1918 poкy Лeвiн пolсeзy€ зPeзки бiльlпoвицькoi
(диплoшaтii l. Пoгoд)tсyючись нe дiлoвi пepeгoвoPи з
Iteвтpaльнoro Paдoю, вiв rппде peзo.lIloцiro свoсi PHI(, дe
чlfпaeшo' щo <тiльки Paдrr (сCoветьlr) yкpaiпськoi сeплrськoi
бiддoти, poбiтшикiв i сolrдaт шo)lс}ггь ствoPити в Укpaiвi
влaдJr' пpи якiй зiткнeнвя жiяс 6paтepсЬкими нapoдaци
бyдyть вeшo, lсливir [30, с.  456]. Haпeвнe, випaдolс
бeзпpeцeдeнтвпIt y диIlлoшaтuчllifrt пpaктиф: 6iльцroвики

дoшoвJtяютЬся' aлe Еe пPиxoв)rк}ть' щo xoч)rтЬ iнцroi влeдr,t
y чy,rсiй дepхсaвi.
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IIoзицiя rшrцeшipвe a,к дo rglнiзмy: бiльцroвики йдrть нa
пepeгoвoPи з Itентpaльнoro Paдoю' a вo.Eрloчaс вистyпatoть
y Poлi oкyпaнтЬ Укpaiви. Лelriв нeзвaчa€ C.opрtсoнiкiдзe
(тишчaсoвиш HaдзвичaЙниш кoшiсapoш Paйoнa Укpaiни,, e
нa дp5rгrй дeвь вхсe вaзивa€ йoro <нaдзвичaйпим Кoшiсa-
poш Укpaiкиr[30, с. 458' 459l. II[oб випpaBдaти свoе гpyбe
втp)rчaвtrя y спPaви дeP,IGaви' яrсy бiлъIпoвиtркий УPяд нa
c'roвax визнa€ [30, с.453], PHIt пpишraснк)€ сэбi пpaвo iвтep-
пPeтyвaти вoлю JrкPaiнськoгo вaPoдy: <Haфoвaльнi rкe
вишoги yкpaiнцЬ, сaшoстiйнiсть ix нapoддoi peспyб;riки, ii
пPaвe вицaпeти фeдepaтивнlоt вiдвoсиtl' визнaкугься Paдoro
Hapoднlос ItoшiсapЬ пoвнiстю i xсoдЕrос сyпepeчoк не вик.
лиt(акугьD [30' c462}

3 тeк звaвиш PaдЯнсЬкиш .Jrpядoш) в Укpaiвi бiлъцroви.
ки.ленiнцi тerrс нe пaнькiaються. CкepoвauпIl в Укpaiвy
пeтpoгPaдськиш PIil( нaPкoш B.Aнmнoв.oвсеerкo пoвo.Ф!ть.
ся як нe6цeхсeвий диктeтoP' нe визпae вaвiть шteди ЦBК
y Хapкoвi, бeз пorэдlкeввя з lpttt yPядoш пPизвeчa€ вЦ свoro
штaбy кoшiсapiв нa залiзничнi стaвцii тa в oкPeшi шiстa
.{oнеlркorэ бaсeйвy.,[oxoдить дo тotlo' щo axс Лeнiн блaгae
свoпo вePlcoшa yсyryти тePтя з xapкiвськиш кepЬництвoм'
tlprllrшпPuтlllсЬ' yс!пr)гги пPизнaчeнt(х кoшiсapЬ i qвиtнaти

sa НuмY| в с i л я к уt Й' с5rвepeнiтeтl[30, с. 4,I3, 470' 47||,
Bпaдaе y вiнi тe' щo Лeнiн визEae зa свoiши хapкЬськиши
вaсaлaши нe пoвний, a JtицIe всiляrсий сyвepeнiтeт.

Heзвaхсаroчи lra зaпoсгpенi взаeшини BАнтoнoвa.oвсесн.
ка з yкpaiвськиш ryPядoЦD т0гo )t( ддя Лeнiп звelугa€ться
пo paдio з тeкoю зeявoю: .Bся шtaдa нa Укpaiвi в Pyкаx
Paдrr (<Coвgп1l). БeзпePeЦra влaдa ХapкЬськorэ I]BIi нa
Укpaiнi; lтPизнeчеItий бiльцloвик ItoцIoбивськиЙ rэлoвнoкo-
шaЕ,\)rвaчe}I вйсьrсаuи Укpaiнськoi peспфлiкиr[30, с. 47 3]'
Як зeвшre, лiдep бiльIпoвикiв видaвaв бaлсапe за дiйснe.
Heвiдoшo, щo вiн Poзyшiв пiд Укpaiнoro. Heвясe ,rс тepитo-
piro, псy oкyп1'вa.пrr шoсt3oвськo6i:ьцloвlдркi вйськa? oкpiц
тoпo' виника€ щe заIсoвoшipнe питaЦня: якщo вся влaдa в
Укpaiнi нaJre}ttfгь ХapкЬськoшy ЦBК, тo чoшy тoдi rоlroв-
rroкoшaшдyвaчa вiйськдuи iшцroi дeP,Iсaви IтpиtIIaчaе Лeнiн?

Явнy вeпoвaly дo cвсiлfiсotюr сyвepeнiтeтy Укpeiни, псий
тaк Лeнiн зaкJtикaв дoтPиuyвaти свoпo нaPкoшa' вiн дe-
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шorrстpy€ y звeprreннi nCoфaлiстичнe вiтчизнa в вe6eзпe-
щ".BЦ iиeпi свoro пeтPoгPaдськono ypя.цy diльuroвиIркий
кеpiвник lraкaзy€ poбiтпикaш i сeляrreм Пeтpoгpaдa, Kиевa
тa всix иicт, шiстeнoк' сiл i сiлeIр нa лiвii Еoвoпo фpoнтy
шoбiлiзyвaти бaтeльЙot|'l Для кoпaння ureнцiв пiд кePЬвиц.
твoц вiЙськoвих спeфaлiстiв'. A дaлi юpист Ульянoв твoP-
чo виIсopистoвyе свoi пpaвoвi знaнпя: с[o щп бдтa;ьfioнЬ
пoвrrшшi бутlr за.п1'тeнi вci пpaце3датlli члеlIIl б1pэщnвз.
нoпo lспдcy' r'fy?rсчrrrшl i тсirпсш' пiд наглядoltl чеpвoшo-
apмiйцЬ; хтrr tlltпtlтъ oпip - poзстpi.lшoваrтrr [30, с.478].
oсь тaк! Без сyдy i слiдствa!

Хoч щe в лкуI.ouy 1918 p. Лeвiн poзпoлoсив пpo бeзпe.
peчIry пepeшoly в Укpaiнi paддпськoi B!|eдiу\ вiн нe шiг iгвo-
pyвaти PeaльЕoпo сгaнoвищa - i 21 квiтвя тoпo xс polсy
зш5пшeвий пiти пa пepenoвopи з JrPядoDt Укpaiпськoi Hepoд.
нoi Peсrryблiки' a пoвtloвaхtниш пPeдсгeвIrикou сPoсiйcькoi
Фeдepaтивнoi Coцiaлiстичнoi Peдянськoi Peспфлiкиl пo-
силe€ tlocнфa.Цxсyгaцrвiлi - Cтeлiнa. У ск.пaд фei дeлe-
гaфi yвiйrшли тaкoiк .[.MaнyiльсьtсуtЙ i X.Paкoвський. Пpo
сyвepевiтет paдявсьlсoi Укpaiви Лeнiн зlloвy (зaбJrв'.

Ця тендeвфя пPoстe,rсy€ться y нarпlсaвiй Лeнiниrr пo.
стaнoвi paди oбopoви вiд l? лютoгo 1919 p., в якiй
зaзЕaчa€ться' щo вa залiзниtд,я:с Укpeiни тpe6a зaпpoвaд}r.
ти вo €нвий стaн. 3нoвy бeзпpeцeндeнтнe явищe в
шiхснapoдriй пpaктицi: Лeнiн визнer свсiлякий сyвepeнiтeт>
PaдяIIсЬкoi Укpaiни, eлe питaнIrя пPo зaпpoвaдаrсeння
вo€нlloпo стaнy в vyхсiй дepясaвi виpiulyе бeз нei [30' с. 5l4t.

Кepiвник сyсiдllьoi деpil€ви йде дaлi: вiв тyфyeться
нaвiть пpo opгaнiзaцiro стaтистики в Укpaiнi, сeш вaзнaчa€
'rлeнЬ yкpaiнськoгo PeддIrсЬtсoго ypядy. Чepeз кiльlса тиxснЬ
тarс виcпoвJrк)r свoю paдiсть: сMи мaемo тeпep Paдянськy
Укpaiвy. A PaдянськuЙ уpяд, нa Укpaiнi щoдo нaсi кoJlи
пogгaвe питaвня пpo х.пiб' пoсгaвll.гь цiнy нe пo.гeндJIяPсь.
кoмy' tlе тaк' яtс gгeвtfгь rпeкyляIlт i тoЙ мркик, кoтpий
IroвoPить: lГo.пoдвий дeе i тисянy зa пyд' rшtюю rra дep)rсeв-
try мolroпФIiro' я би хoтЬ лицre нa,Iситись, a якщo пapoд
пoJtoдy€' тиш лiпtлe, бiльшe дaдJrгь' [30, с. 516]. 3вивaйвo,
paдiти бyлo зa щo, бo (зaпaси :к;riбa вeличeзнi, aлe всЬoпo
зpaзy вивeсти нiяк. Heмa aпepaтyD [30, с. 516.51?].3a виз-
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Еaввяш Лeвiпa, в Укpaiвi вe бyлo кoшy бyдвaти Paд^ппськy
влaдJr' тoшy yкpaiвськиш тoвaPиtцaш пoвиннi дoпol'loтти
сpoбiтники пЬнoчi'.

Цiкaвo, щo ttoJloвa уPядy pоciйськиx бiльцloвикiв звep.
тaегЬся дo пiтepських po6iтвикiв вЦ iшeнi .yкPaiпcькrоr
тoвapиIшiв', xoч i вe кaxGe' :стo йorэ yпoввoвaxсyвaв. Cyвe.
peнвoi Укpaiви вiн пpoстo вe визllae. якщo тpeбa
сфpшyвaти paд.шськrй eпaPaт' m poбiтники з пiвнoчi дo.
tшoxуть. (ll[rt_ пlllцe BЬ,_ в IteвтparrЬнoшy Koшiтeтi
нaцroi пapтii oбсyДrвшrи цe стaнoвищe' дaли зaвдaЕЕя -
сrrolвтЦr зpо6luттt всe дJIя пepебyдoви aпePaтy нa Укpaiнi i
взягиcь зa po6опy, lсолrr бyдg збPoя в Pylсах i бyдe aпePaт'
a дo l чеpвЕя oтpиIeти за цe 50 шiдьйoнiв пyлiв xлiбa'

l3o, с.51?l. oтхсe' бpaтepський oбшiв: .yкpeiвськi тoваPи-
ц'iD дeкугь х,лi6' a сpoбiтники пЬнoчir _ eпaPeт i збpoю.

Ta вaвiть lхlfpц]и Лeвiнa ryкpaiнськrсш тoвepишaш) пe
дaли бaxсдпtЙ, F1lя Еьoпo pезyJlьтaтЬ. Oдин з lyкpaiпських
тoвapиurЬl вePIсoш o.гJIIлi:стеp зшiг зerютyвaти лицre вiсiш
з пo'toвивoю шiльЙoнЬ rryдiв хлiбa' eлe в Moсквy i Пeтpo.
гPaд аiдiслaли дeсь кoлo двoх шлв. Tpr взepтi хлiбa
зaJ,tцIl{Jloсь в Укpaiвi вa пaйкoвi видaчi, в oснoвпoшy, Poбiт.
ниIGaш .Цoвбaсy i вa Чepвoвy Apшiю [30, с. ?3l]. oгясe, в
Укpaiнi gгaнoвищe тexс вe бyлo тaкe цPeкPeснe' як пoвiдoш-
ляли Лeнiнoвi пpислaнi виш oпpиtlвики. Aлe Лeнiн чиIlитЬ
тиclс нa нaPкoшa lll^rrixтepa, вoJreючи: tЯкщo нe пiдPeзeтe
дo l/Y aбo l/VI - ши пotдиxeеиo вgir [30, с' 52lt. .Е[дя тorэ'
a6и вивeзти з Укpaiви 50 ш;lн. rryдiв :<.пi6a, вiв нaвiть зa-
питy€' якnх eкстPeЕниx заxoдЬ тpeбe в'сити. A 3 квiтня
1919 p. Лeнiв заявJlя€: сB Укpaiнi y шaс (пiдсpeслrolo.-
o.Г.) е 258 шiльйoнЬ пyдЬ xлiбa, з якиx l00 шiльйoнiв yxсe
зaфзпeчeнi в пpoдpoзшlaдсy.-D [30' с.522]. Кepiвник PPфсP'
oбшинaroчи гoJtoвy n5рядyr peдднськoi Укpaiни, дae бeзпo.
сepeдпi Poзпopяд'Iteння вePкoшati (с}'вePeнвoir дeP,Iсaви.

He тiльки iгнopyвaвпя сyвepевiтeтy Укpaiни, e й пiдмiпи
дep,rсaвIroгo кepiвництвa пapтiЙIrих y,ке в пepIшi poки
бiлъlшoвицькoi диктeтypи вхoдt{.'lи в пPaктикy i poзфню-
вaJtись Лeнirиш як тaкe' щo цiлкoм зpoзyмiлe. 22 тpaвня
r9r9 p. paзori з Kaлiнiниш вiш телeгpaфyвaв пapтiйнoиy
кepiвшиIрвy в Укpeiшi; сlteка PItП пpoпoнyе I{eкa I(IIУ нe
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стaBити Еe oбIэвopeння yкPeirrсЬкoгo Paднapкoшy вiдпoвi-
дaJrьних фiвaнсoвиx piureнь, нa кцIтaJгг випyскy Еoвих
знaкЬ ни oбшirry каp6oвaвцЬ 6eз пoпеpеддьorэ заrвrчr Iteка
PKП, пoзaяrс тaкi зaхoди Droх$rгь в'lсивeтись JIицIe y вoе.
pосiiiськorшy мaсцrтабin (пiдкpecлolo._ o.Г.) [30, с. 557]
.{иввa с)rвepeннa дeP,Iсaвa' кmpiй нyxсe кepЬництвo з.зa
кopдolly нe дoзвoJlя€ випyскeти i oбшiнloвaти влaспrск IPo-
Iдeй. Щoдo uвсepoсiйськoпo шaсlцтaбyr, тo тJrг oчeвиддo'
щo Лeвiн ввa,кeе Укpaiнy чaeгиrloк) Poсii. Бiльlдoвицький
iшпepiaлiзм дar пPo сeбe знaти: д''Iя вьoIro вe iсвyе вi шiяснa-
poдЕoгo пPaвa' нi piзницi мixс пapтiйниш i дePxсaввиll
кepЬвиrцвoш.

Пapтiйнe втp)r.IaцEя в дep'r€вЕi спpaви oсoблrrвo пpо.
явилoсь y вiйськoвй сфepi. У .ПPoeктi диperстиви ItIt пpo
вiйськoвy едtiстьl, пiдписaнoшy Лeнiниш i Cтeлiвиш' gгa-
виться зeвдeнIrя oб'еднaти в сoroз PPфсP з сбpeтнiии
Paд.внськиши peсгцблiкaми Укpaiни, Лaтвii, Естoвii, Лwrвп
i Бiлopyсiir д''Iя тoпo' щoб свeсти oбopoннy бopmьбy пPoти
спiльнoro вopoгa ] свiтoвorэ iшпepiaлiзшy та пiдгpиЦrвe-
нoi виш чoplloссгeнвoi i бiлoвepдйськoi кoнтppeвoлroфil
[30' с. 508]..Цля цьoгo пPизнaчa€тЬся (едиЕe кoшaЕ.щlванrrя
всiшe зaгoвauи Чepвoнoi Apшii i вaйсyвopiшla цeвтpaлiзeцiя
в poзпopяд)кeннi всiшa cцлaш.u, i peс5pсaши сoфeлiстrнвих
peсщ6лiкl [30' с.508]. Paдi oбopoни тa iнцrиш цeвтPaльIIиш
yстaнoвaм PPфсP дop)Fla€ться €динe кepЬниrрвo пogгa-
чeЕвяtn вiйськ. Ha тepитopii всiх peсrryблiк oб'едд1rroться
зaлiзничний тpaнспopт i yпpaыtiння зeлiзlrичIroю шepe)rсeю'
вoни пiдпopядlсoвyкyгься пapoднoшy кoиiсepieтy Iпляхiв
спoлyчerrня PPфсP. 3нoвy - iгвopyвaнвя rraвiтЬ фoP-
шaлЬнoстeй сyвеpeнiтeтy вetвaних "6paтнiх paдДвських
peсrryблiкl: бeз хсoдвollo пortoд)IсeЕня з ниши всe виpirп1rroть
y Мoсквi Лeнiв i Cтaлiв.

3а пapтiйнoю диpetcтивoю цeнтpaJlЬcпЙ вуI|сoнaвчrй кoшi-
тeт Укpaiвськoi PCP tlpпЙuae peзolrюцiю (?) вЦ 18 тpaвня
1919 p. пpo oб'еддeвпя вiйськoвr,D( сиJI [l5l, с. 130.r3l]. Пiс.ltя
лeвiнськo-стeлiвськoi ДИpe|cIv|в,т,I нa Укpaiвy нalр(oдЯть тe-
лeгpaши' зшiст яких пoвoPить вхсe сaш зa себe. У нepвнi
1919 p' y тe,Ieгpeшi нa iш'я PaднePIсoиy Укpaiни Лeнiн вкa.
зyс: сПpoсимo вeгaйIro пolIIиPити пa Укpeiпy дeкpет
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Peддapкouy PPФCP вiд 10 тpaвня l9l9 p. пpo зeбезпeчeн-
пя i 3piвняпttя в пpaвeх з дo6poвoльцяши poбiтникiв,
rц)извaЕи:( пe вiйськoвиш вiдorrствoшr[ 30' с.5?3l. Bпaдaе y
вiчi, щo тeлeгPaшy пiддисye *Гoлoвa Papr oбopoни Лeнiнn,
aлe вoпa iдe тaк, як шaвiфeсти poсiйських lрpiв y пepuliй
oсoбi швorкиви. oкpiш тoПo, У пPaвoвoшy poзyшiнпi Ilя тeлe-
гPaшe Еe шe€ aнeлoгЬ, 6o rэлoвe paди oбopoки PPфCP дaе
poзпopяд,rсgggg rypядoвir сyсiдпьoi дeprкaви.

Torэ:к дня Лeвiн дa€ нeкeз гolroвi yкpaiнськoi вaдзви-
чaйвoi кoшiсii зa дoпoшoгoю ,{зep:киIlськoгo oчистити
чeкiстський сtgпeдy сyсiдпй дepхсaвi. 11 нepвня 1919 p. вiв
дoшaпeeгЬся вiд paдвePкoшy Укpaiни сoбrювopити Еaгaль.
нo eкстpенвi зaxo,Ф{ дolтoшoг'{ Петpoгpaдoвi пpoдoвoлъglвo}t
i з6opoш oбiцянorю, в кoяснiй вoлoстi пpизнeчити вiдпoвi.
дaльвoпoD [30' с. 576]. Чepeз двe днi кepiвник ypядy нyхсoi
дep,rGaви Ленiн вeдсилae тeлeгpaмy бeзпoсepeдньo гo-
лoвi l(aтepинoслaвськoi Paди пpo шo6iлiзaцiю poбiтникiв
[30, с.57?], чиDl пoкaзyе qдeмoкPeтпqlпfi> цeвтpaлiзи пa
пpaктицi.

У тeлeгpaui дo Киевa вЦ 13 сePпня 1919 p. пa iш'я Pa-
tсoвсЬкoпo' Tporркorэ i Ifuссiopa Peкoмerцyeгься (?) сзeкprrтrr
всi кoшiсapiaти, кpiu вiйськoвorю, ulляxiв спoл1rчgц11д i rrpo.
дoвoJlьствal, мoбiлiзУвaвrпи свсix пoгoлoввo нa вiйськoвy
po6oтyr i пoстaвивцrи завдarrня (пpoтpимaтись хoч кiлька
тltхсяЬ, зJrивlци в otнУ yстaнoвy Peдяepкou, Peдoбopoни,
цвк i ItПУn [30, с.606]. oгяte, Лeнiв, кoтpий Peзoш iз Cтe-
сoвoк)' пoслeв тeлeгPeшy вiд iмeнi пoлiтбropo PItП, нe
пPoвoдить xсoднoi piзниф шiхt opгaнaши дePхсaвпoi в.rreди,
викoнeвчo.poзпopЯдчим i пapтiйними opгaнaши. 3 пpeвo.
вoгo бoкy тaкe зJIиггя пepeкoнy€ лиrдe в oднoDty' щo в
дepжaвi встaнoвлю€ться диктaцpa пapтii, цeбтo пapтo-
дepхсaвeгвo.

фeкrтrчнo Мoсквa нe визнa€ якoiсь сaмoстiйнoстi кepЬ.
ництвa PaдяIrськoi Укpaiпи, тe в пoпyлiстськиx цiлях
6iльцroвики вдaються дo дeшaroгii. У пpoeктi peзoлoфi ItК
PIш(б) пpo paдянсьIсy влaдy в Укpaiнi вказy€ться, щo PI(П
сстoiтъ вeJrхиJIьпo вa то.пIi зopy визнaння сauoстiйнoстi
lIPCPl i вoдяoнaс nбyдe пpaгIlyт}t дo встaнoв.'leвня фeдepa.
TI|BglЙ' зв'я3кiв PP<DсP i УPсPD [30' с. 60?]. PI(П тyфyеться
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пpo gгalr JrrсPeiнсьrсoi кyльтypи (шoви, rцк(NIи i тд)' яrсa впPo-
дoв,rс вiк iв пpидyrцyвaлeсь poсiЙськиш цapизшoш i
eксlr.Цreтaтopськиши tс.ltaсaши' i зo6oв'язyе всix'elreнЬ пapгii
.всiшa засo6aми cttpl|ЯTvl yс}'вeннк) всiх пepeIrпсoддo вiльнoro

P<х!витIсy yкpaiнськoi шoви i кyльтypиn [30' с. 607].
Цiкaвий пoгляд Лeнiнa, як aвтopa цьoпo пPoeктy' нa

пpичиllи нaцioнaлiзшy в Укpaiнi. Biн ввarrсaе' щo Еa.
цioнaлiстичнi тeндeвцi i  спoстepiгaються (нa гPyптi
бaгaтoвiкoвoгo пpиrъiвeЕня в сepeдoвиф вiдстaлoi чaстиви
yкpaiнських ц1q' [30, c. 60?l. Tyг Лeнiн сaш сoбi зaпePечyr'
eдясe в пoпеPеднiх стeттяx дo вaцioнaлicтiв (<вeцio.
вaлiсти.пlо< мiшрнl) вiв вiддoсllв пPeдcтaвЕикь yкpaiвськoi
iнтeлiгeнцii.,{o peнi, в дoпoвiдi нa спi.lrьнoшy зaсiддвнi вцвIс'
Moскoвсьlсoi pa;и poбiтни.шoс i нepвoнoapшiйськюr дeщrтaтiв,
всepoсiйськoi paди пpoфeсiйних спiлoк i пpeдстaввикiв
фбpи.пlo.зaвoдсЬкиx кoшiтетЬ Мoсlсви 4lvtlпя l9l9 p. <Пpo
с)rчaснe gгaнoвищe i нeй6гитсчi зaвдaння Peд.яrrськoi вJIaдиD
вiн rэвopиB, Щo спPи нaдтo пeдoстaтвiй пpoлeтapськiй
свЦoмoстi в Укpaiнi, пpи слa6кocтi i вeopгaнiзoвaнoстi, пpи
пeтлropЬськiй дeзopгaнiзaцii i тискy нiueIlькorю iшпepiaлiз-
riy - нa цьoшy гpyнтi тaш стlосiйнo виpoстeлa вoporrсiсть i
пapтизaЕщцgдl [30, с.60l]. Bихoдить, щo yкpaiнськиЙ
пpoлeтapiaт тeкoхс вiднoсився дo свiдстaлoi чaстини
yкpaiвськlо< шaсl.

Blв.цaнпЙ пpoetcт peзoлloцii пPo paдarськy &IIeд]r в Укpaiвi
пpoсяrснyтий пoпyлiзмoш i aнтиyкpaiнсЬкиl[ д)rxo}t. 3 oднoro
6oкy, Лeнiн в}tмaгaе вЦ.шreпЬ бiльцroвиIlькoi пapтii Еa тe.
pитopii Укpaiни .нaспPaв,дr пPoвoд}rти пpaвo тpyддllpfi шeс
вчитисЬ i poзuoвляти в yсiх paдднськl{x yстeнoвax piднoю
цoвoк)' всiJlяIto пPoтидi,тги pyсифiкатoPськиr' cпpoбau в'дсy-
rryти yкPeiвськy мoвy' пepeтвoptoючи ii в зЕePяддя
кorцrнiстиввoi пpoсвiтl{ тPyдoвIШ шaс), a з дPyтoпo' вкraзy€'
щo nтpeбa нeгaЙвo вrrсtaги зaxoдiв дo тoпo' щo6и нe дorryсти-
ти нaпoвIlеllня PaдяIrськtD( yctавoв eлёмeнтaми yкpeiнcькoro
мiськoгo шiш1aнствa, ш(e чJrхte poзyмiннlo yшoв пoбyгу 1'I'|-
poких сeлянськиx шaс i нepiдкo пpикPивaeться iшeнeш
кoш3шiстiв, [30, с. 607' 608]. Як пpaвилo, дo вЦстaлих }raс
Diapксизli вiднoсив сeJIяIlствo' тoФгo тy чaстипy' в яtсй, нa
дy}tкy Лeнiнa, спoстepiгamься нaцioнaлiстичнi тelценцii.
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Ta тaкий rвiдст1rпr вiд rrapксизшy шa€ пpaгшaтиtпry шeтy.
Bсe стaе зpoзyшiлиш' lсoли пoвepн)rтисЬ дo пoпepeдrix вб-
зaцЬ пpoеlсry peзoлroцii, дe йдеться rrpo тaк зваtтy (дeP'rсaвIтy
зaютiв,'Io шiбa зa твep.Ф[lo{ цfurarдиl, яtс ttищe Лeнiн, rlсoнтP-
peвoлloцiйвa дeшaгoгiяr 396o"*a€ як (випotiпoвyвaнIrя
:rлiбвих тa iнrrrrrх xapчoвих пpoдyктЬ з Укpaiни дo Poсiil
[30' с. 608].

Cтaвленвя Лeнiнa дo Укpaiни й 3rкpaiнськoi шoви вyзь-
кo пpaгшaтинне. {e в бepезвi l9r9 p. вa VIII з'iздi PKП(б)
вiн roвopив: сУкPaiнa вilлiлeнa бyлa вiд Poсii винятxjoB'|муI
Jruoвaми i нaфoвeльвrй pyx нe вrryстив тeш кopeвЬ глибoкo.
Haскiльки вiв пpoявився, нiшф випepJи Йoгo. Ite фкт, aлe
фкт вивятtrciвпЙ. Taш нaвiть з шoвoю тaк стoiть, щo нeвiдoшo
стaлo: шeсoвa yкpaiнськa шoвa чи нi?r[30, с. 518]. Bиснoвoк
нe викJrикeе сyuнiвiв: шoскoвськi бiльцroвики Еe звaкyгЬ
спpaвflсtlьoпo стaнoвиlцa нa peкoлoнiзoвaнiй ними paдянсь-
кiй Укpaiнi.

Hepiдкo лeнiнЦ 6yли пoслiдo3цirnцци в нaцioпaльнouy
rпlтaннi, як сeш Лeнiн. Ha VIII всepoсiйськй кoпфepeнфi
PIсп(6) вiн кpитикyе A.Бy6нoвa, Я..[poбпiсa, .[.Мaнyiльсь-
кorю, Х.Paкoвськoпo тa iнultоt, якi нaвiть звищrвeчrвалl йoгo
сaшoгo зa пepеoфнкy нaцioнaлЬнoгo питaпня в Укpeiнi
[30'с.612-613l. для Лeнiнa дo.пя Укpaiни нe вaясливa. Йorю
вe тypбyе IIитeння' ни бyдe Укpaiнa otсpeuoю дepясaвoю, бo
свaясливi iпшi rпrтaвня' вaяtJtивi oснoвнi iнтepеcи пPoJIe.
тapськoi диlcтaтJtPиD, a yкpaiнськi poбiтlrики i сeл.пrи шo,rсJггь
зe кiлькe poкЬ випpo6)rвaти снa пperстиф i aпrrття з PPIDCP,
i вiдoкpeшteвня вiд нei в oкpeшy сaшoстiйнy УPCP, i piзнi
фpши iх тiсцoro сoюзy i тд., i т.п.l[30, с.632]. Ha слoвaх всe
зaлexсить вiд 1rкpeiнських poбiтникiв i сeJlяlt.

У сЛистi дo poбiтникiв i сeляrr Укpaiви щoдo пepeшoг
нaд .[eвiкiниш' Лeнiн вдeeться дo пiдшiни слiв, aби
зaвyaлювaти ix сyть. Biя пишre, щo пopяд з кoш3rнiстaши-
бiльцroвикaши в Укpaiпi e кoшyнiсти.бopoть6ucтп.
Бopoть6исти <вiдстoroють бeз5rмoвlr5r (пiдкpeс.lшоlo._ o.Г.)
нeзaлeхснiсть)' a (сePeд бiлъlдoвикЬ е пPихиJtьники пoвнoi
(пiдкpeслoю.- o.Г.) нeзaлe,Iсloстi Укpaiни, е rrqуnшIJLЬ:l|v|кlr|
бiльцl чи шeшrц тiснoгo фeдеpaтивttoгo зв'язкy' € пpи.
х'IJIЬt|у||<llпoвнoпo зJIуIтIя Укpaiни з Poсiеlol [30, с.643]' Aби
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вiдPiзIrити боpoть6истЬ вiд бi;ьIшoвикЬ, Лeвiв щoдo пePцIих
вilсивaе слoвo .6ез)rмoвнy)' e щoдo дpyг}o( _ (пoвtlyD' xoч
y 

'Iьoшy 
випaдкy !'olrtнa бyлo б в'(ити oдIIe с.пoвo.

Bpaxсae щe й iнure. Якщo всi бopmьбиgги lтpo шeйбyтнй
стaтyс Укpaiни дoтPиrДyкугься oднollo пoглядy' тo сepeд
бiльlдoвикiв тaк}rх пoглядiв Фк тpи (пoвнe вeзeJleясIliсгь'
тiсний фeдepaтиввий зв'язoк з Poсiеro, пoввe злrrття з Po.
сiею). Aлe Лeнiн пe aнaлiзyr цих piзвltх пoглядь' хoч зa
лoгiкoю вollи llе !'oгJtи 6 спiвiснyвaти в oднiЙ пapтii, тa щe
тeкiй, як пapтiя бiлъlдoвикiв з,lcoPстlсoю дrrсщlплiнolo. Ma-
бyть, нa тaкi piзнi opiентaфi вIUIиIЦrв нaцioнaлъвий сrс.lIeд
ItПУ.3a oфiцiйниши дaви}tи' вiдoшo, щo в ЕaстyтIЕorдy Poц
сepeд бiльцloвикiв нa Укpaiнi yкpaiнф стaнoвиJrи лишe lg%

[59' с. 10ll]. кIIУ бyлa тepиmpiaльнoro opгaнiзeцieю PItП i
нe 6iльшre, щo вiдЕвopиJlи вrrсe сaшi пaзви _ сKoшyнiстичвa
пapтiя Укpaiниo i oPoсiйськa кoм5rнiстиннa пapтiя>.

Лeнiн звиIrJrвeчy€ тиx кoмyнiстiв, яrсi opiенцпoться пa
.бeзJrшoвнy дeP,IсaвIry пeзeлeхtrтiсть Укpeiви' пi 6iльIдe, нi
}leнцte' як y nдpiбпoбypxсyaзниx дpiбнoгoспoдepських lra.

фoнeльниx зaбoбoнaхo [30, с 644]. з тaкиши' як вiдoшo,
бiльIдoвики нiкqпи вe uиPиJlись. У тoй чaс' кtr'tи Лeнiн звep-
тa€ться з JtистoDt дo poбiтникiв i сeлян Укpaiни, вiп шeе
вfiсe купoвий rrлaн лiквiдaфi пepгii yкpeiнськиx бopoтьбистЬ.

Цeй плaн лyхсe пiдстуrпнvtft, i тoмy нe дPytсyвaвся цiлиx 26
poкiв. rBизнaти,_ пиIдe Лeвiн,_ 6opmьбистЬ пapтiсю' якa
пopyшye oснoвнi IIpу|кЦуIIIу| кoмyнiзмy свoею пpoпeгaндoю
poзпoдiлy вiйськoвих сил i пiдтpимкoю бaндитизшy (ни.
тaй: yкpaiнськoпo нaцioнaльнo-визвoJtьltoгo pyry.- o.Г.),

щo пPяшo вa pyкy бiлиш i шiхснapoднoмy iмпepiaлiзмyo[3O,
с.647]. Якщo в qЛистi дo poбiтникiв i сeляв Укpaiни щoдo
пePeшoг нaд ,Цeнiкiнишl Лeнiн зaзнeчe€' щo вeликopyськi
кorryнiсти (пoвиннi бyти пoстyпливi пpи нeзпoдax 3 yк-
paiнськими кoш1rнiстauи-6iльцroвикaми i бopoть6ист8lЛИ D l
тo в нaписalroЦy oднoчaснo з ним пpoeктi pезoлoфi пpo
yкpaiнськy пapтilo бopmьбистiв oстaннiм зaкидeеться <ix

6opoтьбa пpoти гaслa тiснoтэ i тiснiцroгo сoюзy з PPФCPn,

щ06 y rнeдaлeкo!Лy шaйбyтньoDtyD клiквiд1rвaти бopoть.
6истiв> (вeвiдoмo _ сa}ty пapтiю чи ii члeнiв?_ o.Г.)' Лeнiн
nблaгoслoвляeD як нa хсoPстoкiсть ( к нg пpoпyскaт}t,ttoдIloгo
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oгpiхy бopoтьбистiв бeз нeгaйнoro i с5rвopoгo пoкapaння>),
тaк i лихoвiсний чекiстський кoмпpoмaт (oзбиpaти дaнi пpo
нeпPoлетaPський i нaйненeдiЙнitдуltц хepaктep бiльцroстi
члeнЬ iх пapтiiэ) [30, с. 647]. Taкa лeвiнськa peaкцiя нa
плlopaлiзм сepeд кoмyнiстiв.

Пoлiтбlopo цк Pкп(б) oтpимaJlo дoP)rчeння встarroвr,rги
(tloмeнт лiквiдaцiil пapтii бopoтьбистiв, пpo щo вoнo !Дar
пoвiдoмити Укppeвкoм (Bсeyкpaiнський вiйськoвo-peвo-
люцiйний кoмiтeт). Лeнiн нe звaxсaв нaвiть нa тe' щo ЦBК i
Pнк yPсP пePeдaвaJIи Укppeвкoмy JIицIe тaкi фyнкцii: a)
opгaнiзaцiя всe6iчнoг.o спpиянllя Чepвoнiй apмii y спpaвi
oстaтoчнoгo poзгpoмy бiлoгвapдiйцв; б) peвoлroфйнa oстa-
тoчнa лiквiдaцiя пoмiщикiв i пoмiщицькoпo зeDДлeвoлoдiння;
в) встeнoвленIlя тBePдoi poбiтнинo-сeJlяIlсьtсoi влaди нa тe-
pитopii paддrrськoi Укpeiни; г) скликaння IV Bсeyкpaiнськorэ
з'iздy Paд зpaзy пiсля <визвoлеtlняD бiльцloi чaeтиIrи Jrк-
paiнськoi зeм.пi [30, с. 647, 737]. Звинeйнo, пiд п)rllкт (вD

мo,Iснa вiднeсти i лiквiдaцiю пapтii 6opoтьбистЬ, aлe це бyдe

Poзrциpeнe тлJrlДaчeнrrя IIopми.,[o нoгo l'oх(e IIPизвeсти тaкe
тл}rlueчeння, нe мiг нe знaти Лeнiн як юpист зa yнiвepси-
тeтськoю oсвiтoю.

Чepeз тpи мiсяф нa IХ з'iздi PItП(6) Лeнiн poзlсPивar
свo€ пoIIяття (тePпeливog1illцo.цo бopoтьбистiв. nМи,_ 19.
BoPить вiн,_ oбiця.пи 6opoтьбистeм пoстJtтlЁи, aлe 3 Jrмo.
Boю' щo вoни бytyгь вeсти кoмyнiстиннy пoлiтикy. Taкии
спoсoбoм ми дoвеJtи' щo хtoднoi нeтepпeлиBoстi нe !/taeшoD

[30, с.656]. Bихoдить' IсoJtи ти дoтpиliyецrся бiльцroвицькIсl(
пoглядiв, тoдi вoни бyдyть тepпeливi дo тeбe' a в IтPoти-
лe,IGIIo!'ty випeдкy пpo тePпeливiсть нe мo)rсe 6утvt мoви.
Бi.гьlлoвиl-си лiквiдyвaли бopoтьбистЬ як пapтiю, a чepeз
п'ятнaдtцть poкiв лiквiдoв5rвaтиDt)rгь i члeнiв цiei пapтii:
Cтaлiн викoнae диPeктивy Лeвiнa пoвнiстro.

Cтaвлeння Лeнiнa дo Укpaiни як poсiйськoi кoлoнii нe
змiнювaлoсь нiкo.rпl, бo вoнa бyлa дя<еpелoм хлi6a, вyгiлля,
сo.lri i тд. У u3вePненпi дo сeJIян Укpaiниl Лeнiн lIе дae
)кoднoгo нeтякy' щo йдeться пPo гpoмaдян iншoi дepхсaви'
a стaвиться дo IIих тaк' як дo свoix пiд.пeглих [29' с. 515].
oтxсe, вiн нe poбив rrсoднoi piзницi мiхс фopмaльнo
вeзaлeх(Ilиl[и дep,I(aвaуIу!' a Poзглядeв iх як чaстипи yнi-
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тaPЕoi PPФсP. Cтaлiв i в lрoмy Jtиtцe викoЕ)rвав i пpoдo-
в,rсyвaв лelriнськi tDIaIIи.

Aпortеш (тУPfuгиe Лeнiцa пpo Укpaiнy стaдo erвoPeнrrя
сPсP, внaoriдoк якoпo бyлa зeвеprЦeЕa peкoJloпiзацiя вe-
цtt/Ек зeшеJIь пiс.llя нaфoвaлЬвo-BизвoJlьIll{!( 3шaгaвь. Як вэrte
неoдЕopeзoвo зaзнaчaлoсь, вiн нiкo.пи вe вiдrroвlrявся вЦ
втяпteЕEя Укpaiни дo сoюзy з Poсiсro. Укpeiпськi бiльlдo.
вики пoкeзaли' зa Дeяку|му| виIIяткaми, сeбe свiPЕиши
лeвiвrlшlr. V Bсe3rкpeiнський з'iзд Paд oбpeв ЛевЬe, xoв
вiв i пe бyв гporreд.пrинoш Укpaiнськoi PCP, свoiш пoчес-
ниш гoлoвoк)' тa сaш бiльlдoвицький лlдeР oбшeлзився
llисЬшoвиш пpивiтaпвяш' в якotty зaзнaчaв: с- Hiлс вe uс}rсy
tтplаilв*ттt пpoпoзицii з'iздy i пpиiхaти oсoбисmr [30, с.676].

Ha ХI з'iздi PКII(б) Лeнiн вис.пoвив свo€ везaдoвoлeввя
кoшпapгйшиш кepiвниr{гвott Укpaiнськoi PсP. .Укpeiпa,_
гoвopt{в вiп,_ нeзалe'rснa peспyблiкa' цe дJЕсe дoбpe, aлe в
пapтiйвoшy вiднoшeвнi вoнa iнoдi бepe,_ як би ввiчлrrвirде
вислoвrггись? _ oбxiд, i нaм яrсoсь дoвeдeтЬс.я дo El{х дrстa-
тись' тoшy rцo тali cу|Д!|Tь нapoд хитpuЙ, i цк _ Ee сrGa:кy'
Iцo oбшeвrо€' eJIe якoсь тPoxи вiдс1rвaеться вiд нaсl[30, с.
685J. A пePед lрlи вiн заявив вiдвepтo: "Пpo xсo.щre вiддoв-
лeЕня вerprкoi пPoмиcпoвoстi в Poсii, пPo яIсeсь спPaвrrсll€
бyдЬниrггвo сoцiaлiзшy нe мo}tсe 6утu Й шoви, бo йoro вe
шoяснa пoбyдrвaти iнeкule, нiяс неpeз вeликy пpoюrслoвiстъ,
якIцo uи нe вiддoвишo' вe пoстaвимo нa EaлeхсEy висoтJr
,{oвбaс'[30, с.683].

Itapпl вiдкpитi: Poсiя нe oбiйдeться бeз Укpaiни. B rрo.
шy пpto(oвaЕa дorсoнечпiсть ii pекoлoвiзaцii. Cтaлiвська
кoнцerпIiя <eвтoнoшЬaцii> бyлa лoгiчниш висtloвкoш лeцiпсь-
кotlo .вчeнняr з нaцioнaльнoпo питaння. Ta Лeвiв пoбa.rrrв,
rцo нaвiть пoкipнi iнтepвeфoнaлiсти _ (нaфoн:rли) нe пo-
гoд,Iqrк'тъея з фpмa;ьнo'o лiквiдaЦеro свoix peсrцfiл\ тoшy
вiн вдaвся дo лJпсaвсгBa: пPoIloJIoшJrвaвся дoбpoвi.lьшоi оloз
peстцiблiк з €диItoю пaРтoкPaтичtIoю диктaтypolo в MoсквL
Haсчrпвики Лeпiнa нiчoro opигiнaльнoпo нe вигaдa.rпa. Boпи
Jrуrк;aBуuI|а тaк' як i ix пoкiйний нaстaвник, вiднoвлloloни
Poсiйськy iшпepiю пЦ нoвolo нaзвoю.

2.4. HеoбiльlшoвицькIrй prвallrш}rв}t

ДРкe скopo. фopмaльний ксoюз> peсrryблiк пepeтвopив-
ся в yнiтapнy дep)rсaвy. Coюзнi peспyблiки, с5rвepeнiтeт якt4к
визнaвaвся кoнстицщйнo' нaспpaвдi мaлo ним вiдpiзн я:ILI^cЬ
вЦ aдшiнiстPaтивнo-тepитopiaльНvlх oдuнuць (oблaстeй i
кpaiв) y PPФCP. У paдднськiй пapтoкpaтичнiй дeprrсaвi всi
пapтiЙнi opгaнiзaфi (peспyблiкaнськi, кpaйoвi, o6лaснi, oк-
pyхснi, мiськi, paйoннi) бyли зoбoв'язaнi пpoвoдити нa
вiдпoвiдних тepитopiях (всю Po6oтy нa здiйснeння пo:Iiти-
ки пapтii>, opгeнiзoв5вaти викoнalrня диPeктив ЦI( кпPс

[ l33'  с.  198].
Itoмпapтiйнa нoмeнк.пaт).Pa' щo oстaтoчtlo сфopм5rвaлaсь

y 30-x Poках' збepiгaлaсь пiсля тoгo, кoли пPo злoчиIIнy

дiяльнiсть тoтaлiтapнoгo pe)Iси}ty взHaв цлvtЙ свiт. I[o-
пPaвдa' y пoстстaлiнський пepioд вoнa нeoднopaзoвo
пiдтвepдилa свiй стaтyс (кoлeктивIloi мaфii, якa вЯ(e сaмe
gгaлa визнaчeти свoiх стaлiниxu [80, с. 83]. Усyнeння Хpy-

щoвa вЦ пapтiйнoгo кepDta _ пepeкoнлуlвуtЙ дoкaз тaкoпo
висIloвкy.

Haвiть y чaси пеpeбyдoви кoмпapтiйнa HoмeнIqпaтyPa

дoтPи}r)rвaлaсь нeзапepeчнoгo тaбy нa кPитиIсy тaк звaнoi
слeвiнськoi нaцioнaльнoi пolriтикиu.Ще в 1986 poф в пapтiй-
нiй пpoгpaмi сepeд пepeвaг сoфaлiзмy нaзивaлoсь те' щo в
сPсP (yс)rrreнa нaфoнaльнa нepiвнoпpaвнiсть, yтвepдrrсeнi
юpидичIra i фактиннa piвнiсть, дpyхс6a i dpaтepствo всiх
нaцiй i нepoднoстeй>[l33, c, |27].

Зa тpи PoItи дo poзпaдy сPсP гoлoвний кoмпapтiйний
iдeoлoг Oлeксaндp Якoвлев нaь{aгaBся пepeкoнaти, щo сiмпe.
piя злa> - цe нaслiдoк (BлaсHoi iстopii>, бo uця eднiсть
нaчeбтo сфopмyвaлась пЦ вIUIивoIvt oб'€ктивниx пPичин).
<Iсн5rвaння Coюзy Paд^яrrських Coцiaлiетичних Peсп1блiк,_
пPoдoв)rсyr вiн,_ дoзвoля€ кoжнollty з нapoдiв' збepiгaюни i
poзвивaючи свoro бaтькiвщинy, фнyвaти i бepeгти спiльнy
БaтькЬщинy. Paдянськa людиIIa 6yль-якoi нaфoнaльнoстi
скpiзь пoвинIIa пoчJrвaти сe6e як вдolшa. БgОъ-якo poзОiлlo-
вшLънa кoлi.я зa нaчiu+aлънoю o31|o1сo1o 6gлл бu клiaoвuще.,l
(? - o.г.) нnoiй i Лloz|Цwю 0еt'lolсpтпii>|244, c.346} Bиснoвoк
пapaдoксeльний: визнaнrrя дeluoкPaтii бeз визнaння пPaва

178 l?9



нaцii сaмoстiйнo виpiш)rвaти питaнвя пpo влeснy дoлю.
<Apxiтeктop пepебyдoвиD стer нa зaxист <peдянськoi лю-
t|l||уIb' як кaтeпoPii, кoтpa сфopмyльoвaнa нa кцIтaJIт (Po-
сiйськoi людини) (<pyсскoгo чeлoвelсa))' щo oдIloзнaчIlo
пoкaзyr ii кopiння. Пpoтe вiн дещo кpeвiзyеlо зaялoйeнi
бiльuloвицькi дoгDtи, визнaючи пPaвo пiдкopeних Мoсквolо
нapoдЬ пpeцювaти д^тlя свoеi бeтькiвщину|' я||у нepiдкo в
paдянськiй лiтepaтypi вiднoсили дo poзpядy oмaлих бaть-
кiвщин>.

Ifiкaвo, щo вхte чePeз двa днi o.Якoвлев, oфнюroчи sпo-
лo,I(eння' щo в нeшiй кpaiнi (сPсP ._ o.г.) сфopм5rвaлaсь
нoвa iстopиннa, сoфeлънa тa iнтеpнaфoнeльнa спiльнiсть
лroдeй _ paд.Еllський нapoдl, ска,I(e: кBхсe тyг бiлъцle фpaзи,
нiхс сyтil[244, с. 354]. Biн хсe дaстЬ свo€ тлJr}laчeння (злиття
нaцiйD, пoсилaючись нa Лeнiнa, якиЙ нeчe6тo (писaв пpo
iнIдe _ пpo злиття itunеpеciв нaцiй y сoцiaлiстичIloDty
сyспiльствi', бo нaцioнaльнi тa нaцiollaльIlo.дepхсaвнi
вiдиiннoстi' (вe дJrмIсy Лeнiнa, 6yдrгь тpимaтисЬ щe дoвго i
дy)rсe дoвI0"I244, с. 354]. Пpoтe зPeзy,rс кpl{тикy€ (цpaгнeн-
ня дo сaмoiзoляфi тa спpoб дeяких peспyблiк вffipвaти свoro
eкoнoмiкy вlд oединoгo нaPoднoгoспoдapськoпo lсo!'IIIJIeксy
IсpaiниD (сPсP._ o.Г.) нeeфeктивнiсть якono нa тoй чaс нe
викJrикaлa сyмнiвiв, бo слyжилa фopсoвaнoмy фopмyвaнню
згaдaнoi (сoцiaльвoi тe icтopиrпroi спi.пьпoстi> нepeз pyсифi-
кацlю нepoсiйськиx нepoдiв бiльцroвицькoi iмпepii. Cуtltьнlаft
цеtlтp i сильнi pесщ6лiки' Poзвинeнa eкoнorдiчнe взaeмoвiд-
пoвiдaльнiсa5" f244, с. 443].

Пoдiбнi дy}tки щe paз пepeкoЕ)rють нaс y пpaвильнoстi
пepестopoгu \lIуtкoлуt Гeнкeвичa. u ФeдePaцiйнa Poсiя,- пи-
C8в вiн,_ цl бeзликe фapисeйствo' зa якиli кpи €ться
poсiйськиЙ iмпepiaлiзш' дaвня poсiйськa зaхлaннiсть i зa-
бopнiсть; цe лiбePaльпa }IaсrGa нaйбiльцloгo вopoгa Укpaiни
i нaйбiльцloпo вoPoгa дeшoкpaтii нa Cхoдi Евpoпи>[37, с: 21].
Haсaипepeд вoнa бyдe спpямoвaнa пpoти Укpaiни, зaпePe-
ч5rючи yкpaiнськo}ry нapoдoвi в пpaвi нa пoбy,Цoвy влaснoi
дep'Iсaви. Iстopiя бiльuroвицькoi iмпepii - пepeкoнлуlвlаilt
дolсaз цьoгo.фeдepaцiя _ цe мaскa' зa якoto дo пeвнoгo
чaсy пpихoвyються пPeгнeння 5rнiтapистiв, пpихильникiв
збepехсeння вeликoi Poсii - i тiльки. ,{ля цьoго вoIIи вдa-
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toгься дo спeкyJlЕтивIloпo aPсeнaJry пoIIягь (*сotoзu, федe-

Peцlя, кoнфeдepaфя, спiвдpyхснiсть), зaяв пPo сyвepeнiтeт
чи нeзaлe)rснiсть нepoсiйськиx нapoдiв.

Ha нaпry дy}tкy' нeoбiльцroвиl+lсuЙ peвaнш дoцiльнo пoдi.

лити нa двa пepioди: 1) пpoфiлaктvlзниIt;2) peaнiмaцlЙtlуtЙ.

Пepший пepioд Poзпoчaвся нaпpикiнф 80.х poкiв i тpивaв

дo сePпнeвoгo reкaчeпiстськoгo пepевoPoтy в 199l poцi.

Biдтaк нaстaлa кopoтIсoчaсIra пepepвa' Iсoли дiяльнiсть кoм-

пepтii 6yлa фopмaJlьllo цpипинeнa' хoч вoнa пpoдoв)rсyBaлa

дiяти фaктичllo в piзниx фpмex. lpуtltЙ пepioд пoв'язaний
з лeгaльнoto дiя.ltьнiстro нeo6iльцroвикiв пiсля oслaблeння
aвтикoмyнiстичtloгo rraстJrпy нa дeP'кaвнoмy piвнi. Taкi пe-
pioди влaстивi як Укpaiнi, тaк i Poсii, в яких нeoбiльlцoвики
взaешoдiroть, a6o щe тoчнiцre: yкpaiнськi кoмпepтiйф виз-
нaк)ть звepхнiсть l[oскoвських.

Ha пepшroмy пepioдi кorrпapтiйне кepiвництвo CPCP

дoкJlaдaлo зyсиль д.пя збepeясeння тepитopiaльнoi цiлoстi
iмпepii. Bигaд1rвaлись piзнi пpoeкти' aби зaпoбiгти poзпaдoвi.

Пpимipoм, пpoпolr3rвaвся химePIIий пpoeкт пepeтвopeння
сCoЮзУ peспyблiкl y (сoюз нapoдiв>. BинoIшyвaлись плaни
пoдiлy сPсP нa 50 штaтiв з фeдepaльнoro стoлицею' зви-
нaйнo, в Moсквi, a тaкo,tс пopyпryBaлoсь питaння пpo
зaбopoнy (пpaвa вiльнoгo вl{хoдy з CPCP' в кoнстит5цii

дeP,кaви як (oчeвиднo бeзглyздoi фopмyли)[rg8]. У тaкo.
мy випeдкy нa пePше мiсцe стaвилисЬ piзнi eмoцiЙнi
(aPЦrI{eнти).

ГopбaнoвсьIсe кo}tпepтiйнe кepiвництвo' яIсe пpoгoлo-
силo кyPс нa пepeбytoвУ, пiдхoдилo пpaгмaтичнo дo
poзвитl(y нaцioнaльних вiднoсин. uoпpaцьoвJrючи oснoвнi
нaпPями нaцioнaльнoi пoпiтики нa пepспeктивy, oсoбливo
вaхсJIиBo пoчpбyвaтися пPo тe, щo6и внeсoк yсix pеспyблiк
в poзBитoк €динoгo нaPoдIroгoспoдapськoгo кo![плeксy
вЦпoвiдaв iх зpoслoмy екoнoмiчнoмy i д3rхoвнoмy пoтeнфa-
лoвi. Poзвитoк виpo6ничoi кooпepeцii, спiвpoбiтництвa i
взaert[oдoпoмoги peспyблiк _ y нaйвищиx iнтеpесaх нeщoi
бaгaтoнaфoнальнoi дepхсaви i кoхtнoi peспyблiки. 3aвдaння
пapтiйних opгaнiзaфй, Paд пoлягa€ в тoмy' щo6и пoвнiшe
викopистoвyвaти нaявнi }to)tс'Iивoстi в спiльних iнтepeсaх,
нaпoлeгливo дoлaти бyдь-якi пPoяви мiсництвau[l33' с. 53].
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Як вуtп;wtвa€ з циx нaстaнoв звiтнoi дoпoвiдi МЛopGaнoвa
нa ХVII з'iздi I{ПPC, сoroзнi peспy6лiки зoбoв'язaнi щe
бiльlше сил вiддaвaTИ pJ|я' PoзB}rпсy PPфсP, виlсopиctэв)пoчи
кoмпapтiйнo-дepэкaвнi вaхсeлi.

Як зaвIшe, мeтa peфopмaтopЬ iмпepii зaвyaJlьoв)rвaJlaсЬ
пiд сспiльнi iвтepeси>. o.Якoвлrв ввaя(aв: <.(oкoнe.пro poз.
po6итt't', в тeopii i нa пpaктиф, Iш.пя:оr i спoсoби olrгишaльнoпo
пo€дIIaння iнтepeсiв зaгaJIьнI,rx i чaсткoвиx. У спeцифi'пrюк
yмoвaх 6aгaтoнaфoнaльнoпo сIgпaдy сyспi.пьствa, фдepaттrв-
IIoгo дeP,кaвнoгo yстpoю цe Bимaгae тaкo)tс i пeвпoгo
пepeoс}lислeння пPaв i oбoв'язкiв y вta€ltиIrax rдiлс Coюзoц
i peспyблiкаму| як йoгo сrt.rraднИкauШI' e тaкo,rс мiяс сaмrми
peсrryблiкaмvl>f244, с. 403]. У тaкoмy свiтлi PoзгJтядaвся нa-
фoнaльний фaктop, бo вiн (}toжe i пoвинeн стaти щe oднiеlo
pylшiйнoю силoIо пepeбyдoвиDI244, с. 359l.

,{ля гopбaнoвськoпo кepiвниI1твa бyлo влaстивe IUIeвтaH-
ня зa пoдiями. Cпoнаткy акцeнтyвaлoсь Ha пpискopeвнi
нa)псoвo.тeхнiчнoгo пpoгpeсy як lloлoвнoмy вaлсeлi пiдви-
щeнIIя eфктивнoстi виpoбкиrцтвa. Te дглte скoPo виявиJtocя'
Iцo пpискoPeння гaльмyе пoлiтивнa системa. Biдтaк з'ясy-
вaлoсЬ' щo пoлiтичнi pефpми нeмorrqпивi 6eз yс5rвeнвя вlд
влaди кo!Дпapтнo!'tеrrlglaт)Pи. Hазpiлa дoкoнeннiсть пepe-
глядy зaсaд кoмпapтiйнoi диктaт1ryи чи нaвiтъ вiдшoви вiд
нei. Taк 6yлo i в нaцioнaльнiй пoлiтиф Moскви. сApxiтeк-
тopи пepeбyдoви) зaпiзнювaлись з peфopмariи в фй сфepi,
висyвaли пpoпoзицii якиxoсЬ змiн лиtцe тoдi, кoли бaчили
в llих oстaнню мoхсливiсть дпя з6epехсeння iuпepii. Oстaн-
вiй peз людствo пoбeчилo злiснy aгpесивнiсть бiльuroвизшy
19 сеpпня 199l p. Ta цe lre вPяЧIвaлo CPCP, a lтPисlсopиJlo
йoгo poзпaд. Гaзeтa кИзвeстияь писaлa: кPaд.пrський Coroз
пoмep нe в pyсi, вiд iнфapктy. He дolrсивlци Poкy дo свoпo
70-piтня, вiн, яспoоr.rrrй дЦ, випyстив дyх y peaнiмaфi. I пe
дoпo![oглe нi мeт5пшня визнaнr,rх лiкapiв, нi кpoвoвилив y
Пpибaлтиф, нi пpипapки-в lloBo-oгapьoвi. Мoхte, в;iн як,1Й-
сь чaс щe би i пpoтягнyв' встигн)rвIци в пepeдсмeРпIll:(
кoнвyльсiлс нaкoiти нe!'aлo лихa' aлe втP)rчaнIrя бeзтeлaв-
них xipypгiв y сepпнi пpискopилo нeминyний кiнelр. Coюз
пo}tep 2l гpyдня зa дивним збiтюм, y деlIь rrapoд,I(eння свo-
гo хpещeнoго бeтька Й.Cтaлiнa>[l??].
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A6и вpятyвaти CPCP вiд нeшин5rнoпo poзпaдy' yлЬтpa-

peaкцiйпi ctIJIуI B кoшпapтiйвoшy кepiвниIдтвi сфopшyвaJlи

,[epжаввий кoшiтgт з нaдзвичaйнoro стaнoвицla в CPCP

(гI(чк сPсP), яrсий виpirшив зaпPoвaдити вaдзBlмaЙнцЙ

стaн y дeяrcl{х шiсцeвoстя:r iшпepii тepшiнoм нa 6 шiсяцiв.

Boни, як зaвlЦe в тaкoшy випaдкy дtяlttt 6iльцroвики, кePУ-

вaJrись <,tситпeвo вaIсJIивиuи iнтepeсaши вapoдiв пarдoi

БaтькЬщиви, всix paддяських людeйr [65]. Ta нaйгqlroвнi-

шe бyлo збepегти сPсP, чoгo вoЕи Еe пpиxoвyвaли'

зeяшIяючи пpo свoi нaшipи, якi спpяшoвaвi нa (пoдoлацвя

глибoкoi i всeбiчвoi кPуIзуI' пoлiтичrroi, шirквaцioцaльвoi i

тpoшaддЕсЬкoi кoпфPoнтaфi, хaoсy i aнapxii, якi зeгpoхty-

ють ,lситтк) тa бeзпецi гpoшaдян Paдянськoгo Coroзy,

с5rвepeвiтeтoвi, теpитopiaльнiй цiлoстi, свoбoдi i вeзалехt-

вoстi нarцoi Biтчизниr [65I. Цiкавo, rцo свoi пpoтипpaввi дii

вoви oбгpyнтoвJrвaJlи peзyльтaтaши (всeнaPoдIroпo Peфе-
peцдJrшу пpo збеpeжeння Cotoзy PaдЯпських Coцiaлiсти.шюr

Peспублiк' 17 бepeзня 1991 poкy' хoч вiд тoпo чeс)r шaсoBa

свЦoшiсть зазнaлa дoкopiнниx зшilr' щo пiдтвepдилu в'a.

стyпвi пoлii.
Cпpaвжнi нaшipи гeкeчепiстЬ poзкPиJIи y свoiй вЦoзвi

IlpeдстaвЕики Hapoднoi Paди Bepхoввoi Paди УкPaiни тa

дeDroкpaтичнto( opгaнiзaфй y тaких с.пoвax: <TIpппnнuтu

пpoцeс дeшoкpaтизaфi сyспiльgгвa' вiднoвити .Ф{ктaт!rPy
ЕoшetrкJlaт)rPи КПPC, зУпI|^HY|т:I/I pр< peспфлiк дo дeP)rсaв-
нoi незалeхtнoстi, збepeгти iшпepiюl[32} Ceкpeтepiaт ЦК

I(IIУ у шифpoгpaшi дo oбкorдiв зoбoв'яз5rвaв вlrсlrги заxoдЬ

щoдo JFraстi в пiдтpиrrlli гIсчII. oУ всй poбoтi,_ за3Еa-

чeJIoсь y нй,_ веoбxiдцo в,I/Iхow|Tуr з тoпo' Iцo сьorэднi клro-

чoвиш питaнняЦ е збеpeжeння Coroзy Peдявських

Coфaлiстичвих Peспфлiк. Бyдь-якi дii скepoвaвi нe пiдpив

Coюзy, пop)rrцeнEя PaддЕсьlGиx зaкoнiв, пoвиннi викopiнlo-

вeтисьD' a далi звеpтaJraсь yвaгa нa те' Iцo <вrrситi кepЬ-

Еиt{гвoш кpaiви зaxoдt,l вiдпoвiдaroтЬ нaстpoяu пepeваxсвoi

бiльlпoстi тPyддIryor i пpинципoвiй лiнii Кoшпapтii Укpai-

lu>|I22!. Як вrrдпo, кepiвництвo КПУ (пoxopoltиJlqr .цeк.,ra.
paцiю ЕPo деp)кaвний сyвepeнiтeт Укpaiни, a дeP)кeвIroгo
стaтyсy yкpaiнськoi шoви rra тepитopii дepэrсaви цe

визнaвaлo' Еaдсидaючи свoi диpeктиви poсiйськoro шoBoк).
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Haиaгaння стaлiнiстЬ зaзнaли пopaзки' 60, нa вЦrriнy
вiд кopoткoчaснoi i нeсмiливoi xвилi дeмoкPaтизaфi пiсля
смеpтi Cтaлiнa, тeпeP' ta слoвa!Ди Бoгдaнa Гopиня, де!'o-
кpaтiя (встиглa пyстити глибoкe кopiнвя y всi вepстви
нaсeлення)I92|.24 сepпня 1991 poкy Bepхoвнe Paдa Укpai-
ни пpиЙнялa Aкт пpoгoлolllеIltlя нeзaлeжнoстi. 3a ньoгo
пoлoс)rвaли нaвiть тi, хтo п'ять днiв тo}ty нaдсилeв згaдaiy
Iшифpoгpaмy вiд iменi цIt ltпy. Toдi лiдepи нaфoнaльнo.
демoкpaти.llrиx сиJt нe пpoaнaлiзyва;шr пPичин' яrсi спoн5rкали
внopaIшнiх Peвниx пPиxилЬIlикiв збepeхсeння CPCP дo тa-
киx дiй. fro.пepure, кoшпapтiйнi лiдepи Укpeiни 6oя.тlись
peпpeсiй щoдo кoмJrнiстичних сил y Poсii, тoмy вupiulили
якнaйскopiIшe вiдipвaтпcь, вYtЙlлoвшrи з.пiд впливy lt{o-
скoвськoгo aнтикolшyнiстичнoгo кepiвництвa. Пo.дpyгe,
reкaчeпiстський пepeвopoт скoDtпpoмeтyвaв y oчaх шиPo-
ких нapoдIrих luaс вepхoвoдЬ IспPс i ix пiд;leглi в Укpaiнi
пoлoс)Zвaнням зa Aкт пpoгoлoцIeння незaле*снoстi Укpaiни
дer'oпстp}rвaли вiдмiннiсть свorю кypсy. Пo-тpeте, вiдвepтe
пpoтистoяння вoлi нapoдy дo незaлeхtнoстi пpltзвeлo 6 y
тeких Jn[oвaх дo пoлiтичнoi смepтi сaмoi кoмпapтii в Ук-
paiнi i мoглo 6 ctrpизvtнитисЬ дo сyдy нaд нeю як злoчиннoк)
opгaнiзaцiеro. ГIo-чeтвepтe' як пoкaзeли нaстyпнi пoдii, кo.
м1rнiстиннi вepxoвoди нeдoоцiнювaJlи пpoцeс uсyвepенiзaфio,
якуtЙ oхoпцв сoюзнi pесrryблiки сPсP, спpиймaли йoгo як
кoн'юнкт1pний. oтrrсe, гoлoс)rвaння зa Aкт вlд 24 сepпIrя
199l poкy бyлo тaктичним xoдoм' a He стpaтeгiчнoю лiнiеlo
кepiвниI.1лвe I(ПУ. Hapeurтi' пo-п'ятe, тaкuЙ тaктичний хiд
дoпoмaгaв (вiPllиl.t лeнiнI{ям> )rтpимaти в свoiх pyкaх пo-
зифi в eкoнoшiцi, пoлiтицi i дy:roвнiй сфepi.

Минe тpи мiсяцi _ i кoмyнiсти пo!rн}rгь oб'rднyвeтись,
мaскytoчись пiд кggфaлiстiвp. Bиникarоть сoцieлiстиннa
пapтiя в ,{oнеlркy i сoФaлiстиннa пapтiя тpyдящих y лy-
гaIIськy. Bхсe в гPyднi r99l p. кoмпapтiя peaнiмyсться пiд
нaзвolo <сoцiaлiстиннoi пapтiie. 3oвнiцrнi aтpибyти (yстa.

lloвчoгoD (тoннiIшe, вiднoвлювeльнoгo) пapтiйнoгo з'iздy
пepекoнJrють y l{ьol[y: бюст Лeнiнa нa сцeнi, пpaпopи кo-
лицrнiх сPсP i yPсP, визнaння бiльuroвицькoгo пpинципy
(дeмoкPaтичнoгo цeнтpeлiзмy>, мaPксизмy-лeнiнiзмy i дo-
свiдy I(ПPC' пepeдoвиrlя uУкpaiнa: taгpoзa нaцioнaлiзмy> в
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гaзeтi tМьIсльe яrс opгaнi uapксистсьlсoi гшreтфpми в I(IIPC,
гaслo oCoцiaлiстичнa Biтчизнa в нeбeзпeцi) нe poзпoвсIoд-

xс)rвeнoмy сеPeд дeлeгaтiв сКoш1rнiстичнo}ly дaйдxсестie,
зaстеPe,кеtIIIя в PeзoJIюфi свiд зry6нoстi 6yдь-якиx кpoкiв

дo сeмoiзoляцii' нe вимaгaкугь кoмeктapiв. 3вЦcи _ пo-
шrшtкoвiсть пPиrryщeнвя пpo тe' Iцo (пpoцeс сyвepeнiзaфi
кoмyнiзмy в Укpaiнi пaстeв>[228].

Pеopгaнiзaцiя кoмпapтiЙцiв в Укpaiнi вiдбyвaлaсь
oднoчaснo з пepeгpyпyвaЕ}Iя}t сил oдIroдyмцiв y iнrпих
кoлиIцнix сoloзllиx peспyблiкaх. Узгoдrкeнiсть дiй нeo.
6iльIдoвикiв нe викJrикaлa с5rмнiвiв. oднeк пPo oб'€дIIaнIIя
ix y свсeсoюзrroмy мaсrдтeбio oфiцiйнo нe зeявлялoсЬ.
Heпeвнe, гoлoвItoю пepeшкoдolo для цьoгo бyв aнти-
кoм5rнiстинний к5pс шoсtсoвськorэ кepiвниI.1гвa . He тpeбa
вiдкидaти свiхtoгo слцy вЦ гeкачeпiстськoпo пePeвopoтy в
нapoднiй пaм'ятi.

Ta вxсе тoдi цинiзм нeoGiльцroвицЬких peвaнurистiв нe
знaв !Дeхс. Haвiть y Львoвi кoшпapтiйцi вiдзнaнили в гpyлнi
l99l poкy (poкoвини встaнoвлeння Peдявськoi влaди в
Укpeiнi>, oсyдили нa ньo}ty блoкaдy бiльцroвицькoi гaзeти
сПpaвдal i  з i6paлй кoцIти для i i  п iдтpимки. Cepeд
yбoлiвaльникiв зa Paдянськoю влaдoю _ aктивiсти
сoцiaлiстиннoi пapтii, вeтeparrи вiйви i пpaф' (зaxистy

ленiнськoi спaдщиниD' tсoцсo}toлy [l 78]. кФopмaJIьIIo IсIIсс-
КПУ, ix пЦPoздiли нe iснyloть' aлe чeстинa aпapaтникiв
зaйнялa шiцнi пoзицii в 6iзнeсi' нeкoпичy € кaпiтaли
зaвyaлЬoвaнoi пapткaси. To6тo зaлиЦta€ться нaдiйнa 6aзa

д.пя дiяльнoстi, вiдpoрrсeння tcoмпapтii в тorily чи iнlшoмy
виг.пядir[147].

Tвеpeзi зargtики пoкiнчити з бiльцroвизмoм з'являлись i
в мoскoвськiй пpeсi. Aкaдeмiк C.IЦaтaлiн писaв y днi reкa-
чепiстськorю пepевoPoтy: nItПPC yхсe пoвнiстю викoЕaлa
свoю iстopиннy мiсilo: вorra пoкaзaлa цiлoмy свiтoвi i свoсмy
нapoдoвi, яrс IIе }roжнa хсити. I[oпpaвдe, цiнa цьoгo нaв'язa.
нoпo людЯ!Д безвiдпoвiдaлЬнoпo сoЦaльнom пpoхteктePствa
виявилaсь iстopиннo нaдиipнo висoкoк)' )lсopстoкoю i кpи-
вaвoю. ItпPс нe Iшo}I(e змiнитись _ це i aксioмa, i дoведeнa
теoPeшa. Ii емнуltt i oстaннiй iстopинний rцaнс пoлягar в
тoмy, щo6и пorсaятись i зiйти з пoлiтичнoi сцениo [236t.
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3aкrrики дopeтвi, aле Еe дo цDorto aдPесaтa: бi.lьlдoвики

нiкoJrr Еe каяJtись за нaйтяясчi з,Iottиllи пepeд вapoдoш. Boни

завlцe цIукаJrи випPaвдalrЕя в тоtiy' rцo DIaPIссизм-лeвiяiзш

пPaвиJIьвий, aлe йoro пo:roхсeвня xибнo pеaлiзyвaлrrсь вa

пpaкrтrф, aбo в oсyдi вJIeсних кepЬпикЬ, якi oбpaвi Еa за-

сaдaх (дeцolсpeтшIпoгo цeнтpaлiзtty}' зa (зPaдy лeкiвськoi

стpaтeгivвoi лiпii пapтii>.
Хибнiсть бiльrдoвицькoi дoктpини зaгaлЬЕoвiдoшe. 15

гPyдЕя 1991 p. в гaзетi сBarцинrтoЕ пoстD Мaйк.ll [сб6cттt-
сaв: .Чиu бiльщe Гopбaвoв лaтaв систeшy' тиц бiльrдe

щ)oясЕIoваJIoсЬ, lЦo rrpocтo зeJlaтaти ii бyдe нeдogгaтЕьo.

Лoзyвг (Irpискopeвrrя) пoст)ЕIився лoз}rнпoвi спepeбyдoвиr.

Bpeшrтi-peшт i сaмa пepeбy.Цoвa 6yлe дискpeдyrтoвaпa. Пo.

ввiстrо rтPoгвилa бyдiвля вишaгaлa PeкoЕстPJrкфi. Te' щo
пoчaJl(rcь пс спpoбa oнoвI,rги кoш5rнiстlt.шy систeшy' пpивe-

лo дo al lтикoшyнiстичнoi peвoлloцi i .  CпpoбyвaвIци
peфopшyвaти кoм5rпiзи, Гoфaвoв вpeштi-pецIт JlиIцe пPи-

скoPив йoгo зaвепaд>[l64]. Haпeвне, нaйбi;ьIцe Гoфeнoв,

шс i йorэ пoпePeдtlики' зaзEaв нeвдavi чepeз нeхтlrBаrтIrя

вaфoпa.rrьвorэ чиtIЕика.

.[ля poсiйськroк пorriтикЬ нa пepurouy шiсф зaвlпe стoя-

лo oЕe: збеpeгти irrпepiю. Цiй шeтi пiдпopядlсoB5rвaJloсь Bсе

iяlлe' xo'r вoнo пoдaвeл(rcЬ як пepцIopядвe. He бyли вицят-

кoЦ y IIDoшy й бiльIдoвики, якi peaнiш5rвaли iшпepilo пiд

нeзвoю сPсP. У цьoмy питaвнi скoдДгьcв кoш1rнiсти-opтo.

дoкси i aвтикoш5rнiсти-peфopмaп)Pи.
Пoсттeкачeпiстськa eйфopiя дy,tсе скoPo пoказалa' Iцo

uiхс цoскoвсЬIси}rи iмпеpiaлiстauи Poзхoд'IсeнЕя eпoсJrЮтьcя

дp}ггоPядЕих IIитaEь. Гeкачeпiсти-PeBaнIIIисти, нeзадoвoпeвi

шлвigпo гopGaвoвськoпo (нoв(x)пaPьoвськогo пpoцeсyD Pe-

фopuyвaти сPсP пЦ нeзвolо (сoюзy с)rвePeнниx дePэrсiaвD
tlи якoкrcЬ пoдiбвoro, спpo6yвaли збepeгтrr сiшlepiro злаr

вiйськoвoro сиJIoк)' п(rcтaBивцrи пiд зeгpoзy дeшoкpaтrrvнi
завoювaнвя сашr/D( poсiян. Iхнi пpoтивники 3 aптикoщrriс-

тIгrпoпo тa6opy впpiurп,wt дimи oбaчнiцre. Кoли 5rкpaiпсь.
кий вapo.Ц Цa пepцIoгPyдЕeвotiy pефepeндrшi пporulroс1rвaв

за Еeз:r:Ierrtrry дePх€вy' rtoсt(oвський aвтикoшyнiсти.пr.пi

лiдep eльrg{rr вдaвqЕ дo тaктики пoeтyпoвolto вiднoвлeвпя

iшпepii.
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Чepeз тихсдeнь пiсля всeнapoдIroгo peфеperrд5rrтy в Ук-
paiвi лiдepи тpЬox деp)rсaв (Укpaiни, Poсiйськoi Фeдepeцii
тa Бiлopyсi) пiдписaлrr Угoдy пPo ствopeвня CпЬдpyэrсцoстi
Ileзалe*снrоr .(epхсaв, в якiй кoнстaтJrBaJIи, щo Coloз PCP
яrс дep)кавa, сф'ект rriлtнapoднono пpaвa i rеoпoлiти.rпa pe-
aльцiсть пePeстaв iснyвaти. Boни виxoД|lJIуI 3 тoгo' щo
(пePеItoBoPи пPo пiдгoтoвкy Цoвoпo Coroзнorэ дoговopy зай-
цUIи в тyгвtк (гrгy:оtй кyг. _ o.Г.), oб'скгивний пpoцeс виxory
peсrryблiк iз сlшraдy сPсP i ствopeння Еeзaлe)кнlf,к дep)rсaв
стaв peaльrrим фкmмl[66]. Пpoтe Бiлoвeзькi yгoд}r 8 

"pyд.ня 1991 P. гpylrтJrвaл}tсЬ Еe негaтивцorry стaвпemi дo сiшlepii
злal,8 нe нa спi,rьнoстi пoглядЬ щoдo шeйбyтвьom кoпrrшrriх
peсrryfutin Bжe нeзaбapoм з'яс5rвaлaсь пpoтиJle)кнiсть пo-
зицiй кepiвникЬ Укpaiни i Poсiйськoi Фeдepaфi. B Киeвi
oцigroвaли CH.Ц як фopмy qцивiлiзoвaнoгo Po&'rJFIeЦняD сy-
вepeнiзoвaнюк peспфлiк Мoскoвськi кepЬниKуI tуrBuJIуIcь
нa сспЬдpyлснiстьe як нa eтaп y пpoцeсi peстaвpaцii iшпepii
в пoпepeднix шerrсax.

Tpeбa зaзнeчити' щo Poсiйська Фeдеpaцiя paтифiкyвa-
лa yr'oдy тpьox слoв'яltських дep)rсaв oстaвIIя. Bист5rпaюни
в poсйськoшy пapлeмerrтi, Б.eльIg,rн пoясIlк)вaв:сПiс.rrя сepп-
rrя pс}пaд Coюзy PCP yвiйuloв y нoвy стaдilo, пoчaлaсь йoro
arюнiя. A вoднoчaс ми пoчaли тorr)rти B пoпoдясeЕЕях' IДиpo-
ких i в5вькrос o6roвopeнн.E(' кoнсyJlьтeфяrс Bсe цe вaб5rвалo
xapaктePy яrсoiсь дрнoi нeскiнченнoстi He тлi заlэстpelrirпoi
erсoнoшiчнoi кpизи, вiдсyпroстi нaйпoтpiбrriшroтэ щ iгpи дeдалi
бiльlдe poздPa,кнк)вaли uapoд. Як нeс.rriдoк тaкoпo poзвиткy
tшoглo бyги oдre _ пpoдoв,I(eння дeзiнтeгpaфi кpaiни> [196].
Biн вказaв нe дoкopiннi змiни в ситyaфi пiсля пpийItяггя
дeшIapaфй пPo с)rвePeнiтет lgg0 p., кoтpi пocтaвиJlи сфк-
тиtlllo )Фegг нa yнiтaрrй мoде.пi Coroзyn, :кoч йoro кepЬшсцrвo
(}r rцлePqДrьoмJr вapiarгi CoIвнoro дoпoвopy пo с5rтi пpoтягa-
лo тy ,lс сaDIy }Ioдeль Coюзy з cу|I|ъ|1уIv, цeнтpoмr [203].

Гo.пoвний пiдсyиoк Бiлoвeзькиx yгoд Б.eльщ{н фopшy-
лtor в тaки:к слoвaх: <Tpи peспyблiки, кoтpi вистУrШLlr9l
зaсrroввикaши CPCP, пpиB5/Iш{rшJIrr пPoцес стIжifrюro pоз-
пaдJr тoпo спiльнorю пpoспopy' в яrсolrf,lr экшв5пь нaIшi
rrapoДt (пiдкpeслo'o._ o.Г'). 3нaйдeна €динo шoхс.lшrвa фop-
Цyлa спiвxсиття в l loвих y}toвax _ спiвдpyхснiсть
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нeзaлeх(ниx деp,кaв. B y'од кoнстaтyетЬся' щo CPCP пpи-
пиIlя €  свoе iснyвaнняo[203]. Кepiвник Poсi i  в iдкинyв
звин)rвaчetrЕя 1rч3g''*iв Бiлoвeзькoi yгоди y poзвaлi сPсP'
бo вiн BIЛяBу|Bпя нeспpoluo)tсним вiдiгpeвaти пoзитивIIy poJtь
y взa€минaх мiяс йorв'шreнaми. Iнeкrдe кaxt5пtи' ствopeння
сIIД _ цe вимJrrцeний зeпoбiхсний зaxЦ в )rtnoвaх стиxiй.
нoгo poзпaдy CPCP. Лoгiчнo виIUIивar висIloвol(' щo CII.Ц
aхс нiяк нe зaсвiднyе дo6pиx нaмipiв poсiйськoгo кepiвниц-
твa yс)пIyти lrеспpaвeд.rrивoстi, якi дorryстилa Moсквa щoдo
кoлoнiaльниx (сoюзних peспфлiкo.

У poсiйськiй пpeсi яJIoзитЬся lrитaння пpo кoPдolrи шiхс
мoлoдиt'и нeзaлe)rcни![и дePxcaвa}rи нa pyiнaх CPCP. cBсi

ф внyтpiIпнЬopaдднськi кopдoни бyли пoзнaнeнi, кoли кop-

дoн paдянськoi дeprкaви i йoгo цeнтPaлЬIloевpoпeйськoгo
пoясy }raв чaсoвe i тиrrчaсoве, тoбтo iдeoлoгiчнe знaчeння'
зaPaз rrte вoни нaб5rвeють нoвoпo гeoпoлiтичнorэ знaчeння i
з цьoгo пoглядy спPt{tIиIlяють пpoблeмy пepeгJlядy... HeЙгo.
лoвнiIдe в тoмy' щo цe IIe лиrцe дeP,I(aвнo-гeoгpaфiннi
кopдoни з yсiмa зJrмoвлeIrимуI |tу|\l| нaслiдкaми eкoнoмiчнo-
стpaтeгiннoгo xaPaктepy, e й кopдoни кyльтypнi, якi
зaчiпaro,ть нaфoнaльнy iдeвтиянiсть Poсiil[ 198]. oгaк пpи-
xилЬниrс (allтPoпoкpeтii> B.Cтpaдa пepeстepiгaе пеpeд
uпeryбними нaслiдкaми, в paзi збepeхсeння мiяс шoлoдими
незaлe}сниt1tи дep,rсeвaми кiдeolloгiчниx кop,Цoнiв peвoлroцiй-

нoi дeprкeви' пpoтиcтaвJlяючи iм (нoвий кopдoн _ кopдoн
ви)tсивaвIIя в Paмкeх дeмoкpaтiil. 3aлицraсться дoдaти' щo
в тлyмaчeннi мoскoвських пoлiтикiв, п1блiцистiв i нaвiть
вчeниx дeшoкpaтiя нeoдмiннo слy,кить iмпepii!

Бiлoвeзькi yгoди зaпoчaткJrвaли пPoцeс, якuЙ вiддзep-
кaлилa Aлмa-Aтинськa дeкJlapaфя 21 гPyдня l99l poкy. Ii

rraсники як кepiвники oдинaдIlяти нeзaлeжних дep)r€в
(Укpaiни, AзepбaЙдхсaнy, Бiлopyсi, Bipменii, Itaзaхстeнy,
Itиpпrзстaнy, Molцoви, Poсйськoi Федepaфi, Taдrкиюrетaнy,
T5ryкмeнистaнy, Узбeкиcтaнy) зaяBуIJ|у| пpo свoю мeтy (пo-

6yлyвaти демoкPaтиннi пpaвoвi дepжaви, взaемини мiхс
якуINIи| бyдyгь poзвивaтися нa oснoвi взar}tнoгo визнaння i
пoвaги деPлсaвнoгo сyвеpенiтeтy й сyвepeннoi piвнoстi,

нeвiд'емнolэ пpaвa нa сa}toвизIlaчeння' пpинlry.rпiв pЬнoпpaв-

нoстi тa lreвтpyчaння y внyтPiIшнi спpaви, вiдмoви вiд

f88 t

зaстoсJrвaння c|l,J|l| Й зaгpoзи силoю' eкoнoмiчниx тa бyдь-
яких iнrдrоt шетoдiв тискy' l[иPнoгo вpeгyлювaння спopЬ,
пoвaги пpaв i свoбoд Jt'otу|||l\ oxoIUIюючи пPaвa нeфoнaль-
tl}D( }teнIIIин, с5rшлiннoпo викoнaння зo6oв'язeнь тa iнцrих

пpинtplпiв i нopм шiяснapoднoпo пpaвaD
[5!. Boни Buз,н.aJIIt нeпopyurнiсть кopдoнiв i пpиrп,rнeння iсвy.
вaння сPсP.

Як пoкaэaли пoдii, сepeд yсix дepлсaв нaйбiльIдe iгнopye
тaкi зaсaди кepiвниI1твo Poсiйськoi фeдepaцii..[o lрorэ нeсy
шoскoвськi мoхtнoвпaдцi нe хoЧггЬ визнaти iх вi в сеpeдинi
дepя€ви' нi щoдo свoix сyсffiв' зoкpeшa Укpaiни. .(o вorэ
Jrиrцe нe вдaвaлись? I пoс.шaння lra дepя€вIIиЙ с5rвepeвiтeт'
i eкoнoшi.пrий ulaнтallс, i пpетeнзii нa tlecп{нy тepитopii нaшoi
дep)кaви' i втpyнaпня y вн5lтpiulнi спpaви, i спpo6a нaв'язe-
ти нepiвнoпpaвнi дoгoвopи...! A yкpaiнськa нeцioнaльнe
мeнцIинa в Poсiйськiй Фeдepaфi пoзбaвлeнa eлeментaPних
![o,IсливoстeЙ p,ttя вaфoнaльнo-кyJtьт)4Pвor'o Poзвиткy в mй
чeс' кoли Мoсквa traшaгaeгься rюлoслiвнo звинJrвeчJrвeти
нaцIy дeP'сaвy в пop5rureннi пpeв сpoсiйсЬкot'toвнoDo нaсe-
лeнвя, (!).

3 нoвими peaлiши вiяк нe шiг зuиpитись кoлицrнiй кoьr-
пepтiйний лiдep М.Гopбaнoв. Haпepeдoднi aлмa-eтинськoi
зyстpiнi вiн звepнyвcя з листoш дo ii 5rнaсникiв. У цьoмy
листi не пPиxoвyеться нaшaгeння (пoвepнyги rс]oлeco iстopii>
в нaпpшi дo peaнiшaфi кoпиrшпьoгo CPCP. Biн вислoв.lпое
сiш шipкyвaнь, щoби (oкPвс;пити rriвiмyш пoJtoхсetlь' бeз яrсшr
CпЬдpylкнicть y сJrчaсниx yмoвФL.. rre шo)rсe стaти хсr,rгпe.
здaтнoю' [164]. Haсaмпepeд' вiн пиule, щo (пoвиннo бyти
нiткo зaфiксoвaнe poзyшiння CпЬдpyяснoстi як бaгaтoнaф.
oEaлЬIloпo },твopeнIrя гrpи a6сoлroтвй pЬнoстi Еe Jrицle сaши'(
дePIсав' aле i нaцioнaльнoстeй, яrсi пpoясивaк}ть y пlок, всiх
peлiгiй' тpaдицiй, звинaiв, гeoпoлiтичвorю шiсцeзнaxoд)rсeн.
няr [164]. I{e пеpшre шipк1rвaння пoliaзy€' щo lсoJlицtнй rtнсeк
Ire д)rxte тyфyсться пPo lФPeктнiсть дeпсшr пoЕятЬ. Hе лeпсo
Уяв.uTu сoбi снaфoнaльнoстi, якi пporrсивatoть} y дep,Iсaвaх'
бo xс lцu тepшirroш пotllaчaeться пpинeлerrснiсть дo пeввoi
нaфii [l59]. Maбyгь, Гop6aнoв вист)rпa€ зa pЬнiсть ,Iсиття
тepшiнy (?)' бo iпaкrдe вe пoяcнитu Йoro pебyсy. Hoвoтвip
сгеoпoлiтичвe шiсцeзнaxoдлсeЦня' пiд:кoдlrть бiльlцe дo пa-
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poдiй, нbк дo фiфйниx листЬ. Te в цiлoшy Еe викJIикаr
с1rшнЬy, чollo xoчe aдpeсarrт. Biн нaвiть пpoпoЦye пaзвy
сФliцддl5гlкrriсть eвpoпeйсьюor i Aзiатсъlсrо(,{eptrсав - C€A,[",
хoв i пoдaе свoю пpoпoзицiю B диpективнй фpшi, a вe oб-
гPyнтoвye. Haпeвнe, тaкa пpoпoзифя дoзвollя€ JпrикEJrти в
нaзвi слoвa (незeлe,кних)' к(угPe' як 6a.rишo дaлi, пe шoхte
нe т5рб5rвaти lIpoeктeнтa oCoroзy Cyвepeннrх,[epхсaв,.

Пo-щr5rrе, eкс-пeнсeк пoкaзy€ свoi фyгypo:loгiчнi здiбвoс-
тi, бo пepeд6aчa€' щo в сoтеIlь шiльйoнЬ лroдeй (ЕeшиIIJrчe

виItиIсЕe пoчJrггя втPeти вeликoi БaтькЬIциниD' тoцy (нa

якийсь дoвolтi тpuвawtЙ пepioд дoвeдeтЬcя пolroдитисьD з
Еopшoю (? _ o.г.) _ (гPoDtaддtIин Cпiвдpyлснoстir, пopяд з
гpoшaд.яIrствoш y вiдгloвiднй дepлсeвi [164]. 3нoвy Гopбaнoв
пPoдeuoнстP5rвaв piвень свoix пpaвoвPrx знaнь' дaючи свo€
тщrцaчeння гPotaдnяIrства. кБotoсь,_ вiн пpoдoв,*ty€,- Щo
яIсIцo цe всe нe бyяe пpoдyшaнe, poзв'язaнe i нaдiйнo гaparr-
тoвaнe , кoнцeпЦя Cпiвдpyхснoстi бyде (якa сaмoвпeвнe-
вiсть! - o.г.) вiдкинeнa rra пapoдIloмy pЬшi> [164]. Heпевнe,
Гoфavoв т1pбyеться, IЦoб CH.Ц не спiткeлe дoля CC.Ц як
цeкiстськoi кабiпeтнoi кoнцепцii.

,[aлi Гoфeнoв в'кe вистyпa€ як пpaгмaтик Oсь йorо тpспс
иipк5rвaння: сЯ пepeкo нaнцIt.. тpeбa вЦпoвiднlос стpyl<тyp
eкoнoшiчнoi взaeмoдii в paDrкax Cпiвдpylснoстil дrrя (ствo-

PeEвя спiльнoгo ссвpaзiйськoгto pиIItсyD I r 6a]. Пo.тrrвеРтr,
пoвчa€ екс-гeIIсeк: u3 пoвнoro вiдпoвiдeльнiстlo i знaнняш
спPaви щoдo цiлiснoi систeии вiйськoвo-стpaтегivнoi фзпeки
кpa-rни (oтхсe, CH.Ц чи сeAд _ кpaiнa? - o.г.) шo?кy сказа-
ти' щo нaйшeнrцi спpoби дeзiнтeгpyвaти цIo систe!!y здaтнi
пopoдити лrrxo шiхснapoднoгto мeсurтaбyl [164]. Peцег'т пpo-
стlдi: единe rсoшalrдJrвaння, бo (tсшIeIgгиBIlе IсoшaIIДrвашя _

це aбс5pдn [164]. Пo-п'ятt, Гopбaчoв вистyпa€ зa rдинy
зoвЕirтrrтю пorriтикy i иirкнapoднy пpaвoсф' ективнiсть CH,[.
Пo-цrogrc , в листi oбгpyнтoвyеться тe' щo пiзнiшre iмпe-
piaлiсти нaзваJIи (rдини}r д)rхoBIrи}I пpoстopo}tD, кoтpий не
мorкливий бeз nшoви мiхснaфoнaJlьнoпo спiлк3rвaнпя>' a нeк)
нa пpaктиф бyдe лишe poсiйськa мoвa. Пo-сьoмl' (пoчи-

нaти Цoвy eпoxy в iстopii кpaiни (? _ o.г.) тpe6a з гiдвiстro,
з дoтpишaнняlд лeгiтимнoстil[164], тoшy' виявляетЬся' пo-
стaнoвy пpo IтPипиIrепня Paдянськoгo Coюзy мaе пpийняти
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Bepxoввa Paдa CPCP вa свo€цy oстaЕЕьoшy засЦaнлi" Щo-
Ilpaвдa' Гopбaнoв сзaбJrвl, щo вaйвищиш oPгaЕoЦ дep)r€в-
вoi влa,Фr в к{!lиIIIЕьoш} сPсP бyв 3'iзд нapollшo( дeщпaтЬ,
a пe Bepхoввa Paдe сPсP.

Brrсe цi <шiplсyвaнвяr Гopбaнoвa пiдgвepдхсУrь, щo вiв
вiддзepкeлoс IUraEи peaнiмaфi сPсP пiд пaзвolo CII'{. Пpи
Ilьoшy пi.ркoдi Poсiя зaxoпuлa 6ц всi кrпoчoвi пoзицii, пepe-
твopивIIIи сyвepeвiтет свoix ссoloзникiвl y фiкIдilo. Itiлrсoш
c,тylllЕo rцe ЕaпеPeдo;Еi aлшa-aтинськoi зyстpiчi виcrroвлпo-
вeJrись тeкi пo6oroвaввя: с?I(ивe в нepoдi _ i нe тi.rьки в
EeIIIoшy _ глltбoка, шaйrкe пeII€|,гичнa вeдoвipa дo пqlriтич-
шо< сoloзЬ, щo Еe paз y,кe oбepтuпlся пa звичaйвe iшlepське
яPшo' якe тo пoс.lIaблroсться' тo нaJIягa€ дJr,rGIe' e с5rтi свoei
цe зшiкroе.. Чoшy 6 пpяиo i вЦвepтo дeмorсpaшflrпiй Poсii,
пса пepeйшar y спaдoк всe дoбpe i anrе, a вiдгaк Й iстopитвy
вi.щtoвiдaлънiсть зa iшпepськy звepхнiсть, нe вист5rrпrти iз
зaявoк)' дe б oднoзнaчЕo ствePдити' щo циЕyлoшy вoPoття
ЕeЦe€ i нe бyдe нiкoлrr? Хай 6и й пpoзв1rнaлo вiдрepтe с;пoвo
каяттяr [84].

3виvaйнo, тaкoпo кaягтя вiд Мoскви нiхто нe дoчeкagгь-
ся дoти' дotси вolra пe пePeстaнe iсп3rвaти як iшпepiя.
Пoсттeкачепiстська Poсiя й нaдeлi сиJtкygгЬcЕ rrPoвopгти
iшtepiалiстинry пorriттrкy, нouy бyte пpидiлeвe )rвапa в iптгr6
шy poздiлi. Ta пe шo:кe Еe пagпoPo'rс)rBaти' щo в Poсii зaявив
пpo сeбe pеaшiмaцiйшшi неoбiльlшoвrпрrd pеваllllltвll'
пpo iдeanroгiннi зaсaди якoпo шa€шo пiдстaви cудilлTп за кIlи-
гolo лiдepa кoшyпiстиннoi пapтii Poсiйськoi Фeдepaфi
Г.3roraвoва .3a тюpизoн19шl [7l, с. l92].

3вepвeвня дo t(Еt{,кrси шoскoвськorэ кolш5пriстrнвom лiдepe
дoпoшaгa€ уЯBIrГи шaйб1гпrю зoввiцrнro пo.пiтикy Poсii, пo-
зa'пc y .(epлсавнiй .I[yшi кoшyнiст.п вуlltlлlvt нe пepIшe шiсцe
за кiлькiстlo дerryгeтЬ. Як вип;prвaе 3 вei, кoш1rвiстишe
дoктPинe _ цe лrrшe фсaд' за Яким пplfioвy€тЬcЕ tlиgllo
IтPaIшaтиtIвe пoлiтиr<а. B ii oснoвi лe)I(rгь Цeя Beлrцсoi Poсii,
щo oтoтo)rсню€ться iз сoфaлiстичlloю iдeеIo. <Мorrспa сшiлrr-
вo ствePд,кJrвaти'_ rиrцe 3roгaнoв'_ щo зa свo€ю сyтflo
(ш(rcкoвсЬкa Цeяr, тaкa тa€шIlцчa Й нeзбarrreпнa F.IIЯ 3aхo-
дy, е iдeя глибoкo сoфaлiстичнa. Cьoгоднi iстоpiя зIIoвy
зeJrиIIIaе д.пя нapoдiв нeшoi Бaтькiвщинуt тoЙ caЙt вибip,
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щo i в l9l7' i в 1941 Poцi: aбo Beлика .{epхсeвa i сoфeлiзм,
aбo дaльцrий poзпaд, oстaтoчнe пepeтвopeння в кoлoнiюo

[7l, с. l75]. Tpeбa зaзIIaчити' щo кoм5rнiстцчниfi лiдep тyг
нeпoслЦoвнtлЙ,6o хс нaслЦкo}t poзпaдy мoхсe бyти нe пepe-
твopeння в кoлoнilо, a кiлькaнaдцять }raлих деp)кaв' щo
визнaкугь poсiйськi пoлiтoлoги.

Ha пepшrий пoгляд' здa€ться' щo пepeд зeгpoзoю poзпa-

дy Poсiя мaлa 6и пmypбyвaтись цpo сaмoзбepехсeння. Oднaк
IUIaни poсiйських кoш5rнiстЬ iншi. 3югeнoв пиIцe: <Hаrrli
нariблиэrсчi цiлi _ тopхсeствo нapoдoвлaддя' деpхсaвIra
еднiсть Poсii в oнoвлeнiм сoюзi paдянських нapoдiв, гpoмa-
дянський !'rиp y сyспiльствi, спoкiй i бeзпeкa в кo)кнoмy
дoмi, дoбpoбyг y кoхснiй poдинil [71' с. l?5].3винaйнo, y фй
цитaтi нaйбiльury тPивoгy виrсJlикaroть с;пoвa пpo (дePxсaв-
нy еднiсть Poсii в oнoвлeнi.aд сotoзi paдянсьtсих нapoдiв>. B
yявi виникaють пoдii в двoх (гapячиxРaйoнaxD пJ[aнeти _
нa Itaвкaзi i нa Бaлrсaнaх. Як пoкaзaJlи вoеннi пoдii нa тepи-
тopii Чeннi, вeликa мiлiтapнa мaцtинe lre спPo}to)lснa
тp|'|tу|,|Ц|4T'I нaфoнaльнo-визвoлЬtly бopoтьбy !Дaлoгo нapo-
д.У, якуrЙ пoPyцly€ (дep,rсaвнy еднiсть Poсiip.

Бopoтьбa чeчeнськoпo llapoдy мee глoбaлъний вrrлrrв. Пo-
пrplшe' вoIIa зaпoчaткyвaJle дpyмй пepioд poзпeдy Poсiйськoi
iипepii пiсля тoго, кoли з пoлiтичнoi кepти свiтy зниrс.пa
iшпеpiя пiд нaзвoro oPaдянський Coloз>. Iвaкцre кaхс)FIи'
poзпoчaлaсь сyвepенiзaцiя кoлиurнiх aвтoнoмiй Poсiйськoi
фeдePaцii. 3e ниrд нeoдмiннo нaст)rпить тpeтiй пepioд _

сyвepeнiзaфя peгioнЬ. Taкa тeндeнфя вrrсe цpoявилaсь нa
Уpaлi _ i бyдe нeiвнo нeдooфнювaти ii. Heзaлeяснo вiд кoн-
кpeтrrих нaслiдкiв чeчeнo.poсiйськoi вiйни пpoгpae Poсiя,
бo пepeмoгa нeнeнфв пoсиJtить нaцioнeльнo-визвoльнy бo-
poть6y iнrцих нepoсiйськиx нapoдiв' e пPидytцeння ix
Мoсквolо спpичиItиться дo IIoвих aнтиpoсiйськиx пpoтeстiв
в aвтoнoмiя>к lra тepитoPii Poсiйськoi Фeдepaцii. Пo.щl5rте'
хЦ вiйни з}tylцy€ пepeгJIянJrги вeликoдepхсaвнi, iмпepськi
aм6iфi Itpeмля. Heyпepeдхсeний aнaлiз пiдтвеpд,tty€' щo
спpoбe вiдpoдити (сoюз PaдяIrських нapoдЬ>, пpo щo мpiе
3югaнoв, нa пpaктиф oзнaчeлe б нe щo iнure, як o6aлкaнi-
зaфюo шoстoi чaстиtlи зeмнoi сyшi Bpeштi-peurт, нeслiдкoм
тaкoi нeoбiльtцoвицькoi peeнiиaцii iьrпepii стaлa би свiтoвe
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катaстpoф. Якщo uaлeвька Бoсвiя зaтPивo,киJIa цiлий свiт,
тo щo тoдi roвoprtти пPo вeлFreзний aзioевpoпeйський пpo-
стip? Пo.тpeтс'  чeчеЕo-poсiйcькa вiйвa 9лPиялa
пepеopiентaцii пo.lliтики захiддюr дeP,кaв' пffipвалa дoвipy
дo Poсii яtс (дешoкPaтr,rчrroi дeP,iсaвиD i пoвepпyла iх пoг.пяд

дo Укpaiни як стaбiлiзaтoPa rra тepeЕax I]eвтpaльвoi i

Cxiднoi eвpoпи. IIIллrетнi нaшipи заxiдвlос пo.пiтrrкЬ, яrсi

дoпoшoгJlи Poсii пpoниHryти дo Paди eвporгr, шo'rсJггъ дaти
пPoтилe'rснi вaслiдlси, бo тaкi дii iвlдlос дeP,IGaв JIишe gги.

шyлюваJlи arpeсrввiсть poсiйськoro кepЬlппryrва, пi.Еrсr[влял}t
йoro aвeнтropизu. Пo..relвelупe' нивirшri poсiйськi пolriтo.
лoги ввaхсaloть' щo нaЙбiльrдa вeбeзпeкe для Poсii в
вaйблrrхсчoшy шaйбyтвьoшy - цe пoсилeпня (шyсyлЬxaЕсь.

кoтo фrсropa>, ЯlсY|Й в lreдaлeкoшy шaй6yтшoшy спPoЦoorсвий
oxotltfги цeнтPaJlьIroaзiйськi дep,rcави вa пЬдeнвoшy кop-

дoнi Poсiйськoi фeдePeцii.
Aвaлiз виcпoвлювавь 3roгaвoвa щe Paз пepeкoЕyr' tцo

нepвoний Peвaнш плaнyеться д.пя цiлoгo свiтy. Ha д1niкy
кoшпapтiйнoro лiдepа, Poз'eдвeнiсть сepЙoзвo зaвaх(e€ кo.
м1rнiстaш свiтy, тoшy ii дoкoпeчвo пoдoлaти. Itьoшy пoвивEa
с.Цr,rсити едЕiсть стpaтeгiнвrос цiлeй. Biн нe xoчe 6aчити
якto(oсь вiдrдЬнoстeЙ uixс кoшyнiстинвиши (сfip1твPсьIси.
uиr) пepтiяuи в сaцiй Poсiйськiй фeдepaцii 1a сpeсщ6;tiк

a,toчинIlo PoзtшIeнoвeвoтэ PaдЯнськoпo Coroзy' [71' с. l74].
сMи,- пиIдe 3roгaнoв'_ пolсJlaдaешo вeлrrкi нaдii вa Coloз
кoшпapтiЙ, вe I(ooptинaцiйвy paдy кepiввикЬ ltoшпapтiй,
gгвopeвt(х нa тepитopii сPсP (як бaвишo' длЯ вЬoпo сiшпe.
piя aпar iснyе дoсi._ o.Г.), з бeгeтьмa з якtсl( нaс пoв'язyе
oсo6истa tPУlкбar [71' с. l?4].

Як opт9дoксalъшIl бi.lьrпoвиrс, 3юreнoв пe зaдoвoJlьЕя.
€тьcя тaкoю фpша.lьвolo е.Фriстro, a шpiе пpo .вlпсoвавi фp.
ши спPaв,кпьoi, a вe фpшa;ьвoi еддoспir [71'c1?4].3a Цlrdи
cпoвaши пpl{хoвy€тьсв вe щo irrrrre, пс пPaпrelпrя вiддoвyгпl
rД{Еy ltoшпapгilo вa тePeнaх к}'tиIllltьolto Paддсьrсoro Coюзy.

Ta 3rofaнoв йдe дaлiIlaзвaвrrrи ItIIPф (нeвiд'€шпoto чaс-
тиIIoю шiяснapoднoro кoшyнiстltнЕoпo p}r:r}r, вiп :@aлитЬся,

щo йoro пapтiя nвiдцoвилa зв'язlси з 6iльlд Еbrс 120 кoш1rнiс-
Tу|Ч|1у|Цу|' лiвvluu, сoфaлiстичtlиши пapтiяши, pyхaши тa
opгaвiзaцiяшro[?l, с. 174} BiЕ пиtцe: .oсoблrвo хoнeться видi-
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JIити нaщi кotlсyльтaцii тa зyстpiнi в Пapихti, вiдIri, Гeль.
синкi,,[eпi, flхeньяпi, Bсeсвiтвiй кoнtpес нa пiдгpишty Ityби
в лrrстoпaдi циIlyлoпo (1994 p.- o.Г.) poкy, пЦ чeс якoпo
вiдбyлись гpyвmвlri poзuoви з тoвapишeш Фiдыleш ltaстpon
[7l '  с.  l74].

He мoясвa oYмнупп тoпo' щo 3roraнoв tIицIe нe пpo BсTa.
lloвJlеtlltя' a пpo вiдroвrrеlпrя зв'яакiв з кoш3rнiстичниuи i
пpoкouyвiстI|Чш,wмu opгaнiзацiяrrи в iнtцих кpaiвaх. oтxсe,
вiв нe пPиxoвy€' щo кoшпapтiя Poсiйськoi Фeдepaщi - це
пpoдoшrсення ieтopii I(пPс, a цe Еoвa пapтiя" Якi нeслiдки
шo,rс)ггь бyти пiсля (r?yн.'toввlD( Poi'шoв з тoваPшIIeu фiдgreм
Кaстpo', не вaаrскo здoгaдaтисЬ' кoJIи пoвePнeшoсь дo спPo-
вoltoвeнoi IIa пoчaткy 60.х poкiв кpeшлiвськиш кepiвниrцтвorr
Itapибськoi ||pуlзуI'

Hинi зa кoш5rнiстiв пpoпo.'loс)rвaв tсoлterr нeтвepтий eк.
тuвнlцЙ вибopelр Poсii. Ta вoни циш нe зaдoвoлЬllяться' чoпo
rre пpихoвyе й 3юfaнoв. сПmpясillllя'- Пиule вiв,_ пoв'я-
зaнi з poзвaлou сPсP, кiнцeш .бiпoляpнoтol свiтУl ниlriщ-
нiш пpиви,rсeпням Poсii тa пoсилювaнняш ii piul1г.loстi
пoвepнJггись нa iстopиrrвo yспeдкoвaний urллr нeфoЕaль-
Ilo.дep,rсeвIroпo poзвиткy, зaсвiднJrtoгЬ' щo чeс сepйoзнoгo
пepepoзпoдiлy гeoпoлiтичнoro бaлaнсy сил i зшiни кyльтyp-
нo-свiтoглядlloг'o вeкт'oPa епoxи вrlсe нe зa пopaшиD [?l, с. 3].
Якщo кouyвiсти з}roгли б oтpимaти нe чвepть' a бiлъцle
пoJIoвиЕи гoлoсiв poсiйськrrх вибopфв, тo свiт шiг би oпиIlи.
тись пepeд PeaJIьнoю зeгPoзoю глo6aльнoi кaтaетpoфи, бo
mдi poзпoнaвся 6 (сePйoзний пеPеPoзпoдiл гeoпшriтичвorю
6aлaнсy силr.

Бeзпpинциrнiсть евpoпeйськиx лiдepiв y стeвлeннi дo
Poсii вясe нe paз oбepтaлeсь тpaгeдiеto дJtя людствa. Якби
Bo|1у| Ду|в.uлIlt.сь y пepспeктивy пiсля бiльцloвицЬкoпo пepe-
вopoтy в 1917 P.' тo Еeoдtliвнo дйшли б виснoвкy' щo дoJIя
шaйбyгпьoi сirдпePii aпal 3цpiц1y€ться нa пoJl'xl( Укpaiни,
бeз пoтeнцiaлy псoi Moсквa вe з}roглa 6 вiдбyдyвaти зpyй-
нoвaнe вiйнoю гoспoдapствo. Taкa хс нeдaлекoгляднiсть
Iтpoявилaсь i нeпpикiвф Дpyгоi свiтoвoi вiйпи тa пiсля ii
зaкiпчeння. Hинi aпoгeru 6eзпpинrщпвoстi евpoпeйськиx
лцepЬ gгaлo пц'IoсJЕaння зa пpийняття Poсii дo Paди eвpo-
пи. Лoгiчнo виникa€ питaнвя: чoмy дo Укpaiни стaвилиcЬ
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вишoги в пoвнoшy oбсязi, a дo Poсii _ xсoдпих' xoч тaкoi
знeвaги пpaв людиви i свaвoпi' яtс y фй aзioевpoпeйськй
дepxсaвi, нeшa в ясoдЕiй кpaiпi €вpoпrr?

,Цexтo з дrrплoшaтiв пoбoroвaвffi, Щo в paзi вeпpийняття
Poсii дo Paрl eвporшr шoглa б виниквyти нoвa .6epлiяська
стiвar, зaб]rвaroни, щo tso cтiвy пo6yдвeв пe xпo iнlrшaй, як
Мoсквa. Haпeвнe, пPo тaкy (стitly} йдeться в слoвaх пPo
(сePйoзниЙ пepeрзпoдiл геoпoпiтrчпoro бeлaнсy cl|л,, 9i6п
ствoPити yмoви д;rя cвiтoвoi пoясerкi.

Haшaгaнrrя пo€дIraт,r iдelo Beлrrкoi Poсii з сoцiaлiстич-
вolo iдeсю пpoявля€тЬся y стeвлeннi 3roгaнoвe дo бiль-
ttloвицьrсoпo пepeвoPoгy в l9l? p., a<ufi вilr' зa тpaдlфею
свoix пoпepeдникiв' пpoдoв'Iсyе tlaзивaти (вeJrикoю,Iсoвт.
нeвoю сoфeлiстичBoK} peвoJtюцtеro,. Гqlroвнa ii зaсцпa, як
rrrrшe лiдep мoскoвсЬких кoщrнiстЬ, в тoшy' щo вoпa свpя.
Цrвaлe Poсiro пс вeликy дepжaвy вiд пoвнoгo eкoпoмiчвoro i
вo€нrroпo lсpaхy' вiд теpитopiaльнolэ poзпaдy)' e rirпrrorю
IIIлEry дo пopятytткy, ttPiи встaЕoвJreння вJIaди po6iтникiв i
сeлян' дoкopiнних сoцiaлiстичних пepeтвopeнЬ' y кpaiнi нe
6yлo" [71' с. 16бt.

Iliдкpeслюючи (вeличeзниЙ вплив) бiльuroвицькoгo
пepeвopсrгy, 3югaвoв пPиписy€ Йoшy нaйбiльlшi здo6yгки
вarцoгo стoлiття, бo .цiлий свiт, i oсoбливo ctппЙ 3axiд,
кoPистyeтЬся IUIoдeши нaцroi Peвoлюцii тa нaцroi Пеpeиo-
гиl sДpрй свiтoвiй вiйвi- o.l".) [7l' c 165-166]. Heoбiльlцo.
виIlькoпo лiдepa нe 6errтeхсить тe' щo в цiлoшy свiтi ствopeнa
бiльlдoвикauи дePxсaвa тeпeP нaпiвoфiфйЕo нaзивarтЬся
сiuпеpiею злal. Ta цiкaвi тaкi йoro визвaвня: <Бopoтьбa зa
вaцioвaльнe i дepхсaвне виlrсивaння вишaгaлa вaйкpyтiullос
зaхoдiв, rpaнrrтroi цeнтpaлiзaфi, rrлeнoвoi eкoнoшiки,,lсopсг-
кoi дисIprплiни, висoкoпo сaшoзPeчeння) [7l, с. 166]. Tyг
випPaвдoвJrються всi rнeйкp5пiuri зaхoдln стaлiнськo-eн-
кaвeдистсЬкoi иaцrини. Paз випpaвдoв)rються' тo висlloвoк
oднoзнaчний: iiх мoэrснa пoBтop}rпt' яtсщo f,циъся пpo
<нацioнaльнe i дepлсaвнe вlDlсllва}Iltяr poсiяш.

Hинilдне кеpЬниrryгвo Poсii, якщo вipити 3югaнoвy, ПPo-
вoдl{тЬ (eнтиEaPoдний кypсl, тoшy лiдеp нeoбiльцroвикЬ
вист)rпae зe IIoвy зoвнirцню пoлiтикy. sHoвa зoвнilдня пo.
лiтика кpaiни,_ rпlule вiн,_ бyдe oзнaвaти пoвeprrення дo
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taxистy вeцioЕaльнlo< iптepeсiв, вiддoв.пeвпя тpeдицiйвшк
сoюзllицькlоr зв'язкЬ y всix peгioнax свiтy тa iвтepвaцio-
нaльIry сoлiдapвiсть з кpaiпaши i вapoд3uи, псi 6opються
зa збepeхсeЕня cвoпo дeP,lceвЕolo сyвepeвiтeт5l' пPсги пo.
лiтики (вoвoпo свiтoвoro пoPядкy' [?l,с156.157]. Teка вe.
oбiльцroвицькa вiдпoвiдь нa irлЬциЕсЬrco.кoзиpевський
3ggцirrrg5gдoлiтичний кyPсD' якttЙ,, зa твepдlt(eввш 3югa.
нoвa' гP5rптyeтЬся нa (пPoпaгaЕдистсЬкиx yтoпiяхr' .aвaЕ.
тюpизшi й нeпepeдбaчлrrвoстir.

Хoн шyсиrro визнaти paцiю тaкoi зюraвoвськoi xaPaктe.
Plаrtu,сu 3o3girrrg5gдшriтrt.rrroгo ЦPсy пoстгetcaчeпiстськoi
Poсii, o.щroнaсвo lre uo)кeшo Еe зазнaчити' щo тalсa хePeктe.
PиcгиIса ще бi.lьшe пiддoдить дo пoпiтики ItIIPФ. Г.3югaвoв
вва,кa€' щo вoнa шe€ вlD(oдPlти з двox цiлeй:
(вiднoв.пeнIrя дep'I€внoi еддoстi PaдяIIсьlсIo( вepoдЬ i дe-
шoкpaтизaфi глoбeлънoi сиcтeши шixспapoдвlд3 3i,1в6lgц11r
[205]. як вoЕo шoх(e вигJ!ядaти пa пpaкшlф, пoказeлa.[ep.
rrceвпe ,Цyшa Poсiйськoi Фeдepaфi, пpийпявtIIи пoсгaвoвy
.ПPo пoглrrблeнвя iвтeгpaцii нepotiв' якi o6'едд1rвeлrrсь y
Coloз PCP, i сlсас5rвaвпя ГIoстeвoви Bepхoввoi Peди PPФCP
вЦ 12 гpyддя l99l poкyl [93].

3винaйвo, тeкi цiлi errс вiяс вe гPyllтyloться сEa твePe.
зoшy звe,кeннi peaлiй с)пreсЕoпo шiжвepoдgolю lкиттяr i oс-
тaтoчЕo спPoeтoв)rкугь 3югaвoвсьtсe твepд,iсeвпя' щo (ддя
кoшyпiстiв i в цrок Jrшoвax зaлицraeгься вeзшiпшrш iдeeл
шиpy i шiясвapoлнolо спЬpoбiтвиrцrвaD [71' сl57l. Чи шorrсливe
rвiдЕoвлeпlя дepясaввoi eдвoстi Paд.янсЬкt{x вapoдЬr шиp.
tlиu tlutяхoш? Hi в tсoпo tle бy,Цe зaпepeчeвь' щo пPи <твepe.
зoшy зва,Iсeппi рЕeлiйl шyсиIo дdr.Iтя вt.свoвlgy: pвaй.raцiя
сPсP сyпePеtшrтъ тeндевцiш сyспiлъвoro Poзв,rгtcy тa iвте-
peсaш вepoсiйсьtоoк вapoдЬ кoлишньoi riuпepii anra'. 3a.
гaJlЬшyвaти пPoцeс oсгaзoчEoпo pфпaдy oстamoi iшlepii,
дoтPишyloчись iдee.lry шt{Py пe спpouoясний вхe вi:ктo - i
шoскoвськi кoшyвiсти Еe вивятoIс. Hивi йдeться Еe пpo
вiднoвлeння цiеi iшпepii в шeхвх сPсP, a пPo roхслrвiсть
збepexсeввя вясe Poсiйськoi фeдePeцii. Cepeд piзпrоr вa.
pieвтiв uaйбyткьorю цiei дep:кaвя яrз Pyдишeптlr <iшlepii
aпal rre пepIпi цiсця стaвлягЬcя дPa тaкi' псi пepeдGeчaкугЬ
lpiзнy шipy poзпaдy Poсii (пeplпий вapiввт) a6o <yсrтхaв.
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ня> ii тepитopii (дpr'гий вapiaвт)r [l?0'с.37t. ПepIпий вa.
piaвт звoдprтЬся дo .пPиtIивeEЕя iсн1rваввя единoi Poсiйсь-
кoi Фeдepaцii в пивilднiх кopдoвax яIс Peзyльтaт ii пoдfury
вa €вpoпeйськy тa Aзiйськy Poсiю' вrrдiлeння в сaшoстйнi
дep'Iсaви pяд]r вивiurнix peспy6лiк y cклaдi pф (Taтapстa-
вy' БaIпкopтoсгaвy, Caхe.Якyтii, Tyви тe iн.) aбo вe;пиких
шiхсpeгioвaльвt{x Jrгвopeвь (Cибipськoi, УpалъсЬlсoi, .Цa.пe.

'сooсiдtoп 
тa iIпtшD( peстцlfllriк)r, a дpyшй - дo (ствoPеIlвя

сPoсiйськoi фeдePaфi як сaшoстiйвoi сPoсiйcькoi (сфс.
скoй') peсrryGлiкиr тiльки з poсiйськrок (сpyсскlосl) peгioнЬ
6eз oxoп.пeпвя винirцнiх pеcrryблiк y скrraдi PФr [l70' с. 36].
Якщo цi вaPЬнти (вe шo,lcy"ть б)rги здйсвeвi шиpвиш uшrя.
уg5r [l?0, с.37], тo тaкпIt висвoвolс пiдхoдllть дo нeшaгeЕЕя
peaвiш1rвaти iшпepiro в кoлиlдвix шelrсe)с

Haпeвнe, свiдДoвлeвня тpeддцiйшoс сoюзIlиtркl{x зв'яз.
кЬr виuareе нe 6iльшe i нe шeнule, яrс peaнiхaцii вiйcькoвoi
opгaпiзaцii Bepureвськolto дol'oвopy, бo 3roгaнoв y стaвлelrвi
дo IIAтO нe вiдpЬпяеться вЦ кoшyвiстиvвrос вepxoвoдЬ
сPсP y пoвoсввi poки. Ta яrс вiдrroвrrти тeкi зв'язки, tсoли
кepЬництвo Пoльщi пe пp}rxoвy€ свorэ вeшipy всЧrпити дo
IIAт0? Bихoдltть: BapIпeвськиЙ дorэвip, aлe бeз Bapшaви!
IЪpeштi, щo тaкe .IнтеPнaцioвeJtьпа сoltiддpнiстьD' пotс.aзаJla
шoскoвсЬкe вo€ннe aвaнтюpe в Aфввiстaнi, якa зeкiвчи.
лaсь reнeбвoю пopatкoю рlя I(peuля.

oгoxс, нeoбiльlцoв}rtрка rнoвa зoвЕitцвя пorriтика) бyдe
вe пpaницi вe чиш iнlшиu, яlс пo,tiтиrсoю .xoJtoдЕoi вiйвиl в
нивirпвix yшoвax Haшaгaвня,к пoвePtr1rти пolriтикy peфPDr
y пpoтилe,IсEoшy нaпpяшi пPизвeдe дo зaгoстPeнIrя
ввyтpilпвьoдep,rсaвнoгo стaнoвищa в сaшiй Poсiйськiй
ФeдePaщi.

Ilaсaxпepeд' як в,l(е зatнeчaл(rcь, poсiйськi кoшyнiсти
с}ilIIсJrютъся PeeЕiш}'вaти сPсP.I{e в хсoвтнi 1994 p. в дieпозi
з AЛpoxeнoвиш пoJroвa КIIPф Г.3roгaнoв скeзeв: сMи зy-
шiли вaв'яэaти 3в'язlси з кoшJrЦiстичниш Pyхou вa всiй
теpитopii сPсP. Heдaвнo лiдepи дeв'ятнaдlд5ти кoшпapтiй,
сrъopeвi в peсrц6лiкax' дoшoвиJrисЬ IIpo спiльвi дii щoдo
вiдяoшreвшя Paдднськoi сotoзвoi дeP,rсaви. Ite виняткoвo
вa'qпивo. B Укpaiвi, Бiлopyci, Kaзаxстaпi _ я тaш б1rв
ведaвнo - сrrгyaцй зшiвrogться дoкopiявor [71' с. l27].
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Пiсля пoiэдки в Укpaiнy вa пoчaткy 1996 p. кoм5rнiстин.
нoгo кepiвництвa .(еpхсaвнoi дyuи Poсiйськoi Фeдepaцii
пpийшeшться двi пogгaнoви - сJIPo пoглиблerrня iнтегpaцii
нepoдЬ, якi oб'еднyвaлисЬ y Coюз PсP, i скасyвaння Пo-
стeнoви Bepхoвнoi Paди PRDCP вiд 12 гPyДrя l99l poкyl
тa nПpo юP}tд'{чIty cuлrу ДJIя Poсiйськoi фeдepaфi - Poсii
peзyльтaтЬ peфepeндyмy CPCP l? бepeзня lg9l poкy з пи-
тaнвя пpo збepeжeння Coюз} PCPI. B пepIшiЙ пoстeпoвi
фкти.lшo визIra€тЬся iсlryвaння сPсP, бo пoстaвoвa poсiйсь-
кono пapлeшeнтy сПpo дeнoвсaцiro .fioгoвopy пpo gтвopeнIrя
CPCPr тpaктyeться як тaкa' щo втpaтиJra сшry [93]. Якщo
вxсe бyти rcoPеlстниш' тo дoвeдетЬся визнaти: дeнoнсaфя
.floгoвopy пpo ствopeння CPCP бyлa зeйвa, бo цeй шiяснa.
PoддoпPeвoвий дoкyшeвт нe бyв paттrфiкoвaпий дoroвipнишr
gпopoнaши' пPo щo вжe йrдлa uoвa. Cтaвлeння дo нac,тiдкiв
peфepeпдrшy 17 бepeзвя 1991 P. вишaгaе звexсeння rсoЦ.
кpeтнo-iсmpичIlих yшoв. .[ля Укpaiни вiв вrpaтив свoк)
пPaвoвy силy тoдi, кolrи aбсoлloтвa бiльlдiсть нaсeлeння
нaIдoi дeP)кaви пiдтвepдилa Aкт пPoпaлoцreпrrя lleзaлeхt-
вoстi вЦ 24 сepпня l99l poкy.

oднaк нe бyдeшo нeхт}rвaти тих' щo зe пepшy пogгeнoвy
poсiйськoгo пePлaцelfгy пPoпoлoсyвaлo 250 дeггyгaтiв, a
пpoти_98; дPyry _252 дelтJrтeти' 33 -пpmи, e 5 _5пpи.
шaлoсь [93l. 3e шoскoвсьtсиши дeпJгпaтaми' пoстaнoвa якиx
виtulикaлa oб5ryeвня в цiлoмy свiтi, пiuшtи ix oднoдyшф-
Irapдeпи з Киевa. oдин з пих' сerсpeтap цк ItПУ II.Цибeнкo,
спpoбyвaв спatшпo,lcити вис.'Iiди пePшoгpyдЕeвoю peфepeв.
дyl(y. Biн писeв: .У Piчвицю бepeзнeвoгo PeфePe'Iдyхy
дopeчro 6yдe згaдaти пaслiдки гPyдЕевoтto peфepeпдrшy в
Укpaiнi. Peзyльтaти йoro бyлrr фaльuroвaпi 

- 
Цe вaстiльки

oчeвидtlo' щo нe вишaгa€ дoказЬ (дpдaш: бo iх y кoшпapтiй-
нoгo фyнкцioнePe нeшa._ o.Г.). 3дaеться, фpaвrryзи }raкугЬ
пpислiв'я: cХoчelД пepeшoтти вa peфpeндrшi, poзyшнo (a
я би сказaв хитpo) сфpшyлюй питaнняD. Itiею хитpiстlo,
пiдстyпнiстro нaцri  oпol lеt lти сlсopиcтaлись спoвнa.
Cк.'Iaдникoш цiсi спippoвoi пepeшoгиD стaлo Е, Щo 3-4 шiсяrri
rraпePeдoдIri peфеpeндyшy в зaсoбeх мeсoвoi iнфpмaфi, нe
eкPaнeх тeлeвiзopiв' пepeдaчax paдio, в rрeсi йшлo вiдвep-
тe бpaтaння пapтii в.'Iaдpr тa Pyхy. Bсi iнцli пoлiтичнi cuJvli,
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нaсaшпepeд, лЬi бyли, пo сyтi, зaгнaнi в пiдпi.lt.ltя. I.[им нa-
слiдки peфpeщ5rшу 6УJrИ зaздaлeгiдь 

'"3g1чgцir 
[93].

фeбa скaзати' щo кouпapтiйпиft фyнкфoвep вaшaгaвcя
oдypити хtfгpo' e вийtttлo' як зaв'сди' пo.бi;ьtцoвиIlькouy.
Пo.пepшre, тiльки вaiвнi люди шo,I(yть дyшaти' щo вa
l гpyдlя 1991 p. iсвyвалa якaсЬ вiдrriнвa вiд кoшпapтii спap.
тiя влaдиl, aд'rсe дep,rсaвнe кepiвництвo нa всiх piвня:с зшi-
Ilилoсь нeзнaчнo пopЬвявo з тотaлiтapниш пepioдou, якufа
зaзIrав oстaтotlнotlo кpa:ry в с:еprпri тoю polqy. Пo-дц/rе, якщo
би кoшyнiсти (a iнIпlо< лЬих сил в Укpaiвi тoдi нe iсryвeлo)
i нaшeгaлись вEсти пPoпaгaЕдy зa збepeхсeння CPCP, тo
вoни 6 нe шaли вaвiть i .пipPoвoi пePeшoгиD' 6o гекачeпiст-
ськa пoзицiя кoшпapтiйнorэ кepЬниIщвa вiдрepнyлa вiд них
urиpoкi }taси пaсeлення. Пo.rpстс' вчopeцПIi lсoшпapтiйвi
кepЬвики сaше дoкJlaдaли зyсиJIЬ, a6и в тt{x Jruoвaх вiдвep-
Iryги yвaгy вiд злoчиннoi дiя;rьпoстi peсrryблiкeвськoi кoц-
пapтiйнoi вepxiвки, бo нe xoтiли пoеднaти пPoцeсy
дePжeвoтBopeнrrя 3 дeшoнтaжeм пapтolсpaтичвoi сиqгeDrи.
Пo.тетвеp,rе' свoю тoлepeнтвiстЬ дo пoлiтичвих oпoнeнтЬ
кoшпapтiйнi фyвкцioнepи вiдвepтo пPoдeшoнстP}гвaли в двi
гeкачeпiстсьtloгo пepeвopoтy' oпaн)rвeвши зaсoби шaсoвoi
iнфopшaфi. У Мoсквi нaвiть нe вихoдl{Jta oфiфйнa гaзeтe
дeplrсaвнoi влaди <Извeстия,.

oфнкy yхвaлi.[epжaвнoi дyми пpо скасJrвaння пoстaвo-
ви Bepхoвнoi Paди P(D, яка дeнoнсyвeлa Coюзний дorовip
1922 poкy, дaлo в свoiй зeявi Oб'еднaння yкpeiнфв Poсii 16
бepeзня 1996 poкy. B вй зaзвaнeнo: lCпpиtlинивlци вeгa-
тивrry peaкфю пoltiтичниx дiячЬ i гporraдськoстi piзниx
кpaiн, пoс,гaнoвa' пpийнятa 14 бepeзня 1996 poкy, ствopюе
зaгPoзy дlrя пoгipureння шiжнapoднoi oбстaнoвки. BЦ деp.
3lсa8нoi }rе8aJre'rfloстi дoбpoвl.тьнo нe вiдмoвrrтъся ?rсoдш8
з pесщблiк кrшIlпlltlьoпo сPсP [67] (пiдкpeслroю.- o.Г.).

Чoшy )к стaли pеaльнiстlo Peцидиви nirrпеpii злar? Haй-
гoлoвнiшa пpичинa в тoмy' щo сiмдeсятиpiннa вiйнa rroc-
кoвсьlсих бiльцroвикiв пpoти нapoдiв кoJlиtцньoпo CPCP, як
i poзв'язeнa кoмпapтiйнoю дepхсaвoю (хoпoднa вiйнa> пpo-
ти нapoдiв свiтy, нe бyлa лoгiчнo зaвеpцIeнe. Biдвoснo ииp-
ний poзпaд сPсP нa oстeннiй стaдii зaкoлихaв нe-
кoшyнiстиннi cплu, зolсpемa кepiвникiв зaхiдних дep,Iсaв'-
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i вoви пoвipилrr в дeцoкpeтизацilo пoстпelсaчeпiстськoi Poсii.
Iвrдиши qпoвauи' 6yв зiгнopoвaвий дoсвiд дeшolrтe,кy нa.
цистськoi пolriтичsoi систeчи. Toдi ГolroвниЙ oбвищrвaн нa
Hlopн6еpзькoшy пPoцeсi вiд CIIIA Poбepт,[rкeксoн сказав:
сЯкщo Ци вe з1rшiешo звиtlp.tти пpичиЕи i зaпoбiгти пoвтo.
PeЕЕю пoдi6пoго вapвepсгвe' тo шeти}reшo пiдстaви ск.aзa-
ти' щo ХХ groлiття пpизвeдe дo зaппr5r щlвiлiзaфir [l83, с.8l.
C.пoва aшepикaЕсьRoпo пPaвникa щe 6iльшe сDoсyкугЬся шoс-
кoвськo6iльlttoвиIlDкoгo pexсиuy, вiяс нirreцькo.Еaцистсь.
кoтo. Hинilдня лeгкoвerrсвiсть як пa тepeнex кoлиllllrЬoпo
сPсP, тaк i сepeд пoлiтикЬ 3aхoдy две свoi IUIoди: бiльlцo.
вицькe вapвapствo звoвy зal?oжyr свimвй цивiлiзaфi' як
i в 1917 poф.

Укpaiнa в lрoшy _ нe виЕятolс. .Oкcaшитoвa PeвG'Ilo-
цiяr вeдaлe вiдчутltto( peзyльтaтЬ' нe пoJleгtцилa eкoнouiч-
нoпo стeвoвищe дepхсaви' пoteяк нe poзв'язaнe oснoвЕe
питeЕЕя - пиreЕп,r пPo влaдcr. il ваясeпi й дaлi залиtцaються
в P]rкeх вiдвepтllх кoшyвo.сoфeлiс.тЬ (нeoбiльlпoвикiв) тa
ix пplосoвaнoi erент1pи. Пpme пpoгt|вllиIси нarдoi нeзeлeхспoi
дeP,Iсeви вiдproвлпoться вiд шeвiфст]rвaвIrя себe яrс пaвЬвoi
пoпiтlrчпoi cпJr:l B Укpaiвi, бo тeкe л)псaвствo дoпoшaraе irr
звeлювaти всю виIry за вивirдне стaнoвищe в сyспiльствi вe
нaцioнaл-дешoкpaтiв, кoтpi poзпoPorцились пoглиrreнi
шiяспapтiйвoю бopогьбoю. БезyuoвIto' тeкe poзпoporпeнiсть
arrс вiяrс нe спpия€ дepxсавoгвoPчиш пPoцeсaм' бo ствoploе
спpиятлrсвi )rшoви д.пя зшirщeння пoзицiй кoщrнo-сoфaлiстЬ.

Cпpoби кoшyвo-сoцieлiстичвr.rx (нeoбiльuloвиIрких) сил
взяги пo.пiтrrчпий peванltl вeвiть lre пpи:кoв)rк}ться. Лiдep
кoш1rвiстЬ, якi o6'eддaлись пiд пaPeсФькolo сorщapтii Ук.
paiви, oлeксeпдp Mopoз зeявля€ цiлкoи вiдвepтo: rУ
пoлiтичнroк сил' якi визrraчaкугЬ сьoтoдвi вJ'aдy в Укpaiпi,
нeшa aвтoPитeтвoi (rcнoви' тofr як, сlсalrceшo' кouyнiсти (щe
oдl{Е дotсаз Еa кopиcгЬ вiднecеввя сorщapтii дo кoш5rвiстив-

шФrсlrтЬ спepтисЬ нa пoдDиг сeшoзpeчeпвя лeнiнфв' нa eн-
тyзiaзш iплyстpiалiзацii i кyльrypпoi peвoлroфi, Еa свoю pоJIь
y пepeuoзi вaд фaшизшoш i вiдpoдхсевнi, в лiквiдaфi Чop.
вoби.ьсьlсoi кaтagpфи. Iстopи.шe xpoнiка i lпoдська пaш'.EIъ
щrтпсo yгPишyютЬ ф apгyшeнти. Hoвиш rrсe пoпiтикaм тpeбa
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sнaйrrп вaяввiсть Eoвoпo зв'язкy нaсy, щoби' Jrтвepд,rсJnoчи
нoвy деPхсaвнiсть, закpити ls,lu зв'яtкoш peaлънiсть сeши
дeсmиpiнr I l 42' с. 60]. Cказавo 6eзaпgrяr$йrro. 3aшiсть тoro,
aби визнeти &пoчиЕи кIIPс y чaси mтaлiтapнoпo Pe,Iсишy'
rсoцiaлiсти) 3aBУ&'tЬOByloтъ ix пiд rс1rngр.rвiсть ЕедaJleкoпo
шиЕyлoпoD. Якщo йти дaлi, тo зe тaкoю лoгiкoю шolrсвa пoвo-
pити i пPo (пoдЕиг сaЦoзPeчeнняD гiтлepiвцЬ вa фpoвтax
Дpугoi свiтoвoi вiйни. Oдrraк дeP,rсaви aвтrrгiтлеpЬськoi кo.
eлЩi пiдiйцrлrr iнaкrдe дo oцiнки rрoпo (пoJриry'.

Цинiчrro звJrrlaть спpoби oпelшtк),lсити нarцe сьoпoдeввя
й oпpaвдaти зJroчивIly дiяrьнiсть I(ПPC. Oсь щo пишe
пpoфeсop з Киевa B'ячeслaв Кyдlн, якoпo нeoбiльlцoвицDкa
гaзeтa сI(oшyвiстl Еaзивa€ yчeпиu' знaниш нe лицIe в
Укpaiвi, eлe i зa ii p1бexсaши' xoч i нe apгyшelrтyr' чиш вill
тaк пpoслaвився: <Якoro вoвa' ця (зaгeльвoвизвaнel (нe

Jrгoчнюеться rg[ш.- o.Г.) дeшoкpaтiя е нaспpaвдi, свiдчaть
вe пPoпeгeвдистськi пaсarrсi сopoсiв, бilсe3инськиx,
кiсiвдхсePЬ' влaсвt{t( дpaнiв, кopoтиdв (?- o.г.)' пaвJrичoк
(шeбyть, сзвeвий yнeнийr xoтЬ нarrrrсaти: пaвлrr.дсЬ._ o.г.),
шoвнaнiв, якi тorrвyть yсе PaдяItсЬкe' щo бyлo y xtиттi
Укpaiни i скopo, нaпевнe' y свoix спeкyляцiл( вa внoparшпiх
Цедogгaткex i гopi (oсoбurивo тих' щo пoв'язaнi з пoJtoдoм тe
кoпицrнiши тaбopaши) пoчв)rть нaзивaти тaкi цифpи втPaт'
щo 6yдь вottи нaпoлoвинy пpaвиJtЬЕиuи' m Еe Укpaiнi нe
зaJrицIилoся 6 yлсe rrсoднoi хсивoi Jl,oДуl||u, Cкeзaвиш зoвсiш
Еe випPaвдoвylo вi rrtopстoкiсть тaбopiв (кoвцтa6opiв,
пpoфесope!_ o.г.)' y яIсlo( гиlrУwl тисячi (дeсяпсrr шi;ьйoнЬ,
пpoфeсope!- o.г.)' вi хсaxливoстi гoлoдy (roлoдoшopy,
пpoфeсope!_ o.г.) пoчeткy 30-х тa шeвtlloпo зa шaсцrтeбaши
вeсни 1946 poкyr[l04]. Cпpaвдi пpoфeсop Еe лиrцe нe
випpaвдoвye, a й зашoвнyс. A нoшy б нe зreдати Fo.'IoдoшoPy
пoчeпsy 20.x poкЬ' слiз uaтеpЬ вiд aфгeнськoi aвeнтropи
тa iвцrroс 6iльцloвrцькиx дiявЬ' пpo якi бyдe згaдaвo дaлi?

Boдroнaс веoбiльlцoвиlси зaшoвЧrють rrplгwш| lIиtIiIIIЕьoпo
тя:llttсoпo стaЕoвищa вapoдy' oсlloввиliи з яких' вa вerцy
дJttiкy' € тPи. Пeрlra _ Pц}пaд сPсP i виниквeввя вoвих
дep,rсeв пa йoгo pyiнeх пoв'язy€ться oдЕoчaсЕo з дoкoвeч-
вiстro PaдикaлЬнoi eкoнoшiннoi peфoPши' якa вишaгa€
вiдrroви вiд пapтiйвo-дepxсaвнol'o Peryлювaння eкoвorriки й
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пePexoдy дo PиIrкoвI,tх зaсaд' a тaкo)rс пepeopi€Етaцii в3а€.
}roзв'язIciв' вихoдячи з iнтepeсiв циx дep'rсaв. Aкцeнт
rrPvIху|JIьt|у|кiв peстaвpaцii CPCP нa тiй пiдстaвi' щo вaвe6то
oснoвнa пpиrrиrra вa,ккoпo eкoнoшiчвoпo стaнoвищa в нeзa-
лe,Iсllt,{к дePxсaвaх з)rшoвлeнa пePePвaIIими eкoнoшiчниши
зв'язIсaDtи нaспpaвдi JIиrцe пePекpyчy€ сJrть сIтPaви. Tpeбe
звaxсити' щo тaк звarrий Кедpl||уlЙ нaPoднoпoспoдapскиЙ кoм.
rUIeкс)' вpeIптi-peurтr нeriиItyчe вiв дo тarсих вaслiдкiв,
бyдyo'rи зaтpaпry зaЦeoпoгiзoвaнo.мiлiтapизoваlly eкoнoмi.
кy' пpи якiй взaеuини Poсii, a щe тоннiurе ii евpoпeйськoi
чaстиIIи з iнпrими peспфлiкaши CPCP чи нaвiть aзiйськи-
ми o6лaстяшu Й кpaями сaмoi PPфсP бyли взaешИнeмu
мeтpoпoлii Й кoлoнiй. Екoнoшiчнi iнтepeси вepoсiйськиx нa-
poдЬ гpyбo iгнopyвaлись.

oгхte, дo piзкoгo пoгipureння eкoнoмiчнoгo стaвoвиtцa в
yсiх кoпlurнiх сoroзниx peспфлiкex CPCP, в тoмy числi й
Poсii, пpизвeли нe пepepвeнi eкoнoмiчнi зв'язки, як пoяс.
нюють кoм1rнiсти, a нepaцioнaльIla екoнoмiчнa систet'a зa
чeсiв кoшпapтiйнoto тoтaлiтapизмy.

Дpшв пPичинa _ це нaслЦoк (oксaмитoвoi peвoлroфil,
якe пpoIIJIивar нaдзвичeйнo rrшrявo. B мoлoдlок нeзaлe,кIrиx

дepхсaвeх' яlс пPaвиJIo, пpи влaдi зaJlицtилaсь кoшпapтiйнe
нorДeнtq'IaтJrpa, цe6тo тi, кolэ М.,[лсилaс нatивa€ нoви}l rсJIa.
сoм [49]. Boнa дoклaдar зyсиль для збeperrсeння свoгo
пeнiвнorэ стaнoвищa' вдaючисЬ дo мirriкpii, a6tа унl,tкнупu
вiдпoвЦaльнoстi зa пeдiння xtитт€вoпo piвня urиpoкиx нe-
poдIIих мaс. B Укpaiнi сзнaйдeнi> тaкi винyвeтщ.У <Cлoвi

дo вибopфв> 28 бepeзня 1994 poкy oлeксaндp Мopoз вiднo-
сить дo нyrх тих' (xтo нeдaвнo кePyвaв aбo тeпep кepy€
нaЩoю дeРясaвoю' зeймaroчи в нiй нaйвищi пoсeди: Ioх-
tloвсьIсoпo' Лaнoвoгo, Пинзeника, ?I(yлинськoгo, Mopoзoва,
Pябнeнкe, Чepняrса, €шr1я, Koстeнкa, Taлarrv1пса' TПиulкiнa,

.{зюбy, Мapкyлoвa, Бaбивa, ГеpЦa, Tкaн5rка, ТПпeкa, Пaв-
личкa' Явopiвськoгo, Пилипчyкat Taнtoкa, Гpиньoвa,
Tepнoпiльськoгo' I(лимпyшe, Лyк'янeнкa, Лyбкiвсьtсoгo'
ItpиясaнЬськoпo' Caндyляrсa, Мyлявy, Cкiпaльськolю, Пo-
гpiбнorэ, Якoвинy, Фpидpaка i тд., i т.п.r[142, с.48-49]. L[iкaвo,

щo сePeд тaкиx винyвeтфв нeшa )rсoднoгo кoшyнo.сoцiaлiс-
тa' нeмa й тиx кoлиtцнiх пpeм'еp-мiнiстpiв, кoтpi нe мo)к)rгь
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бyги вiднeсeвi дo нeцioнaл.дeшoкpeтЬ. Кoшeнтepi зaйвi!
У дyсi lсoшпapтiйнoпo знeвa,rсeння (цpeзyмпlцi нeвинEoс-

тie як зaсeдIrичoпo пoлo,rсeння пpaвe oJVIopoз Цe дaлi. Biн
зaявляe: "He тoPкapться oблaсниx i paйoвних дep,rсaвних
aдиiнiстpaцй, tB 38 зnoдoю Пpeзидeнтa (дo peнi, tlя пoсaдo.
вe ocoбa нe вiднeсeнa дo числa винyвaтцiв, txтo дoвiв
дep'rсaвy дo pозвaлyl.- o.Г.) oбoв'язкoвo lgtroчoвi пoсaдI{
зaйrrarmь PFiвцi тa чJteни УPПn [l42' с.48l. .Цля тoго, aби
пepeкoнeтись y л)rtсaвствi пoдiбню< твepд,Iсelrь Мopoзa, дo-
eгaтвьo звepЕJrти yвaгy хoч би Еa oдIIe: шaй;rсe в кoхtltoмy
нaсeпelrotiy rгyrrктi нa сxiд вiд 3бpyla дaлi стoять пau'ятtlи-
ки бiльцroвицькиш лiдepaм. Haпeввe, як6и спpaвд p1n<iвц
тe чJreни УPП мaли тaкy вJtaдy в oблeстя:с i paЙoнaх' пpo
якy пoвop!!ть лiдep сoцЬлiстЬ' тo цьoI0 нe бyлo б.

,{o peнi, тeпep вa чorri Bеpхoвнoi Paди Укpaiни стoять
кouyвo-сoцiaлiсти Мopoз i Tкaчeнкo' aлe стaнoвищe lle
зuiвroсться IIa кPaщe: всe звaлк)€ться нa викoнaвчy вJIaдJrr
a пapлaшeнт вивo.цI|ться з-пЦ yдePy.

Пoшyки вивyвaтцiв, зa кoшiнтepнЬськolo тepuiнoлoгiеlo
<вopoгЬ вapoдyD' цaють визнaчeнy мeтy: дoхoгтись pевaн-
цly' пoвePщrти кoшпapтiйнy тoтeлiтePlly диктaт1py. сГeшro
ксильпoi влaди''_ зaзнaчer Лeoнiд K}пrмa,- r,rae бaгaтo
rтpldxильникiв сepeд лroдeй, виснaxсeних свoiм eкoнoмiчним
стaпoм' нeздaтвiстro вJIaдI{ зaбeзпeчити ix нeвiд'смнi пpa-
вa' в тoшy.rислi зaxистити вiд зJtoчиннoстi тa злoвхtивaнь y
piзниx elцeлoнaх влeди} [l08]..Цo цЬolto ведe пoлiтикe вчo.
paшньoi кoмпapтвoшeнкJraтypи' якa дiе зa пpeвиJtoll: чим
гiplше дJtя нePoдy, тим лiпule д.rrя нei,_ 6o ulиpoкi нepoднi
шaси пoчинapть rкaлiти зa стaPими пopядкa!'и.

T}етя IтPичинa нинiцrньoтю eкoнoмiчнoпo стaнoвищa в
кorrиrднiх paдяrrських peспyблiкeх eпPoвoкoвaнa пoлiтикoro
кepiвництвa PoсiЙськoi фeдePaцii, кoтpe peкpyтoвaвe iз
вvopaшнiх нaйвищиx eцreлoнЬ кoмпapтiйнoi нorreнк;Iaтy-
pи. Boнa змiвилa пPaпoPи' eлe зaлиtцИлecь нa стapих
пoзифmк y зoвнiurнiй пoлiтиф. Tyг шiхс lloсrсoвськиrfiи нe-
oбiльцroвикаши тa aнтикoшJrнiстaми нeмa poзxoд)I(eнь' щo
пiдтвеpдясytoть Peзyльтeти lloлoсJrвaння зe двi вжe згaдy-
вaнi пoстaнoви ,fiepхсaвнoi дrши Poсiйcькoi Фeдepaфi, якi
пiдтpимaли нe лиlцe кoмyнiсти, aлe й aнтикoмyнiсти-iмпe-
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pieлiсти' oгxсe, сJrпePeчвogгi шixс ниши вв]lтpirтr.ri: вaзoвнi
зaлиtцaк'тЬся бiлъцroвшrькi iдeoлoгi'rнi нeсгaвoви Ee gгвo-
peвня свiтoвoi iшпepii. HeaдeквeтIle yявJIeEвя зaхЦниx
пo.пiтикЬ пpo винiшlнi пepетвopeЕвя в пoсттeкачeпiстськiй
Poсii aлс нiяrs вe спPияr вgгaнoвлeпню спPaвeдJD{вlок шiжнa-
PoдЕ'o( взa€tiltп шa eвpaзiйсьtcoшy пpoстоpt

Hеoбiльцloв wryюdt Peвaнш oбгpyнтoвyеться Г.3юreнoвrш
y пorriтиrrвoшy звiтi нa III з'iэдi I$IPФ: cKpaiвa вiдкиneвa
вa 400 poкiв вaзaд, дo кopдolrЬ ХVI стoлiття, пoзбaв.пeвa
peзyльтaтЬ бarэтoвiкoвorro poзв}tткy' вихoдy дo свiтoвrо<
тopпoвeльЕlo( IIIля:ф. Пepepвaнi хсrrгпeвo вaхслrrвi шbrснa-
poддi rэспoдapськi зв'язки.

.Цeсяlсrr шi.ьйoвЬ спЬвiт.изнrдсЬ mJI'IIIIу|JIуIпь'за ueх€ши
PoсiЙськoi ФeдePaцii яtс дPyt!сopтвi гpoшaддни. Taш, дe
кop.ЦoвЬ нitсoл}t нe 6yлo тa вoни й вe пmpiбпi, пoстaвленi
пporryсквi пJпrкти i шитницi, a тaш' дe вoви дoкoнeннi, iх
пPogгo вeшeD [7l' с.l47].

Як бa'rrruo, з oдЕoпo бoкy, дepхсaвlre кepiввиrттвo Poсii з
кo.lгrшпiх виIIIID( eпreлoнiв кoшпePтнoшelrклaт)Pи пiсля дeя.
кoi пpaвoвoi uiшiкpii вiдвepтo пpoдoвxсye зaгPoх$rвeти
шиpoвi, бeзпeцi й стe6iльвoстi в свiтi, свoбoдi нapoдЬ poз.
пaдeвoi iшпepii, спaдкo€шцeш яrсoi ЕeзeкollЕo пPonoлoсиJte
сe6e Poсйська Фeдepaцiя, пoз6aBпBvIп тaкoпo пpaвa iнuli

дePIGaви' e з дP}тoпo бoкy, зpaдниIlька кoшпePтнoшeЕrспe-
тypa в нeзалe,I(Еloк дep'rсавax нa теprrтopii кoлиrдньoro сPсP
гaJrьшy€ пPoгPeсивlli peфopми в eкoнoшiчrroшy, пolriти.rпoшy
й д1rxoввoty хситтi' cгвoptoючи вибрroнeбeзпeчЕJr ситyaцilo
вa цIrpoкoшy евpoaзйськoмy пpocтopi. oгlrсe, 6eз шiясвa-
poдЕoгo сyдy Еaд ItпPс за a'IotrиЕи тoтaлiтepнoпo Pe'кишy
шиp, бeзпerса i стaбi.lънiсть y свiтi бyдlть пiд пoстiйвoю 3a-
гPoзoto' a свo6oдa нapoдЬ кo.'IиlllllЬoпo сPсP стoятишe пiд
зIIaкoм питaЕЕЕ

Hopuaльвий свimвий Poзвитotс вишaгaе uiхсвapoддoro
сyдy lraд IспPс цa пPивципax Cтaт5пy Мiхснapoднoгo
Biйськoвolэ Tpибyвeлy' зa якиш cуДlяllt'Icь гiтлеpiвськi вep-
xoвoди' як лoгiчвoгo зaвePшeнпя сirrдeсятиpisнoi вiltlлlt
бiльцroвицDкlос iмпepieлiстiв пpoти нapoдiв кo.пrrпrвьoro Pa.
дЯнськoпo Coloзy й кpaiв Paдянськolto блoкy тa <хolroдroi
вiйни' 6iльlцoвизшy пPФи всьoпo людивe.
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Пшrorrсeшrя Iрoro Cтaтyцl вe oбшerкeвi в чaсL Гeвepaльнa
Aсaш6лeя ooH y cвoiй peзoпющi вц 11 гpyдвя 1946 p.
пiдгвepдилa пpинIprпи шirrсвapoдвoпo пpaвa' якi визвaвi
Cтaтyтoш Hюpв6epзькoгo Tpибyнaлу fi виpaясeвi y йoгo
виpoф [168, с. 549]. Ha 42.olлу вaдзвичaйнoшy эaсiдaпнi l(oн-
тpoгьвoi Paди зa ЕлoпoтaЕвяш зaсyд2lсeвих пpo пotдl{.'Iy.
вaнвя шapцIaл Coкorroвськуltl яtс пpeдстaввик вЦ CPCP
taявив' щo ro.пoвнi вiйськoвi anroнивф зec,тy,lсиJшt визнaчe.
вoro iц y виpoф фибyпa.'ry пoкapaнвя. Biп сказав: сМiяснa.
pop|I|Biйськoвий фибyвaл y Hюpп6epзi зaсrцrхaв спPaвy'
якe шae вaдзвичaйвo виtlяткoвe зЕaчeЕня. фибyнaл poз.
гJIяЕ)tв спPaвy пpo злotrиЕвy aгpeсiro, якa втягllyJta людст-
вo в кaтeстpoфy свiтoвoi вiйви, пPo вo€ЕIli злoнини,
6eзпpeцeдeвтвi зa шaсцrтaбauи i ясopстoкiстro, i пpo opгaвi.
зoвaвi гiтлepiвськoю дepxcaвoro вбивствa шiлъйoнЬ uuPaпх
гPoшaд^явD [l84' с. 546].

Ilpиurymr Hюpпбеpзькom Tpибyнaлy 6yлrr пpийпятi в
Cтaтyгi Мiхсвepoддoю Biйськoвoгo фибytta.|ry FJIя,Цaлeкoro
Cхoдy [168' с.349l. oгxсe' вoЕи )гIъep.Ф{лись як зeсalр{ шiлснa-
Poдroю пPaвa.

Teпep y цiлoшy свiтi вЦoшo, щo зe свoiш тпepeш зJtoчи-
ни бiльцroвицDкoпo тoтaлiтapнoгo Pelrtишy пepeвищyвaли
aJIoчиEи гiтлepЬlfn. .Цдя пiдrвePдЯ(eвrrя тerroпo виснoвкy
тPeбa пpoaвaлiзyвaти ф &'toчиви згiднo з пoJtoxсeЕняши
Cтaтyтy Miясвepoддorэ Biйськoвorc Tpибyнaлy. Cтaття 6
Iрorэ Cтeтyтy пepeдGaнaе вЦпoвiдaльнiсть за:

a/ а.пorшппr пpoпr }шIp!r' e сaшe: IUraвJrвaнЕя' пoг)rвaнЕя'
poзв'яз5rвaнвя aбo вeдeнЕя eгpeсивнoi вiйни чи вiйни з пo-
Pyцreпняш шiжнapotвt{х дoгoвopiв, 1rrэд чи зaпeвIleпь, aбo
yнaстi в зeгeльнoшy плeнi ни змoвi, якi спpяшoвaвi нa
здйсвeвня бyдь.якoi з пaзвaниx дiй;

b/ Boшпr 3лorпшшl' e сaшe: пopyшelrвя зaкoнЬ чи зви.
чaiв вiйви. .Цo циx пopyцreнь вiдвoсяться вбивствa,
шoP.Ц/вaЕвя aбo зa6иpaнпя в paбствo ЧI4 пIIя iвIдlос цiлeй
I.prвiльвolэ нeсeлeпtlя oк5rпoвaнoi тepитopii; вбивствa aбo
ЦoPдJrвавяя вiйськoвoпolroвeниx vи oсiб, яrсi пepeбyвaк}тЬ y
шopi; вбивgгвe заIсJIeдвикЬ; пoгpaбyвaнвя сyспiльпoi чи
пpивaтrroi шraснoстi; сrryeтorДeвня, яtсi нe випPaвдaвi вoен-
нolo пeoбxiдЦiстю, тa iвrлi arroнини;
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с,/ зJIorЦIrIп пpoтl! JIюддIroстi' a сaмe: вбивствa, в,у|||u-
щeнIrя' пorreвoлeння' зaслaння й iвцli ,lсoPстolсoстi, якi
вчинeнi щoдo цивiльIloпo rraсeлeння дo в.inнн чv| пiд чaс нei'
aбo пepeслЦyвeння з пo.lriтrrчнrо<' paсoвr,[к i peлiгйнlоr шo.
тивЬ з шeпoю здiйсненrrя aбo в зв'язlry з бyдр-яlсиu зJtoчиtloм'
який пiд.lIягaе юpисдикфi Tpибyнa.lry' нeзaлeхснo вiд тoro,
чи е тaкi дii пopyшelllrяш внJrгPirдньorю пpeвa кpaiни, дe
вoни вчинeвi, ни вe € тaкиt[и [2l8, с. 64].

Bиpoк Мiжнapoлвorо Biйськoвoгo Tpибyнaлyв'д l rкoвтня
1946 p. квaлiфiкyе яIс зJIoчицIтy дiя.гьнiсть вals{стськoi пapтii
за вeдeння aгpeсивнoi вiЙпlt' зa oвiмeчeвня нaсeлeвня нa
зaхoluteних зe}Urях чePeз знищeнrrя шiсцeвиx звичaiв i ви-
явлeвня тa apeшт oсiб, якi пpoтидiяли нirueцькiй oкyпaфi,
зa пepеслiдrвaпня свpeiв, зa peaлiзaцiro пpoгpeии pабсь.
кoi пpaцi, ta пopyrцeння мirкнaPoдIro-пPaвoвиx нoPм y
стaвленнi дo вiйськoвoпoлoнeниx. У виснoвкy щoдo дtяltь-
нoстi кеpiвнorc сlспaдy нaцистськoi пapтii зaзнeчe€ться' щo
q пoлiтичнe кеpiвниIryгвo BикoPистoвJrвaлoсЬ д.llя цiлeй, кoтpi
згiднo iз Cтaт1'тorr (Мiхснapoдroгo Bйськoвoгo фи6yнaJry._
o.Г.) с зJroчинltи!Ди й oxoплroвaли oнiшeчeння пpиеднalrиx
тepитopiй, пepeслiдyвaння евpeiв' викoнaння пpoгPaми
paбськoi пpaщ й эrtopстoкe стaвJreння дo вiйськoвoпoJloнe.
них> [l?3, с.4r3]. У виpoкy визнaетЬся як нeoбгpyнтoвaнe
твePд}rсeння пpo тe' щo вlоtючeнпя oкyпoвaниx кpaiн дo
ск.пeдy Hiмeцькoi iипepii нaчe6тo дaе iй пpaвo стaвитись
a1- ̂ {ИХ кpeiн тeк' як дo чaqтини Hiмeччини, цe6тo квaлiфi.
кyеться як lleзaкoннa гiтлepiвсЬкa (дoктpинa пiдкopeнняl.

Miхснapoдний BiйськoвпЙ T pvl6унaл визнaчив кoлo oсiб,
якi пiд.пягaшть вiдпoвiдальнoстi зa зJIoчиIItty Дяльнiсть нe-
I4prстськoi пapтii. У виpoкy зaзнaчarться: сКepiвний склaд
нацистcькoi пepтii нaзвaний y o6винyвaлЬнoмy виснoвкy
як гp1rпa aбo opгeнiзaцiя, якa пoвиннa 61rти oгoлoIшeнa зJto-
чиIlнoк)D [l73, с. 408]' Цeй кepiвний сIt.пaд 61rв oсoбливolo
вибpaнoю гPyпolo в сepeдинi сaмoi гiтлepiвськoi пapтii тa
мaв oсoб.шlвi пoвнoвaхteння. ГoлoвнvtЙ oбвпнуtвeн вiд Фpeнцii
TПeмпeтье де Piб дoвiв вiдшiннiсть шirr( сзвичaйниrr aпo.
чиIIцeм)D i кoлoм тиx злoчипфв, кoтpi пpитягeлись дo сyдo-
вoi вiдпoвiдaльнoстi нa зaсaдax Cтaтyтy Miлснapoднoгo
Biйськoвoгo Tpибyнaлy. Biв нaгoлolц)rвaв: кГeнoцид, вбив.
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ствa чи якltЙcь iнIций &Iloчиtt' вчинений дePхсaвниш aпapa-
тoш' стa€ aнoвiмниш. Ilixтo не нeсe ro.пoвнoi вiдпoвiдaль-
нoстi. Bсi ii poздiляroть: i тoй, xтo свo€к) пpисyтнiстlo
пiдтpимyе aпaPaт' i тoй, :сm вчиняr злoчин' i тoй, xтo ви-
Pa,Iсaе 6aлсaння, щoби вiн 6yв здiйснeнпЙтaкuм спoсoбoм, i
тoй' xпo видaв нalсeз пpo йoгo здiйсвeнняr [l83, с.l9ll. Пo.
зafiс тJrг Йдeться пpo (зJlotrин нaфoнeл-сoцiaлiстичнoi дep-
хGaвиD' тo cвсi пiдсyднi як кepЬники нaфoнaл-сoцiaлiстrrчвoi
пapтii тa висoкi кepiвники дep,rсaви пeсyть гoлoвlty
вiдпoвiдaльнiсть зa тe' щo вoни зeдJrмaлrr a6o внинили цeй
&ItoчиttD [l83' с.l93].

Пpoтe Мiхснapoдний BiйськoвuЙ Tpttбунaл rraв нa шeтi
нe лиlцe пpитягtrJrги дo вiдпoвiдaльнoстi кepiвникiв нa-
цистськoi пapтii зa вчинeнi tлoчини. Biн, як влсe йulлoсь,
зaк.'taв шiхснepoднo.пpaвoвi oснoви д;iIя, IlpuTягнeння дo
вiдпoвЦaльнoстi й мaйбyтнiх злoнинфв зa скoснi aнaлoгiч-
нi з.rroчини. У Cтaтyгi Мiлснepoшloro BiЙськoвoro Tpиб1rнaлy,
йoгo OбвинyвaлЬнo}ty висIloвlсy тa Bиpoкy, e тaкo)tс в o6ви-
нJrвaJIьних lтPoиoвax Гorroвниx oбвинyвaнЬ вiд CIПA, сPсP,
Be.пикoбpитaнii тa Фpaнфi poзpoблeнi й oбгpрrтoвaнi шiжнa.
poднo-пpaвoвi зaсaди щoдo квaлiфiкaцi i  злoниннoi
opraнiзафi' вiдпoвiдaльнoстi ii кepЬниrцтвa зa зJIosIинu Irwтт|
миPy, вoенrri зJlotlини й злoчини пpoти лroдднoстi, пoпepe-
д,rсeнIIя пoдiбниx злoчинiв y мaйбyтньoмy. Boни дaють
пiдстaви для тoгo' aби пopyulу|TуI IlпTaння пpo вiдпoвi-
дaльнiсть ItпPс яtс зJtoчиllнoi opгaнiзaфi зa злoчини пPoти
миPУ, зa вoеннi tJloчиllи' ta &'Ioчини пpoти лroдянoстi. Taкий
сyд мiг би гapaнт1rвaти миp' бeзпeкy й стaбiльнiсть y свiтi,
свoбoдy д;rя нapoдiв кoлиtllllьoгo CPCP.

3лQчини кпPс, ii кеpЬнorc скJIaдy gгoсJrloгЬся мaйхсe
цiлoi плaнeти, мaйхсe всix кpaiн i нapoдiв, щo, 6eз5rмoвнo,
вимaгa€ ствopeння Мbкнapoднoгo Biйськoвoго Tpибyвa.lry
дJlя спPaвeдJIивoгo i нe}rин)rчolэ сyдy, aби oстaтoчllo пpи-
I7DI||rT'| дiяльнiсть ItпPс як тoтaлiтapнo-iмпepськoi
anroчиннoi opгaнiзaфi й зaпo6iгти ii peaнiмaфi в бyдь-якiй
фpмi

Cтaття 6 Cтaтyтy Miжпapoднoгo Biйськoвoю Tpибyнa-
лy дoпoшaгa€ пpoвeсти aнaлoгii мiлс дitlrьrriстю нaцистськoi
i бiльrцoвицькoi пepтiй, кoтpi встaнoвили диIстaтypy
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вiдпoвiдвo - в гiтлePiвськй Hiшeччипi й нa тepитоpii кo-
лиlцllьoпo Paдянськorю Cotoзy. Taкий aвaлiз зpo6лeний y
тшlaтфopшi Укpaiнськoгo нaцioнaльнo-пaтpioтиtlltoпo блoкy
Львiвщини .Мiжнapoдний сyд нeд KIIPC ta злoчиIlи тo.
тaлiтapнorэ pФltиl(y _ вpaнтiя шиPУ, 6езпeки й стa6iльlloстi
в свiтi, зaпopyкa свo6oди пapoдЬ кoлиrцIrьoпo CPCP,. Biн
пiдpвepдяtyс' щo зJtoчипнa дiяльвiсть 6iльцroвиtlькoпo rсе.
piвницзвe Pкп(б) _вI(II(б) -кпPC вiчиu нe вiдpЬняeгЬcя'
a в pядi випaдкiв пepeвиlцyr зa свorю тяхскiстю злoчиEвy
дiя.пьнiсть нaцистськoi пapтii, щo вишaпa€ сyдoвoпo пPoцe-
сy вaд IспPс як злoчивlloю opгeнiзaцieю. 3гiдпo з
Кoнвeнфею пpo вeзegпoqrвaнЕя тepшiнy дaввoстi дo вo€н-
llиx зJtotlиtlфв i з.ltoтивiв пpmи Jrюдgгвe теpшtни дaвнoстi
дo вчинeвих кepiвництвou I(ПPC злoчипiв тeх( нe шo,rcyть
застoсoвJrвaтися.

У зв'язкy з циli вивиIса€ Pяд питaнь. Haсaшпepeд _

дoкази звив)rвeчeння. Ha нalцy д)rмкy' дo rrиx тpeбa вiднeс.
ти piзнi пogгaЕoви бiльrшoвиIркoi пapтii тe ypядy сPсP,
дoкyшeнти бiльIпoвицьIсoгo кepiввицтвa в Укpaiнi. He
викJtиIсa€ сyшпЬy' щo с!{.'ry дoказЬ звrлr1вeчeнвя шaютъ pЬвi
lulpeктивнi зelrиски Лeвiвa тe iнrдrок кepЬвrос дiячь бi;rьlдo.
вицькoi пapтii. Чишeлo тaкиx дoкeзiв дo tlьolto чeсy щe
зaсeкpeчeнo в apхiвax. oсoблrrвo цe cпoсyrгься piзнюr сфa6-
pикoBarrи:к сyдoвих пpoцeсЬ' eнкавeдиeгськo.кaгeбiстсьrсих
шaтepiaлiв. oкpiш тoпo' вe шoясJrтЬ бyги пpoiгвopoвaнi шaтe.
piaли кoлиrцнiх oблeсниx пapтiйвиx apхiвiв. .Цoцiльвo
виlсoPистaти пoкaзи oчeвидць тя:tски:к aлo.rrrнЬ mтaлiтap.
вoгo Peхишy, кiнouaтepiaлl, фтouaтepiaли тoщo.

Bишarзе гP)rЕтoвlloпo oсшиcпeння кolro oсi6, кmpi пoвишi
IIeсти вiдтtoвiдeльнiсть зa &IIoчиlIи кoшпapтiйвoro тmaлiтep.
нoпo pe}rсишy. Хи6вa дJZнкa' щo тaкi oсoби вхсe нe лсив)rгЬ.
Пpишipoш, кepЬники ItПУ, якi виlтвi в opгaвiзaфi пePшo-
тpaвнeвoi дeшoнстPaцii в ICиевi зpaзy пiсля aвapii нe
Чopнoбильськй AЕC, щe й нинi пoсiдapть шiсця в piзниx
кepiвнrос oPпaнaх' вe ка,rсJrчи пPo зJtoчинrliв свсeсoюзнoПo
шaсштaбyr, бo lк йдeться пpo шiжпapoднпIl cуд.

Cyд нaд I(пPс як зJlotlиltЕoro opraвiзaцею _ цe Еe якась
xсaдoбa пoшсти: вiн - зaпopyкд aнтитoтeлiтapвoпo шaйбyг.
ньoпo дJIя нaстJrпниx пoкoлiнь. Cвiтoвa lpoшaдськiсть IIe
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завцte шae дoстaтвr yявлевпя пpo &'toчиви бiльцroвизшy' нe
IтPoгвoзyr пmенцiйнrrx pyйнiввих нaслiдкiв кorryнiсти.пorю
(пеoбiльцloвиrркoтэ) peвaвIцy в Poсiйськiй Федеpeцii, як i в
iншrд дep'rсaвaх нa тepитopii кoлиlдньoгo CPCP. Пpo цe
зaстеpiгaе в oЛитеPaтypвoй гatgгe) oлeг Мopoз, якtаtt o6у-
Pюeться тиtt' щo пa rрoтopiнЕo}ty Jtютвeвouy Bсeсвiтвьoмy
eкoЕolliчIloшy фpyшi в швeЙIрpськoмy мiстi .[aвoсi poltь
свoеpiднorю <бeвефiцiентaD вaлeпсaлa лiдepoвi poсiйськlо<
неoбiльцroвикiв Гeнвaдiro 3roraнoвy. Цe зaсвiд.r}тoтЬ нe JIиIцe
зaпpolцeнrrя Зюгaвoвa нa снЦaнки тe o6iди, Jrчaeть У д.уtc-
кyсiя:< i дieлoгax, e й чиqпeннi iнтepв'ю тa пpeс-кoпфepeшrii.

3гaдaний rrJблiIPrст lrицte: сI[o пe всe цe сказaти? Зaхiд
нe впepшe влaштoвyе бiльlцoвиtсаш гiгaвтськy бeзплaтпy
peк.пaмy. ,[ля них цe цIoy' poзвaгa. A тe, щo Poсiя пiсля
бy.Цe кpoв'lo xaPriaти'_ нa цe iм нalшtювaти' [13?]..Цo цьoгo
дorсoнeчнo дoдaти' щo тaкi нaслiдки мo)IсJгть чeкaти пe лицte
нaцtolo пiвнiчнo-схiл,orю сyсiдa, бo мoскoвськi бiльlцoвики
нe пpихoвyк}ть свoix вaшipiв вiдrroвити сPсP, тошy нe o6-
}reхсeтЬ свoеi дiя.lrьнoстi тepитopiею Poсiйськoi ФeдePaцii.

JI'дeP нeoбiльlдoвикiв в Укpaiвi П.Cимoнeнкo вiдрepтo
зeявляr: t...I(oцпaPтiя ввeлсee, щo пPolroпoцIeнrrя дeP,кaв.
нoi нeзeлeхснoстi Укpaiни цiлкoш пo€дtlyвaлoся з ii
пepeб1rвaнням y сrшeдi Coюзy PсP. A тим чaсori pyйнyвaн-
ня Paдянськorю Coюзy бyлo здiйсненo нeзaкoЁнo, бeз зIloди
нapoдiв сoюзниx peспyблiк i Coloзy в цiлoшyl[190t..{o peнi,
пPo всeнapotttufr peфepeвдyш l гpyдпя l99r p. вiн вoшyсь
Ire згaдye _ д.JIя ньoгo iснyе лишe peфepeндyli l7 гpyдня
l99l poкy. Мaб5пь, П.Cиuoнeнкo зaбyв пpo тe' fiс виIтpaв-
дoвJrвeJIи йorэ пoпepeДBп|<'l Poзпyск Устeнoвчиx з6opЬ тa
як вoни пoвeлись зi свoiши сoюзникаму| - g пapтii лЬrх
eсepЬ. He згaдyсться тaкo,lс сзaкoвнийl гeкачeпiстський
пePeвoPoт' якиЙ. rriг би закirтчитись ryлaгiвськи}I (свiтлиu
шaйбyгпiшl.

B naPrумeнтaфirнeoбiльlпoвt,fl{D}toпo лiдepa пpoст€'кyrгЬ.
ся сeшe oдин aкцеEт - пiд3вePlptrv| зaкoIIEiсть ствopelrпя
сPсP' пeзвaл(aюtrи вa тe' щo фaкти свi;ц115 пpoтиJle,кнe.
3вiдси - нaшeгaпEя здiйснитu нoэuЙ пеpeвopoт лeгaльнo.
IVlae paцiю шoскoвсЬrсий rry6лiщст oлeг Мopoз, oцiпюloчи
пg1gнrlifiрдЙ дP.утttЙ пP,o(и 6iльIдoвикЬ дo в.'Ia.Ф.r: (e, oд,нaк,
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iстmвa piзниtдя шiж пeprпиш i дpyгиu пPиxoдolД 6iльцlo-
викiв. У пepuroшy вoни зaхoпили влaдy зa дoпo}roгoк)
збpoйвoro пepeвopoтy. Hi:<тo тoдi нaс _ нapoд _ Еe питaв'
чи хoчeшo ши ix. I впpoдoвхс yсiх 70 poкiв бiльuloвиrlькoгo
пpaвлiння 

'Itoдelr 
з ниx циl[ питaнням нe цiкaвився. У нaй-

гipuri xвилиEи цe дJIя нaс слy'lсилo te oпPaвдaнЕя: щo
пopoбити, пpoти сиJrи нe пoпpeЦ' Teпep iншe. ?ItoДroгo oп-
paвдaIIIIя в нaс Bxсe нe бyte. Mи сaмi зa Pyrпсy roтoвi пPивeсги
шapксистЬ.лeнiнцЬ дo влaдlo[ l42].

Укpeiвф вe бyдyгь шeти пiдстaв дJIя oпPaвдeння щe
бiльцle. Хтo спiвЧrвaтимe нapoдoвi, який пiсля 70 poкiв
бiльшroвиlркoгo пolteвoJleнвя' витepпiвrди нaЙстpeхiтливiuri
зJtoчиIlи вiд шypaвйoвськoпo плIo}Iдpyвaння Itиевa дo чop-
вoбильськoi кaтaстpoфи' цpoпoлoсJrвaв нa пapлa}teнтськиx
вибopax зa спaдкoешцiв цих злoчипцiв? Aдхсe сaм
П.Cишoнeнкo пицIe: rМи rпlrдaе}toся тиDt' щo нaм вдaлoся
вiдвoвити Кorr5rвiстиннy пapтito _ пapтiю сaмoвiддeниx
бopщв зa iнтepeси lrapoдy' i ми poбитишer,ro всe мo,tсJlивe'
щoб нa зшiнy б5р:кyaзнo.вaцiolreлicтичнiЙ Укpaiнi (дoдaм:

дe вeoбiльlдoвики пaЕJпoтЬ y пapлaмelrтi._ o.Г.) нaйшвид-
шe пpийur.lra нoвa' сoфaдiстичвe Укpaiнe>[ l g0].

Якe шeйбyтЕ€ шo)tсе чeкати yкpeiнфв y свoвiй, сoцia-
лiстичвй Укpaiнir? (пeрспeктивy'_ пицIe Oлег Mopoз,_

уяв.ll1T}1 пeвaжкo. CлЦoш зa eкoнoмiчним oбвaлoм' Iсiapтoч-
Iсeши' noJloдoш всe пiдe зa звични}r кoщrнiститним сцeнapiеrr:
сyвoPa цeнзJrPe' peпpeсii, тaбopи... He тoмy, щo тeк хoчe
oсoбистo тoвaPицI Зюгeнoв чи хтoсь Ц€,_ цьoгo oб'ектив-
нo вишaгaю,гь iнтepeси JrгPиDreння влaди. oCoцieл-дeмo-
кPaтичЕaD i взaгa;ri вся м'яrtoтiлa сIi'Ieдoвe чeсткa }rитт€вo
зникнe з кoшyнiстиннoi кepЬнoi вepxiвки, нiби-тo ii взaгaлi
нe бyлo. Пaш'maетe' як зllиtсJtи шellrцoвики тa eсepи нeвдoвзi
пiсля 19l?-ro? У взaемиIlax з 3exoдoм вiднoвиться (xoлoд-

нa вiйпal пPичoмy тaкa' rсoтpa пoстiйнo зaгporrсyr пepgйти
в сгapятyl [l42].

Tpeбa вiддaти нaлe,Iснe цьoмy пyблiцистoвi: пepспeкти-
вa пarсpecпeнa пPaвиJIьнa, бo тaк пiдкaзyс дoсвiд peaлiзaфi
вчeння шepксизшy-лeнiнiзмy в yсix кpaiнaх свiтy. A цeй
дoсвЦ виIUtивa€ з сa![oпo цьoгo вчeння' пPo щo писeв щe нe
пoчaткy нaцIoпo стqrriття Iвaн Фpaнкo.

Poвдiл III

PoсiйсьIсий llекo}ryнiстшчний
iмпеpiaлiзм

Poзпaд сPсP вис)пIyв нa пepшrий tUIaн нeкo}tyнiстиннi
кoвцепфi iипepiaлiзмy як зaпePeчeння йoгo бiльlдoвиtlькo-
rэ вapieнry. Ha нaш пoгJtяд' цi кoнцeпФi дoцiльнo вutiлuтu
в тPи гpyпи: тpaдицiйнo-aпoлoгeтпчнуtЙ iипеpiaлiзи,
севpaзiйськуlЙ> тa нaцioнальнo-вoзз'eднysaльguЙ (нeцio-
вaлiстичвий). Tpe6a зPaзy зaстePeгти' щo вoни мaють пeвнi
пoдiбнoстi мiхс сoбoю i нe мoхс5пь б5пи вiдrюpoдхсeнi кки-

тaйським Dtypo}tD вЦ бiльцloвицькoпo iмпepiaлiзшy.
Piзниф, щo зpaзy ![o,Iсyть видaтись зa iстmнi, пpи глиб-

IIIo!дy poзглядi виявляються IIeзнaчну|\lIуI' a iнкoли нaвiть
цIтJrчни}tи' aбo кoн'loнктуPtl't!tl4. Пpимipoм, тpaдифйнo-eпo-
лoгeтичвий iмпepiaлiзм мa€ двa piзнoвllди, якi нaйяскpaвiдrе

Peттpезelrт}'кугь Iвeн Corroнeвич тe Imp IIIaфpeви.r Ha пpaк.
тицi вiдмiннoстi мiхс ltиllи стoс)rються лицIe внyтpiIшнix
питaнь i пiд:<oдy дo ix poзв'язaння' aлe IIe зaнiпaють с5rтi.

3. l . Tpatшцiйllo.BпoЛoгстrrчllий
iмпсpiaлiвм

a) <Hapoднa мoнвpхiя> Iвaнa Cюлoнeвrrчa
Пopyureння питaIIIlя пPo PeстaвPaцю мoнepxii в Poсii

t'ro)t(нa спpийняти як нeсepйoзнe' aдхсe вЦ ii лiквiдaцii ми-
нyлo мaйхсe вiсiмдeсят poкiв. 3a цeй нaс цiлий pяд
мoнapxiнниx деP)r€в стaв peспyблiкaми. Пoвepнeння дo
шoнapхii aсoцiroеться зi спpoбoю пoвePнyти кoлeсo iстopii.
Пpoтe тaкий пoгляд пoвepxoвий' кoли йдeться пPo нarДoгo
пЬнiчнo-сxЦнorэ сyсiд3' Мaе paфю Boлoдимиp ЯнЬ, ствep-
д)Iсyючи: сfleprrсaвa пoстa€ тa![' де е динaмiкa' сильнo

Poзвинeнa вoльoвiсть, якa з5rмiс силoю poзyмy poзв'язeти
pЬнoбiжнi (aбo й poзбiхснi) з}taгaння силЬн,rх iндивiдyaль-
нoстeй, як цe 6aчимo в Евpoпi, aбo тaм, дe e пeсивний,
flaЙцtlхltЙ зaгaJI' л<пЙ, нe вмiс пpoтистaBитись дeспoтoвi i
пЦчиняеться йoтo вoлi, як цe 6aчиrro в Poсii> [245' с. 139J.
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Tвepрrteння Iвaнa Coлoнeвичa, щo uPoсiя твoprrлa цa-
piв - a нe цapi Poсilol [200, с. l59] aхс пiяк не спpoстoвyе
пoпеPeдньoi дrмки. Cпpaвдi poсiйський нaPoд' як с@gggiцp
зa свoiм сoцimипoм' ви![aгaв дyалa <MaксиrДal' цeбтo сeм
пopoдив тиpaнa. Згодoш цeй хсe тиpaн сa}t твopив Poсilo,
дtloчи всyпepeч oб'€ктивним iнтepeсau нapoдy' щo бaнимo
нaйяскpaвirцe нa пpиlоraдi Пeтpa L

Кoнцeпфя (нapoдЕoi мoнapхiil lвaнe Coлoнeвичa цiкaвa
ти![' щo ii aвтop зaJIицIився шoнapхiстol{ в пoвorнний нaс,
Iio'Iи' як вx(e зaзнaчa,Ioсь, в цiлoмy pядi кpaiн мoнapхii пepe-
твopювaлись y peсгryблiки. Biн, син 6iлopyсьtсoк) сeлянинa'
заlg'Iикaе пoвepн)mисЬ дo (дepх(aвних пpинципiв Мoскoвсь-
кorэ I]apствal [200 c'223|. nМoнаpxiя,_ п,!tIIе Bh,_ нe тi.тьки
фopмa пpaвrriяня, &пaстивa як типoвa для poсiйськoi нaфo-
нaльнoi iдei, aлe й пyнкт кoнцeнтPaцii всiх твopчих
нaфoнaльпwк cllJl.b [20l, с. l42].

Iвeш Coпoнeвин (189l.l953), який шaйrrсe двaдцять ogгaн-
нiх poкЬ х<'rffя пpoвiв зe кopдoнoм' нauaгeеться пaдaти
свoiй кoнцemдii пpaктичнoстi. B пеpeдмoвi дo йoю oПoлiтич-
них теэD' щo дpylсyвeлись y ltсypнaлi сHeцr сoвPeмeнrrик)'
ii aвтop пиrцe: nPoбoтe Coлoнeвичa пpивeблroс зpiлoю eнep-
гiею, силoю. Bo.lIьoвий зaPяд - uo)Iс.llивo' нaЙфннilшe в нiй.
Cьorюдrri' кoпи сyспiльствo yPa,rсeнe aнeмi€ю, aтpoфiею вoлi,
rц якiсть нaстiльки piдкiснa, вaскiльки дoкoнeчнa. B цьoмy
poз5rмiннi стaття (?_ o.г.) Coлoневичa aктyaльнiure вiд нe.
дaBньoпo eсe A.Coлхсeнiцинa сЯк нeш oблaднaти Poсilou.
Peaкцiя нa пyблiкaцiю Coлхсенiцинa пorсaзaлa' щo з
бoйoвикaши диктeтopiв тищr Гaшсaхypдlя aбo сaмoстiЙни-
ми (тaк в opигiнeлi.- o.г.) пoлiтикаши нe tioхсЕa гoвoPити
uoвoto сeнтимeнтaлiстiв. Cилa - тiльки ii спpoшorrсвi apo.
зyмiти ф закашeпiлi y сauoвтiurнi.rr зaxoплeнвi в.пaдoю Jrк)дIilD
[l ' с. l38].

Bюriдпиш y кoвцeпцii Coпoнeвичa' xoч сaш вiн вoйoвци.
чo виeгyпar пPoти кoнцeп1iй, пpимipoм, в iстopи.lпiй нayцi,
€ пo'Ioхсeввя rrpo дouiвaвчl' щo lPaпyeгьcв яtс (визttatlаJlьнa
лiнiя нaцioнaJlьнono xePeктepyD [200, с. l65J. Biн вe пpю(o-
вy€ тoпo' щo Еe визЕa€ нi pЬнoстi лroдeй, нi pЬнoстi нapoдЬ.
3a йoю пepeкoнaвняu' в (зaгaльЕoшy фpoнтi людcгвa'Ila
кpaйнiх пoзицiя:r gпoягЬ Hьroтoв i бoтolсyд, а мirrс ниrди iнlдi
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нeфi, нapotи i пrreшeнa. nКoжнa з них (мa6yть, нaцiй._ o.Г.)
rraе дoшiнaнтy нaцioнaльнoгo хaPaктepy: яI(ycь сУмУ,
Еeпeввe' спaдкoвих дaниx' кmpi визнaчeкугЬ типoвy Peaк.
цiro цiеi нaфi пa нaвкoJl}rцпlю дйснiсть IIя дiйснiстЬ' нaпeвнe'
пe шaс ,rсoдlloгo вIIJIивy нa зaгaлЬнуtйl ctсмF, нaфoнaльнom
xapeктepy: в oдвих i тиx лсe iстopинних i гeoгpeфiнних )rмo.
вaх piзнi нaPoдl{ дiють i пpoдoвхсyloть дiяти пo-piзнoмyl

[200, с. l78]. Iнaкure кiaх(Jrчи' тe' щo Coлoнeвич визнaчar як

дoмiнaнтy нaцioнaльнoгo xapaктepy, нинi нaзивarться нa.

цioнaльнolo мeнтaльвiстю [85, с. 9.10l.
Пpи хapeкrэpиииф poсlйськolo нePoдy Co:roнeвич впaдar

в сyпePeчнoстi. Як aбсoлroтнa бiльIцiсть poсiйських iмпepi-
aлiстiв, вiн poзпoнинaе iстopito Poсii вiд Itиiвськoi Pyсi, aби
пoкaзaти нeвмиp1пцiсть poсiйськoi iмпepii. .Цля цьolp вiн
пицIe: сTeк звaнa nlrrпepiя oлeгau iснyе й дo цьoпo чaсy _

i всi спpoби ii пoдPiблeння зeзнaли кpaхy} [200' с. r69L A
в)rсe чepeз кiлькa стopiнoк пoдa€ як фaкт тe' щo poсiйська

дepжaвнiстЬ (виPoGпa в Мoсквi в 13-16 стoлiттях' в Jrlnoвax
шaйхсe aбсo.lпoтнoi вiдipвeнoстi вiд 3aхЦнoi €вpoпиD [200,
с. 176], чolro пpo Киiвськy Pyсь (сtццеpiю oлeгel) нe скa-
rкeцr. .Цaлi вiн ствep'Цхсyе: *PoсiйськиЙ нapoд y )кoднoшy
випaдкy нe е lraPoдoм стeпЬ _ цe нapoд лiсiв. Йoгo дep-
хсaвнiсть rrepoдилaсь i  виpoслa в лiсaхo [200' с.1?6].
C5rпepeннoстi Colroнeвичa - цe peзyльтeт yпePeд)Iсeнoгo
пoглядy в }tинyлe. B пepIшoшy випaдкy вiн нaмaгaвся IтPo.
TucTaBцTv| Poсiйськy iмпepiю яrс тисяlloлiтнlo iмпepii Кepлa
Be.шtкolo, a в дpyroмy _ спpoст}Zвaти кoнцerщii (сшoнrо.llьсь-
кoi кpoвil poсiян, Iropмaнськy тoщo) пoхoдхсeння poсiйськoi

дep'rсaви. 3 iстopинними фaктaии вiн пoвoдиться дoсlfгь
свaвiльнo. 3aявивIди пpo нeгaфю iстopинниx кoнцепцiй,
Coлoнeвич сaм дiс нaвпaки: нar}raгa€ться втисн)rtи iстopilo
Poсii в пpoкPyeгoвy схeшy влaснoi кoнцeпфi.

3гaдaнi сyпePeчIroeтi aвтop (нaPoднoi мoнapxii> вe }toxсe
orДинyги й тoдr, кo.'tи зeхoдитЬ пPo пpиlшaд Biзaнтii д.пя
(пoяснeння виникнeння нaцroi lмпepii" [200, с. l?0]. Йoгo
Ду|Bуе' як мiг сyздaльсЬкий сшepд, кorpяЙ пiдтpиraaв Бoro.
лtoбськoгo, бpaти зa пpиlt.пeд Biзaнтiйськy iмпepiю, пPo якy
нe шaв lrtoднoгo пoнaTгя. Tyт нeшa нiчoгo дивнoгo: в пPo.
тиJleхснoмy Bипeдкy нe бyлo би пiдстaв стBepрIсyвaти' щo
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(слaбкий lrapoд нe м'iг би пoбyдyвaти вeJIиItoi iuпepiil [200,
c. |74l, a дпя Coлoневичa нeйro;loвнirцe дoвeсти' щo iмпepiro
ствopював нepoд (сpyсский мyxсикl). Як виявляеться, цeй
нaPoд rдaв пoмiчникiв сepeд iнцrих нepoдiв. <Poсiйський
пл}rгaтap' звipoлoв, 6opтник тa iнцri якoсь пpoсJrвaлисЬ всe
дaлi й дaлi нa пЬнiн, якoсЬ oсiдaли пopяд з тyзeмниllи
фiнськиши тUteмeнaши _ з yсякoю мep'ю, чyддIo' вeссю,-
зхtивeлись t ||уIмуI' мaбJrгь' нaймиpнiure' tливaлись i - з
вiдpiзaних вiд всьoгo свiry бoлiт, в(Nlзьrсo-oкськoпo мiхсpiwя
пoчaли бyдyвaти Iмпepiю _ i пoбyдyвaли> [200, с. l?l]. Чи
мo'кнa в тaкoмy paзi твeptити пPo непepepвнiсть сIшlepii
Oлeгa>, якщo ii пoчaли бyдyвeти в мiсцeвoстi, дaлeкй вiд
Киевa?

oднaк Coлoнeвичa тaкa лoгiкa нe т1pбyе, бo в iнlшoмy
мiсцi вiн I'oвopPtть пpo iмпepiю PlopикoвинЬ. Ito.шl *t Киiвська
Pyсь бyлa PoзгPol'tJIенe стeпo}r чepeз внyтpiшlнй PoзrсJIaд'
сii кPaщi eлelueнти ешiгpyвaли нa пiввiн, B с)rздaльськi дiси
(як y 1917 poф зa кopдorr), i тaм взя.rrись зa вiдтвopeЕЕя
дeмoкpaтFlнoi i мoнepхi.пroi цeнтpaльнoi влaдtltD [200, с. l58].
Itiкавo, щo зa слoвeши (IraPoднoгo rroвapхiстa)D цeй пpoцeс
Poзпoчaвся дo тaтaPськoi нaвaли. 3нoвy iстopик i пpaввик
мaе пЦстaвu oцitluтп твepд)кeння Coлoнeвичe як нeвiглa.
ствo eбo яggvtЙ oбмaн.

Oднaк звepнeмo yвaгy нa мoвний пapaдoкс. Cлoвo сeшi-
гpaцiяl в слoвtlикrax пoясIIюrться як (пePeсeлеIlня iз свoei
бaтькiвщини в iнury кpaiнy, зy}loвлeне сoфeльнo-eкoнoшiч-
t|уlу|уI' пoлiтичнимvt, a6o peлiгiйними пpичинaмиl [l94, т. 2,
c. 4,l7 :2|7 , т. 1, с. 585; 59, т. 2, c.629]. Якщo тaк' тo Coлoнeвич
зЕoвy сaм сoбi зaпepeчyе: eмiгpaнти нe мoгJIи пPoдoв,Iс)rвe-
ти Itиiвськoi Pyсi, a твopили Paзo![ з yгpo-фiнськиllи
IUIeмeнaши нoBy дepя(aвy.

У тpaдифйнoшy плeнi д.пя iдeoпoгЬ poсiйськoгo iшпepia.
лiзмy пoдaеться пo.rriтика (збиPeльIrиI{тва> Мoсrсви. I[oпpaв-
дa' щe oдиIr пapaдoкс (ЕapoдIloпo l[oнapxiстe>: зGiльIlreння
нaсeлeння вiн oбмeхсye чoмyсь лишe €вPoпeйськoro чaсти-
нoю Poсiйськoi iмпepii, a збiльшreння тepитopii дeмoнстpyе
мaтepiaлeми д.ltя всiеi тepитopii. oгoхс, динaмiкa евpoпeйсь-
кoi чaстини iмпepii виглядar тaк: 1480 p._2,| шлн. oсiб,
1580 p._ 4,3 млн., 1680 p._ 12,6 шлн., 1?80 p._ 26,8 шлн.,
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1880 p._84,5 ш.пtl., 1895 p._l10 ш.шr oсiб; a тepиmpiя дeP)rса-
ви в 1464 p. стaнoвI{Jta 550 тис. кв.кtii в 1505 p._2u,ltн.226
тис. кв.Iсш' 1584 p._ 4,2 usв- квtGш' в 1598 p.- ?,1 u.rпr. кв.кш' в
1613 p.- 8'5 млrr кв.rоr, 1645 p.- 12,3 шJttI. кв.кut 1796 p._
l9,3 шлн. ttв.кu' в l9l? p._ 21,8 шJIн. кB.rсu [200' с.58].

Telцеrщiйнiстъ (нapoднolo шoвepxiстal нe шa€ шelк сIван

Гpoзний'- пиule вiн,_ пpoдoшIсJrюни пoлiтlrкy свoix пoпe.
peдцикЬ i сгпrpaюнись нa нapoд'Iri низи(?_ o.Г.)' poэгpoш.пoе
зeлицIки yдiльнoi aPистoкPaтii й зaкiвнye дaвEo Poзпoчaтy
пpи йoго пoпepeдникаx opгaнiзeфю нaйlшиprлoпo сeлявсЬ.
кoпo ca}toвpядJrвaнвяD [200, c 158]. Ta звepнeшoсь дo.щrшBи
iсmpика B.ILгroчевськoгo. Biц (Iвaн Гpoзвий._ o.Г.) apгy.
шeвтy€: noднoбiчний, сe6eлroбний i нeдoвipwtвuil нaпpяш
йoro пoлiтинвoi д1rмки пpи йorэ нepвoвй збyдr'кeнoстi пo.
збeвлrшro йorэ пpaкти.пroпo тarсl)r' пшriти.дrorэ orсoшipy' чyIтя

дiйснoстi, i, вдaлo BзявцIись за завePшelпrя дep)rввЕoпo лa'щr'
якuЙ gaклalvl йoro пpeдки, вiн нeпouiтнo для сeбe сauoпo
зaкiнчив тиl'' щo poзxитeв сaшi oснoви rрoro пopядlсy' [88,
т.2, с. l87]. Як вказy€ Клroчeвський: сOпpинвики gгaвr,UlисЬ

нe нa мiсцe 6oяpiв, a пpoти 6oяpЬ, вoltи tДoгJIи бyттt за сa-
шиш IIPизlIaчeнняш свoiи цe пPaBитeJIяtlи' a кaтaши зeшлi.

B lрoмy пoJIягaJra пoлiтичrra 6eзцiльвiсть oпpичIIиIIи, зy-

}roвлeнe зyдapo!Д' пPичиltoю кoтPoпo бJrв лaд, a нe oсoби,

вoвa 6yлa спpяlДoвalra пpoти oсiб, a lre пPGrги лeдy' [88, т. 2'

c.|,l2|.3вiдси _ aбсypлнiсть д5rшки Co.пoнeвrrчa цiлкoш oчe-
виднe.

Ilepeвeги poсiйськoгo дyхa Colroнeвич бeчитЬ y дapвilli-
вськiй Peaкфi нa дoвкi.п.llя' кoтPa дaлa зшoгy нapoдoвi gгaти
(пepeшo'tсцeм y,китт€вiй бopmьбir, бo, (нeзвaхGaю.rrr нa всi

пol[иJIки' пaдiння i кaтaстpoфи, якi йlul.lуt чePeз тpeгi'шty

нaшy iстopiю, нepoд зyиiв знaхoдити виxЦ з пo'to,кeнь' цlo

tдaвaJrись зoвсiш бeзвиxiдниuи' gгaвaти Еa пoги пiqlIя нaй-

тя'r(чиx пoмиJtolс i пopaзoк, пPaвиJlьнo визнaчaти свoi цiлi й

знexoдltти пpaвильнi ЦuIErсИ ix дoсяпreшrяn [200, с. 160]. Taкi

вJraстивocтi, зa йoгo твеpд)кeнняш' (пo-пepшe, вiдpiзняloть
йoгo (poсiйський нapoд.- o.Г.) вiд iнпrrоr нapoдЬ свiry _

aнглiйцЬ i нiицЬ, iспaнфв i пolrяrсЬ, евpeiв i цr,rгaпЬl i, (Пo-

дpyгe, тисяtry poкЬ пpoяв'(JrуIcь з дoстaтвЬoro визнaчeвiстror

[200' с. 160].
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Iстopивнi тa iдeoлoгiннi пiдтaсyвaння пoтpiбвi Coлoнe-
вичy для тoгo, a6и дoкaзaти пpaвильнiсть кoнцeпцii
снepoднoi мoнapхii l. Якщo вipити йoшy, тo (PoсiйсЬкa

мoнapxiя iсmpиннo виtlикJta як PeзyJIьтaт пoвстaнь пrrзiв
пpопt бoяpсrва' [200, с.l50]. Ilpme т!rт стaвитЬся пiд сyмнiв
спaдкoвiсть фei мoнapхii, дo тorю чaсy' кoJtи PoзпoчaлaсЬ
бopoтьбa пPoти бoяpствa. Щe дивнiцre виглядaе тeке
пoJIoIсeння: <Poсiйськe сeJlяrrствo пoтPaпиJto пiд кpiпoсний
гнiт y пepioд вiдсутшoстi мoнapхii,_ кoли lрpi зницDrвa.
лись' a кpaiнoю poзпopярlсaлaсь двopffrсьIGa гвapдiяo [200,
с.150]. oгxсe, зa твepд)rсeнням Coлoнeвичe' кpiпoснe пpaвo
виниrg'to в Poсii пiсля смepтi Пeтpe I. Ta фeкти ствepд.
,Iсyкуть iншe. I(piпoснe пPaвo oфprтa;loсь y Poсii Cyдeбникoм
l4l7 p. зa вeликoпo князя l[oскoвськoro Iванa ЦI, а oстaтoчнo
Coбopниrr вик.пaдo!' (сyлoхсeниeиl) 1649 P.' кqlrи цapський
пpeстoл пoсiдaв Aлeксeй Миxaйлoвин; iшпepaтpиця
I(aтepинa II в 1785 p., це6тo чePез 23 poки пiсля знищeння
Пeтpa IП, вlцaлa,[apoвaнy гpaмoтy' якoю зaтвepдl,rra .rиннi

пpивiлei дЕoPявствa. Taкi фaкти вiдoмi кo)tснo}ry' xпo вивчaв
iстopiю Poсii.

,Цля нaкидaння свoеi (IraPoднoi шoнapxiiu Coлoнeвич

дoxoдить aх( дo тaкoпo твеpд)кeння: lPoсйськa мoнapxiя
бyлe лиure oдним з peзyльтaтiв спpo6и пoбyдyвaти дep.
х(aвy IIe нa юPидичних' нe нa eкoнoмiчIlиx' a пa чистo мo-

PaJIьпих oсIloвax _ з €вpoпeйськoro мoнapхiею ii oб'eднyе
тiльки спiльнiсть зoвнiIцньoi фopми. Aле oбидвi вoни нeзвaнi
oдниrД i тиш xсе iмeнeиl [200' с. l50]. A щo вжe скeзaти пpo
тeкe: oУ нaс бyлe, e пiсля 186l poкy зt loвy пoчaлa
вiдpoдхсyвaтись дeиoкpaтiя нeзuipнo вищoгo стилlo, нiltс
aнглoсaксollськa _ piвнiсть дyxoвнo piввиx лroдeЙ, бeз
oглядy нa iх титyли' tсиtцеIli, нaцioнaльнiсть i peлiгiro>

[200, с. l50]? ПoнитaвцIи сeнтeнфi Colroнeвrсчa' мo,ttнa зa-
с3rшвiвaтись y чeснoстi тaких письlreнникЬ, як ГoголЬ, тJ/P-
гeн€в' Heкpaсoв, Чexoв тa iнurиx, якi пoкaзaли спpaвхсне
o6личчя poсйськoi дeмoкpeтii.

.Цoкoнечнo нaгoлoсити' щo свoю кнaPotнУ мoнapxiloь
Iвaв Coлoнeвич' сиlt бiлopyськoгo сeJIяниIIa, якYlЙ нaпeвнo
нa влaснiй спинi пepeкoнaвся в пPивaбax poсiЙськoi

дeмoкpaтii тa poсiйськoгo кpiпaцтвa' писaв y пoвoсннi poки,
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кoли бiльцroвицькa iмпepiя впIlulлa пepe}to)rсцeм y вiйнi
пPoти Hirдeччини. Iдeoлoг кнapo.фIoi мoнapхiio нe дo)tсив дo
1989 p., кoли Ilя хс пepeмo'кнe Poсiя кaпiтyлювaлe бeз
oднoпo пoстpiлy пepeд Hiмeччипoю, вi1jцaвIши iй зaхoплeнi
в 1945 p. нiшelркi зeшлi. Moхсливo, вiн iнaкшe oфнив би
poсiйський дyх, пoбe.rивIши нaслiдки нинiIдньoi чeчeнськo.
poсiйськoi вiЙнуt.

Itpiм сHapoднoi rroнapxiil, як пiдсyмкoвoпo твopy' мo-
нapхiнпi iдei Iвaн Coлoнeвич пPoпaг}rвaв в iнцrиx свoiх
пPaц.Е(' щo бyли вiдoмi зa lre'Iсaми Poсii. B 1990 p. читaч
чaсoписy nHaцr сoвPeмeнникl змiг oзнaЙoмитись з йoro
шaнiфeстoм <Пoлiтичнi тeзи poсiйсЬкoпo нaPoднo-irrпepсь-
кorо (Iштeбс-кaпiтeнськoгo) pyхyD.Tyт вiн вистyпe€' 3 oдtrIoгo
бoкy, як iдeoлoг (IIIиPoкoi вePстви пpoстиx лroдeй, якi
знeвipились y aбстpактн}xl( пoлiтичниx дoктpинaх !Дaсти-
тиx лiдepiвD, a 3 дpyгoгo'_ як пpeдстaвник lfioлoдllloгo
пoкoлiння eмiгpaнтiв ( сurтeбс-капiтaнiв> ) нe пPoтивaгy (гe-

нepaлaмD (П.Мiлюкoвy, П. Cтpyвe) [l, с. r37!. Мaнiфeст
Coлoнeвичa _ rциpoкoплaнoъYlЙ дoк)rмeнт' в якoliy пopy.
цreний цлуtЙ кoDtплeкс питaнЬ. Miж cПo.'liту|Ч|7у||!IуI тeзa!!иD
i сHapoднolo мoнepхirюD спoстepiгaються вiдмiннoстi в
aPгyментax для odгpyптyвaння кoнцепцii мoнapхiзмy.
oзнaйoмлeння t кПoлiтичними тeзaмйu пpoвoкy€ нa зви.
нyвaчeння нивiцrнix l , roскoвсЬких нaцioнeлiст iв
(нaцioнaл-pефopмiстiв) y плaгieтi.

Мaнiфeст PoзпoчинaетЬся з бaчення Coлoнeвичeм
poсiйськoгo нeфoнaлiзмy' Iцo дoпo}torrсе Poсii втiлити свoю
(нeпoвтopнy мiсito в iстopii людствeD [20l, с. l39]. Biн пpo-
тистaвляr нaцioнaлiзм Iцoвiнiзмoвi' кoсмoпoлiтизиoвi тe
iнтepнaцioнaлiзмoвi' olдeя кoхtнoгo нeцioнaлiзмy,- пиure
мoнapхiст,_ е iдeя, щo oб'еднyе i вихoвye нaцiю дo викo-
нaЕня ii iстopи'пloi мiсii нa зeмлL 3Iрoro пoглядJr - цroвiнiзм
е пoгaнe в,скoвaння нaфi. Кoсмoпolтiтизм _ вiдсyгнiсъ бyдь-
якoгo в}!:кoвaння. Iнтepнaфoнaл _ IсaтoPхtнa пPaця нaцii
ддя чy)lси:к iй цiлeйl [20l, с. l39]. CфopмyJlьoвaнo чiткo _ i
тpебa виtнaти Paфю aпoJloгeтoвi мoнapxii.

Ta Coлoнeвич нe Droхсе oбiйtтись бeз aбсypдy..{aлi нитaемo:
сPoсiйський (upyсский>) нaцioнaлiзм як iдeя, щo дep)rсaвнo
oфopмлюе нaфro, нePoзpивllo пoв'язaний з oднooсoбoвoю
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дiдичIroю (снaслeдствeвнoйl) мoнaPxiчнoю влaдoю' якa

втiлroe в сoбi peлiгiйний сeнс нarцoгo сoфaльнoro бyття.

Peспyблiкaнський нaцioнaлiзм _ якби вiн й iснyвaв,_

oзнaчaB би вiдpив Poсii вiд ii глибoчeзниx peлiгiйнo-

!'opaлЬниx витoкiвn [20l, с. r39]. Як iдeolroг, Co.rroнeвич нe

дoвoдl{ть свoiх пoлo)кeнь iстopинпиши фaктaши' a нaтятa€

ф ж сфa6pикoвaнi фaкти нa свiй iдeoлoгiнний кoпил, пpo

щo в}I(e йцrлoсь. Iнaкшe кaxс)rчи' Coпoнeвич IIе apЦrueнтyе'

a пoстyлюe' нe гpеб5пoчи нiчиш i нe вiднyвaючи rrсoднoi

вЦпoвiдaльнoстi.
Poсiйський нaцioнaлiзм y тл)rмaченнi Coпoвeвичa мo,rсe

мeти лиlцe peлiгiйнy oсIroвy ("xPистиянськe й пPaвoслeвЕe

свiтoвiдтyттяl) i бeз пpaвoслaв'я стae uнiсeнiтницeЮD, 8,

oкpiм тoпo' вiн (неPoзpивнo пoв'язaкпЙ s iснyвeнням Iмпеpii

Poсiйськoi, якe iстopиннo з'едrryе uaтepик з евpoпeйським

пiвoстpoвoм, зaбeзпeЧrе нeцii poсйськй (<poссийскoft n ) бeз-

пPиlgIaдIrий в iстopii свiтy нeпepepвний zкиттевuЙ пpoстip,

який мiстить y сoбi всi нeo6хЦнi шaтepiaльнi peс1pси д.lIя

сaмoстiйнoгo i сaмoбyтньoгo poзвиткy> [20l, с. 139].

Ta з'еднaти вor\oнь i кpиry нe!Дo)It.'tивo' тo}ty Coлoнeвич

зaJrицIaеться вipниu сaм сoбi: в)rсe нa нaстyпнiЙ стopiвф вiн

зe65rвaе пPo тe' rцo тiльки писaв дo цьoгo. Tarte сyпeр.пtiсгь

a)к виtIиPe€ в aпoлoгii poсiйськoгo пpeвoслaв'я i спpoби

пoв'язaти йoro з нaцioнaлiэмoм. oсь Coлoнeвич пoясHю€:

<PoсiЙська _ нe вiзантйськa _ пpaвoслeвна свЦoмiсть цIy.

кае Пpaвpr-Cпpaвeд.lшlвoстi, якa ocягa€тьcя lre чepeз нaсyUIь-

ствo й oбмaн, a чePез poзyмiння й.rпoбoв, нa цUIE(ex пePeвaги

в yсiх лIoдсЬких взa €минax дyхoвнoгo eлемeнтe нaд

мeтepiaльним. Caмe тo}ty в нaс нiкoли нe poзфнювaлись -

чиtl' яtс вiн poзфнюeться в Hiмevнинi, титyл' як вiн poзщ.

lIю€ться в Aнглii, aбo гporшi, як вoни poзцiнюються в Aмe-

Pищ,_ в rraс пepевa*taлa чи шaJIa тeндeнцiю пepeва,кати

чПст() ДжoBнa oцiшr8 JшotськoТ oсdш> (пiдкpес.пolo._ o.г.)

[20l, с.14r]. A пePeдтим вiн хсe писaв: сoснoвнolo чeснoтoю

нaцii е силa. OснoвIIoю чeснoтoro нaфoнeльнoi Цei r тaкo)tt

силa... Бeз сили мo,r$ггь 6yги нapoдцi' tuleмeнa i к.пaни _

aлe нaфi не мo)кe бyтиo [20l, с. 1a1]. Цю с5rпepe.rвiсть пo-

6aчив aвтop встyпнoi стeттi дo мaнiфeстy пPи йorэ пepe.

дPyщ в lк1рнaлi qHaцr сoвPe}leнник>, вiн зaстepiг' щo в
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aGсoлrmизаЦi сшlи <пoloд}rгись iз Colroнeвичeм Ee}toяiпивoD
[l' с.l38]. Cпpaвдi: сarД (нaPoдIrий мoнapхiстn зцyц1gн';
(olцляxeтнитиD свoк) aбсoлloтизaцiro сили, вдeючись дo
tByхсeнoгo ii тлyмaнeння, aби якoсь нeйтpaлiзyвaти
нeгaтивнe спpийняття. oднaк сeнтeнцii нa кцtтaлт (пpa-
вoслaвнoi c'lJIу|> нiчoro rte дaloгь' 6o в лroдськoшy спpийняттi
сpoсiйськa силaD зaвцIe бyлe aсoфювaтись з ii пpoявaми нa
тepeцax Чeчвi _ нe irraкцre' дe вoнa пp'{дyuly€ вoлeлroбнiсть
тl!:к' кoпo Coлoнeвич тaвpy€ як tiнopoдцЬl. Bpeurтi.peIшт,
слa6iсть для (нapoднoгoD iшпepiaлiстe-мoнapxiстa _
(вeJUrrleзHий гpiхr як нaфi, тaк i нeфoнaльнoi Цei. 3a нei
зaвцre чeкa€ Poзплaтe. Taк poсiйськi 6iльцroвики poз-
IIJIaтиJIись зa гpiхи вJlaснoгo нapoдy' вчинeнi зa двiстi poкiв.

I(oли читaешr мaвiфeст Coлoнeвичa, мимoвoлi нaпpolцy.
ються eсoфeфi з пoдiбними бiльцroвицЬtсиttи пPoгPaмeми.
Пpииipoш, poсiЙський нaцioнaлiзш y йorc iнтepпpeтaцii мeлo
ниш вiдpiзня€ться вiд кoмyнiзмУ.nЯк iдeя Бorrсoi пPaвди нa
гpirпнiй зeмлin, poсiйський нaфoнaлiзш нe бyдe пpи}tиpю-
вaти стaни' lgпeси й кaсти, 6yдe бopoтися пPoти пoдiлy
poсiйськolэ нapoдy нa (пpoлeтapiв> i noyPxсyiвo, вiн пpo-
тистaвитЬ тaкoмy пoдiлy й бopmьбi (пpoгpа}ry-шiнiмyмo_
який з6iг з тepмiнoлoгiею бiльцroвикiв! _ лiквiдaЦю сo-
фaльнoгo пoдiлy. 3eмiсть сoфeльниx гPyп мa€, зa мaнi-
фeстoш Coлoнeвичa' пpиЙтlt (гoсyдaPeвa слyrrсбao, цeбтo
пiдпopядкyвaння oсoбистoro iнтepeсy iнтepeсoвi зeгaльнo-
нeфoнaльнoмy. 3нoвy якцЙcь дивoви)tсttий збiг з 6iльцro.
виIlьким шaPксизмoш (пiдпopядк}'вaнIrя oсoбистих iнтepeсiв
кoлeктивtlим i зaгaльнoнapoдни!д' ствopeння зaгaльнoнa.
poднoi дep)кaви тoщo)! oУ пepeЕ'Iaдi вa сyraснy }toвy'_
пишe Corroнeвич'_ цe бyдe oзвaчaти зaшiнy стaнoвoi aбo
lоraсoвoi бyдoви tсopпopaтивнoю бyдoвoю, eбo тaким лa-
дou' дe кoхсeн poсiянин (cpyсский', пpo сiнopoдцiвэ нe
йдeться. _ o.г.) пoсiдaе в нaцii тe чи iнцre стaнoвищe тiльки
й вивяткoвo зaле'tснo вiд свoiх oсoбистих яIсoстeй i свoеi
oсoбистoi пPalrl - 6ез oглядy нa Poдoвoди i вe кaпiтaлиe
[20l '  с.  l40].

.Цля зeцiкaвJteнrx шo,Iсy пopадити зaгляЕ)rти в пpoгpaмy
кпPс, пpпЙняту в 196l p. Ta тyг нe бyдeшo звиI{rвaч)rвaти
Co:roнeвичa в rшaгiaтi: йorc шaнiфeст нaписaний нaбaгaтo
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paнiшe вiд xpyщoвськoi пaPтiйнoi пpoгpaши' a пoдi6нiсть
зJrц{oвJteнa тиItt' щo мaнiфeст i пpoгpaмa гPJrнт)rються lra
сoцiaльнiй демaтoгii.

Як бiльIцoву||<Я нa пpaктиф, тaк Coлoневиtl в iдeoлoгii
opiентylоться нe нa пPaвoвy дeP'r€вy' a нa пPaвoвий нiгiлiзм,

цeбтo тe' щo в oстaннiй нaс poсiйськi rгyблiцисти тPaкт)rк}ть
як сбeспpeдeлl. <HapoдrмЙ мoнapхiст, oгrpaвдoвy€ в'дсyт-
нiсть кoнститyцii в Poсii тим' щo мoнapхiя нaчeбтo нe
зyстpiнaлeсь зi спpoбaми oбмeflсvITv| цapсЬкy влaдy' a
нaвпaки' кopиeг)rвaлaсь тaкoю пiдтpишкolo нaPoдy' яка бyлa
зaфкaвлeнa в пoсилeннi poлi l'oнaPxa. Bкoтpe Coлoнeвич
(зaбJrвarD тe' чoгo нe пPoщapть yvнeвi сepeдньoi Iцкoли?
Чoгo вимагeли дeкaбpу!ФуI' яI1нe o6мeхсeння aбo й лiквЦaцii
сa!дoдeP)rсaвствa? Чoмy сaм цaP зш)rЦeнпЙ 6ув 17 хсoвтня
1905 p. BИд:ITI/I иaнiфeст сПpo вдoскoнeлeння дePxсaвнoгo
пopядкy)' пirцoвцrи нe дeякe oбмeхсeння сa}roдеpжeвствa?
Чoмy хt, вpeштi-peIшт, бepeзнeвa peвoлофя 1917 p. з}teлe
сa}toдeP)rсaвстBo' e нe пPaгнyлa дo йoгo змiцнeння?

Ha дyшкy Coлoнeвичa, мaйбyтня мoнapхiя в Poсii мaе
бyти <зeгaльнolraPoдIroю }toнepxiеюo (в бiльцroвикiв бyлa
(зaгaльнoнapoдIre дep,I(aвa)), tlrлях дo якoi лeхсить чepeз
poсiЙськy нaцioнaльнy peвoлoфIo пpи yнaстi мoнapxii. Taкa
peвoлюфя (пPивeдe дo сa![oдePхсaвства iнтeлiгeнцii, якe
oбмerкyеться мoнapxiеlo Й туrмu мopaльни![и пpинципeми'
кoтpi вoнa втiлroвaлe в сoбip [201, с. l43]. Як наслiдoк, в
Poсii знoвy зaпaнye динaстiя Poманoвиx.

Мeйбyтня дepхсaвнiсть Dteе грylrтyвaтись нa квiкaми

пepeвipених пpиIrципax пpaвoслaвнo-нaцioнaльнoi Poсiйсь-
кoi дepхсaвнoстio [20l, с. 150]. кПpeвoслaвний пpиrrципD
Coдoневин, вpeurтi.peIшт' звoдить дo (пPaвoслaвнoi тepпи-
мoстi дo бyдь.якoi peлiгii, якa пpoявляr тaкy хс тepпимiсть

дo peлiгiй Poсii> [20l' с. l50]. He пPoстo втopoпaти' пPo щo
йдeться: пpo peлiгii зa pфexсeм чи нeпPaвoслaвнi кoнфесii
в iмпеpii? Пpинцип (пpaвoслaвнoi тepпимoстiD eвтoмaтич-
Iro пePенoситься й нa нaцioнaльнe 6yдiвництвo в Poсii,
зaпepeчyючи (дyxoвнe aбo мaтepiaльнe пPидyrцeння)D
poсiйським нapoдol,r perцти (нepoдrroстeй>, якi нaсeJrяIoгь

дeP,кaвy. .(ля yтвepд,I(eнrrя всepeдинi й зaхистy зoвнi
peлiгiйних i нaфoнaльних oсIloв iмпepii iснyе дepхсaвнуtЙ
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пpиtlцип' щo oзнaчar тexнiннy й aдмiнiстpaтивнy opгaнiзa-
фю кpaiни. КopmIшe ка,кJr!Iи' Coлoневич пPoявив вipтyoзнe
вolloдiння дiaлeкти.дrи!Д }tеl'гoдoм: Poсiйсьtса irrlпepiя бyдyеть-
ся нe пpaвoслaвних зaсaдax' aлe визIra€ дyхoвнy свoбoдy
кoхснoi JIюд.Iu,|l'lД й нe нaдae пepeвaг пPaвoслaвним i poсiя-
нaш. Ta нe бyдeшo цIJrкати якoiсь лoгiки в iдeoлoгii, якy
зiткaнo з сyпepeчнoстeй.

Чи мoхсe poсiйське пpaвoслaв'я ь{иPнo iсн5rвaти з iнцrи-
ми peпiгiями' пePerФIry€r'oсь' tltfгaючи пoJloх(eння мaнiфсry,
щo нaзвaнi <Poсiйськi дepxсaвнi пpинI+{пи)D. T1rт Coлoнeвин
Ilaпaдee нaвiть lra катloлицизш i пpmeстaнтизIu' Ire дoпyсIсar
пopoзyмiння мixс ними. Biн пицre: uПpoекти злиття xpисти-
янсЬкиx l]epкoв (екyмeнiннa еpесь) ми ввaхtaеIrto тaкиDrи
aнтиIтPaвoсJIaBнуIvIИ пPoeктa!,rи' яIс пpoeкти бyдь.яrсих iнтep-
вaфoнaлiв _ eнтинaфoнaJrьниItdи пpoeктaмиD [201, с. 158].

Мaйбyтне Poсii вiн пoв'язyе тiльки з пPaвoслaв'ям (зви-
чaйнo, в }roскoвсьrсiй вepсii) _ i нe iнeкщe. Бeз пpaвoслaв'я
Poсiя, зa йoгo твepдхсeння}t' не мoхсe iснyвeти. кfl6щ9 11319-
лицизм'_ пиIце Coлoнeвич,_ pелiг iя нaсильствa й
opгaнiзaфi, пpoтeстaнтизl[ _ yгoди й poзpaхyнtсy' тo пpa-
вoслaв'я _ peлiгiя милoстi й любoвi _ peлiгiя пpeBeликoпo
свiтy й пPeвeликoгio orrгимiзмy. Цe _ oснoвнe й нeзнищeн-
нa фннiсть Poсii, кoтpa нe мorrсe бyти пiдпopядIсoвaнa хсoдни}t
uiнливим зaвдaнням дep,кaвrrono бyдЬницгвa' хoчa би тoмy,
щo бyдь-якe пiдпopяtк)rвaння феi peлiгiйнoi фннoстi якiй
би тo нe бyлo iншiй _ нeшиB}rчe й aвтoмaтичнo пoтягнe зa
сoбoю пoслaблeння й знищення Poсiio [20l, с. 158].

IIe бyдeиo всe звoдити дo peлiгi i пpaвoслaвнoi, бo
кaтoJlициtlt't нe }roхсe с]mepeчити нaцioнaльним (aлe не iм-
пepським) iнтepeсaм poсiйськorэ нapoдy. Poсiйська гpeкo-
IсaтoJlицькa Itepквa taпoчeткoвaнa щe в l9l7 Poцi. Цiлий
pяд eшфaнтЬ пo)ttoвтнeвoi дoби fuчуl;лlt в кaтoJlиIrylзмi rrшrяс
дo д)rхoвlloгo oздopoвJleпня Poсii. I(нязь A.Boлкoнський щe
нa пoчaткy 30.х poкЬ писaв: сПpийн.вти катoJrиI{гвo oзнaчa€
нaсaшпePeд _ пoвePнyгись дo пpaвoслaв'я пepurиx сiмoх
Bсeлeнських сoбopiв' [35' с.8]. Хiбa тi poсйськi eмiгpaнти'
кoтpi тaк дJrшaJIи' нe бyли пeтpioтaми?

Cyпepeннoстi iдеolloгii (нaPoдIIoi мoнapхiir пpoявJlяtoться
i в стaвлeвнi Coлoнeвинa дo нaфoнaльtloпo IIитaння в Poсii.
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Cпoнaткy вiн нi6и тoJIePaнтнo стeвиться дo iнlцих нapoдiв.
Bхсe нa пoчaткy мaнiфeстy ствePд)rсyс' щo (PoсiilcькцЙ

нaфoнaлiзм !'Ia€ дoстaтrrьo м5rжrroстi, щoби всi влaсвi пo-
ulуt,лrtу| пePeчислити нa свiй paх}rнoк' a нe спиxaти ix нe
н5rхсi плeнi _ !Дaсoнськi, нiмeцькi, евpеЙськi, aнглiйськi,
япoнськi тa якi зaвгoдIro. Taм, дe ши тepпiли пopaзки' !,rи
тepпiли ix тiльки й виняткoвo з свoеi влeснoi вltнvt> |20|,
с. r40]. Чи хс нe вiдпoвiдь всiм тим с)rчaсIIиIш iмпepiaлiстeм,
кoтpi uryкaють бiсiв y сyсiдa, a нe y влaснiй хaт? сHapoдний
мoнapхiст> зaя&,Iяr' щo poсйськi нaфoнaлiстra (кaтеI1op}r.tllo)

вiдкидaroтЬ тy систe}ty нaсильницькoi aбo нaпiвна-
сильllицькoi pyсифiкафi, кoтpe iснyвaла в Poсii в oстaнвi
дeсrтиpiнняn [20l, с. 156], цeбтo за чaси бiльlцoвизмy' aлe
не зe чaси цePизмy. Цiкавo?

[o6pvttt nнapoдний мoнapхiст> ruтoвий в,'tД|Jrуrrп y спi.lьнo-
мy poсiйськoмy дoмi oкpeмy кBapтиpy дJtя кoх(нoпo нapoдy.
Ta oсь йoгo пpoпoзифя щoдo (€вPeйськoгo питaнняn. Цe
питaнIIя тpe6a лiквiдrвaти oстaтoчнo чepeз "eмiгPaцiro всiх
евpeiв (вoни, дo peнi, (пpиrrl$,rпoвo нe визнaються гpo}laдя-
нeми Poсiil._ o.г.) у кpeiни, якi пe rЛaloть з Poсiеlo спiлъних
кopдoнiв> [20l' с.156l. Paнiшe нaче6тo дo евpeiв вiн нiчoгo
нe мeв' нi в нoмy ix нe звин5rвaчJrвaв' a тeпeP пiдхoдить дo
Irи:к з пpeз)nДпфi вини. Як y бaйф: ти винeн' бo я хoкy iсти.

Кoли йдeться пpo цrкiльництвo' тo Coлoнeвич тeхс
пpoявля€ гн1пrкiсть. ЗaявивIши, щo цIкoлa пoвиннa б5rти
(яскPaвo нaцioнaльнa>,- 3 якoi нaфoнaльнoстi, якщo нe
poсiйськoi? _ вiн пiзнiшe змилoсepд)Ity€тЬся i дoзвoляе
кo)rсrroмy гpoмaдяниHoвi й кorrснiй eтнiчнiй тa iнщiй (мorrсe,
кpимiнaльнiй?) гpyпi вчитися бyдь-якoro }toвoк)' кoтPoю вoIIa
зaбarкaс. Ta, пoсягaти нa пpaвa дepхсeвнoi (звинaйвo,
poсiйськoi) мoви нe дoзвoля€ться. ,[ля Укpaiни (нepoдIний

мoнapхiст> мaе тaкi Peцeпти i пpoгнoзи: qoтo,tt, якщo в
Укpaiнi знaйдeться дoстaтня кiлькiсть стyдeнтiв, кoтpi
пoбarrсaють вчитися пo-yкpaiнськo}ry'_ щo бiльure, нiхс
сyмнiвнo,_ тo дep)rсaва зoбoв'язaнa opгaнiзyвaти yкPa-
iнський yнiвepситeт. Aлe дep)rсaвe тaкo,tс зoбoв'язaнa
пiдтpим5rвaти poсйськi yнiвеpситeти в Укpaiнi. Mи цiлlсoм
впeвнeнi, щo' IIpи вiдс1п'нoстi пoлiтики нaсильствa' чистo
тeхнiчнi пepeвaги poсiйськoi мoви aвтoьreтичIlo лiквiд5nоть
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бyдь-якi сaмoстiйнi (тaк в opигiнaлi._ o.Г.) тендeнцii.
Кyльтypнa сeмoстiйпiсть' якa пepeхoдить y дeP)rсaвний
сeпapaтизl[' PoзгJIядeeгься' як дeP)I(aвrra зPaдa) [20l' с. 156].
Бiльlдoвики, тpeбe пiдкpeслити' IIe)rхиJtьнo дoтpимJrвaлись
тaкoi сaмoi пoлiтики, хou CoлoIIeвич чol[yсЬ нaзивaе ii
{систeмoto вaсильпицькoi aбo нaпiвнaсильницькoi pyси-

фiкaцiil.,Цe яс пoслiдoвнiсть?
Tих, вiд iмeнi кoгo нaписaний мaнiфeст, Coлoнeвич

нaзивa€ кp}ЖoM, кoтpий poзпoчaвся зa тисячy poкiв дo нaс
(цeбто щe в дoхpистиянськi чaси._ o.г.) i кoтpий 6yдe тpи-
вaти тисяЧI poкiв 6eз пaс i пiсля нaс> [201, с. l59]. .I[ивнo
лицIe oдIIe: poсйський lтPaвoспaвний нaцioнaлiзм Poзпotlaвся
дo пpийняття хpистияIlствa' дo пpaвoслaв'я i дo виIIикнeн-
ня poсiйськoi нeцii B сyздaJlЬськиx лiсax! Haцii нe бyлo,
пpaвoслaв'я нe бyлo, a poсiйський пpaвoслaвний нaфoнaлiзм
вжe бyв i бyдe вiчнo. Caмoвпeвнeнiсть, якa нe oбмeхсyеться
нi пpoстopoм, нi чaсo}t _ тaкцf,t виснoвoк з (пPoPoцтвaD

poсiйськoгo iмпepiaлiстa, якиIl нe хoтiв зaлиrцaтись бiлo-
pyсЬки}t сeляIlинo}t.

б) Miсiя (&пк)тoвaнlж нapoдiв>

Bхсe нaзви стaтей Iгopя IIIaфaPeвичa uBiдoкpeмлeння
чи нaблихсeння?o, cЧи мar Poсiя мaйбyтнс?>, <Poсiйськe
питaнняD' йoгo вeликoi пpaцi nPyсoфoбiяD пoвopять сaмi зa
сeбе. ЦiлкotД oчeBиднo' щo вчeIIий yбoлiвae зa мeй65rтнe
свoпo lraPoду, якuЙ yпPoдoв)rс бaгaтьox стoлiть бyв пaнiвним
в oднiй з нaйбiльцrих свiтових iмпepiй. Hемa сyмнiвy, щo
вiд мaйбyтньoгo Poсii чимaлo зaJIeхсить дoля щe нeдaвнo
пoнeвoлк)вaниx нeю нapoдiв, oсo6ливo yкpeiнськoi нaфi,
якiй ipoнiеlo iстopii дoвoдиться пPo)tсивaти нaЙблихсчe дo
метpoпoлii. Ta нe бyдeмo зa6yвaти iнцroгo: poсiйськi дe-
!i loкpaти' як пPaвилo, oбмeхсyвeли cвiй дe!Дoкpaтиз!'t
poсiйським сePeдoвищем i вe дoпyскaли йoгo д.rrя.тeк звa-
них кiнopoдцiв>.

Haвiть пoбiхснe oзнaйoмлeння з пфлiцистикolo IIIaфa-

Peвичa' poсйськoтэ aкaдемiкa, фaхiвlр в гaлyзi тeopii чисeл
i aлгeбpaiтнoi геoмeтpii, дoзвoляе дiйти виснoвкy, щo в нiй
пopyшyloться двi oснoвнi пpoблeми _ дoля Poсii як свiтo-
вoi деpхсaви й пour5rкуI щ)уIЧI^I| тoгo стaнoвищa' в якoмy
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oпиllилaсь (ш'пeprя злaD чePез кшIька дeсятиJnть пlc'Iя пePe-
rДoги paзo![ t aлЬянтaми lraд гiтлepiвськoю Hiшeннинoю..[ля
poзyмiння oсгaнньoi пpoблeми вaxсJlивe знaчeння шar вeликia
пpal{я цьoгo aвтoPa *Coцiaлiзм як явище свimвoi iстopiil.
Itpизy poсiйськoi деp,кaви вчeниЙ poзглядa€ в кoнтeкстi
зaгaльнoi свimвoi кPизи. У пepqдrroвi дo шoнoгpaфii вiн IIиIIIе:
сHaвpяt чи дoкoнeчrro дoвoдити, щo oднiею з oсIloвниx сиJI'
пiд впливoм кoтpoi poзвивeeтЬся с1rчagц3 кpиsa JIIoдствa' €
сOцIAлI3Мв [237, с.6]. Цi cпoвa нaписeнi в 197? poф, кoли
в CPCP зaпaнJrвaв зaстiй, eлe заxiдlti дeP,rвви IIe знeли
пoдiбних кpизoвих явищ.

Bпaдaе y вiнi те' щo IIIaфapeвич вrrсe y встyпi дo мoнo-
гpафii без хсoднoгo зaстеPeхteння oтoтoяснюe CPCP з
Poсiйськoю iмпepiеlo, a кpaiн, пoкoPeниx Мoсквoю, д.rrя
нЬoпo пpoстo нe iснyе aбo вoни в,кe пoxopoнeнi. Biн пиlцe:

".ЦoсвЦ, пoдiбний дo пepФкитoro в ХХ стoлiттi Poсiею, нa-
вpяд чи випaв нa дoлю iнuroмy сyчaснoмy нapoдoвi,
мo,Igпивo' вiн мar нe тeк бaгaто пpeцeдeнтЬ i в yсiй свiтo-
вiй iстopiilo |237, c.l2|.

Teк мoхсe писaти лиule тoй, xтo Itе xoчe Poз)ruiти, щo,
пo-пePtце' нepoсiйськi нaPoди зaзнaJIи щe бiльшorэ лrосa,
нiж сaмi poсiяни. Aptсe гtr'Ioдo}topи, якi y 20.x i 40-x poкax
oбeзкpoвлювaли Укpaiнy, тopкaлись тiльки тих paйoнiв
Poсii, в якrt>( rсo!'пarстнo rтpo}lсивaли yкpaiнцi. Пo.дPyгe, Poсiя
ХХ стoлiття aэrс пiяк y пoлiтиннoмy Poзy!'iннi нe oбмe-
,Iсy€ться вJtaсни!'и eтнiчними poсiйськими зeмлями' бo вoни
в кiлъкa peзiв шeнuri вiд тepитopii вaвiть нинiцrньoi Poсiйсь-
кoi Фeдepaцii. Teк пiд плaщикoм кPивди poсiйськorю нapoдy
пpoсyвerться Droскoвська iмпepськa iдeя.

Ilopiвняння пpal{ь H.Бepдяевa i lllaфapeвичa пepeкoнyс,
щo дPyпrй стyпar кPoк lreзaд. Бepдяeв стaвитЬ пePeд сoбoю
зaвдaпIIя дoс;riдити, яr8 вхсe зaзIlaчeлoсь' д)Iсepeлa poсiйсь-
кoгo кouyнiзмy, a IПaфapeвич' Еaвпaки, зaтyIпкoвyе цi
дхсepeлa' aби звaлити всю винy за сiш.Ц'eсятиpiчний сoцia.ь-
ний eкспepимeнт y Poсii нa pyсoфoбiв. Бepдяев дoвoдитъ
opгaнiнний зв'язoк мiлс Tpeтiм (кoмyнiсти'lним) Iвтepнaцio-
нaлoм i Tpeтiш Pишoш як пaнiвпoю iдeeю в дopeвФlюцiйнiй
Poсii, нeзалeясвo вiд тoк)' llи вoнa oфiцiйнo пPoпaгyвaлaсЬ
y пeвнi пepioди. IIiсля бiльlшoвицьtсolto пePeвopory poсiяни
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peaлiзyвaли свo€ (мeсiaнськe пorg'rиrсaнIlяl в нoвiй фopмi
[ l9 '  с.  l88].

IIIaфapeвич y згeдaнiй пpaцi лицIe дe-нe.дe згaдyе
poсiйських твopфв сoфaлiзrry й бopфв зa йoгo втiлeння.
Бiльцre )rвaги вiн пpидiляе тиш кepiвtlикalrr paддrrськoi Poсii,
якi бyли зa пoxoд)IсeннIlяll €вPeflfiи. B Iрoшy нeшa нiчoro
випaдкoвoпo: дoслЦник нe rцyка€ iстини, e зaкorryе ii. B
пepшiй чaстинi свoei пpaцi вчепий Poзглядa€ хiлiaстичний
сoфaлiзм, цe6тo сиcгer'ry пoгJIЯдiз пpo вipy в тисячoлiтне

цapствo Бoхсe нa зешлi. B дpyгiй чaстинi йдeться пPo дep-
хсaвний сoфeлiзм. Чoro тyг тiльки нe знaйти? Coфaлiзш в
iшпepii iнкiв, y дepхсaвi езyiтiв y Пaparвai, сoфaлiстичнi
тeндeнцii в стaPoвинниx цивiлiзeфюс Мeсoпoтaшii, eгипцl,
I(итаlo. Oдин з пapaгpaфЬ зeкiнвyеться qпoвarrи китaйсь-
кoгo диктaтopa Mao l{зeдyнa' A д.пя вJIaсних диктaтopЬ i
вJleснoгo дePхсaвIIoг'o сoфaлiзмy мiсlщ вхсe нe вистaчилo.

У Iрoмy poзyмiнпi бiльцre пoщaстилo тpeтiй чaстинi шo-
нoгpeфii. Tyт згaдyеться нe,тiльки Лeнiн. Aвтop цитy€
Бакyнiнa, який ввaхсaв, щo сoцiaлiзш близький poсiйськoмy
сeляIlствy' a пoJloвttoю peвolпoцiйнoк) силoю нaзивaв сeляп
i poзбiйникiв, бo .poзбiЙtlпк _ спpaвrrснiй i ед.уtнуtЙ Peвo'Iю.
фoнep y Poсii>, (кoJtи щ двa види бyнтy,poзбiйникЬ i сeлян,
oб'еднarоться _ вiдб}rвaеться rraPo.ЕIa peвorпoцiяl |237 ' 

c'2o|'!.
IПaфepeвиЧr немa пiсля Iрoгo кyди втiкaти _ вiн тPaктyе

Poзxoд)rсeння мirrс Mapксoм i Бeкyнiниш нe як (пPиttlptпoвe'

a Paд'IIe тeхнiчнen.
Iдeoлoгiннy сoпiдapнiсть з Мapксoм i Ентэльсo}t lтPoяви.

ли poсiйськi нiтiлiсти Чеpниureвський i Hечaев. Oстaннй
вaвiть дopiкав пoмЩикaм зa тe' щo вoни пoслeби.lпl гнiт
сeJIяlI пiсля peфopми 186l Poкy' a цe' нa йoго дyмкy' нa

десягь poкЬ вiдсyнe в Poсii peвoшoфю. Енгeльс тaкo,rс 3
пoдiбнoro пPивoдy писaв Мapксoвi: (... Ea Pипкy пoJriшIIeн.
rrя нaeтPoю. Бyд" пPotgп,ттe тe пoпirпrregцgll [237, с. 288].

Якби IПaфpeвич пpoявив бi.льIдe с3rrшriннoстi, m вiн шaв
6ц sцзНaтщ Iцo сoцiaлiстичнa Цeя вiчнo ссидiлal в дпui
poсiйськorэ сeJIяЦинa. He вшIaдlсoвo oлeксarrдp Гepцeн спoдi-
вaвся' щo poсiйська oбщинa 6yдe в шaйбyгнчoмy заPoдкoш
сoфaлiзмy i дoпoьroхсe Poсii вpягyвaтись вiд кaпiтaлiстиv-
Iroгo poзвитlсy.
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flaлi IПaфapeвич зaпePeчy€ пoгляди' якi poзпoвсloдхсенi
нa 3axoдi, пPo тe' щo oбiдьrцoвизм _ цe типoвo poсiйськe
явищe' спaдцlинa Heчaeвa i Бaкyнiнa i пepeкpyнення мapк-
сизмyD |237, c.347]. Cвiй пoгляд вiн фopмyлror oднoзнaчнo:
сHiгiлiзм бaкyнiвськoIto нaIтPяIYty i мapксиэм poзвиIryлисЬ з
oднoпo й тoго )к джepелa... Mapксизм гPJпrтyrться нa тo}ty
хс псиxiчнoмУ фyндaмeнтi: бeзкoмпpoмiснo Bopo,кo}ty стaв-
лeннi, лIoтiй нeнaвистi дo нaвкoJIиIIIньoпo )Itиттяi щo дoгryскa€
лишe oдиll вихiд _ йoго пoвнe знищeнняD [237, c.348]. Чoмy
IЦaфapeвич тaк вiдпeкy€ться вiд визнaння зaгaлЬнoпpvtЙ.
Ilятoгo нa 3axoдi пoглядy' щo бiльuroвизIu € poсiйським
piзнoвидoм rnaPксиз}ty? T5п нeмa випaдкoвoстi: aдхсe в пPo-
тилe)кнol{y випaдкy вiн мaв би пoгoдитись з тим' щo
бiльIцoвизм _ цe oдIIa з фopм poсiйсЬкoгo iмпepiaлiзмy,
який нeсe вiдпoвiдaльнiсть зa вci злoчини в CPCP, aле цe
нe вЦпoвЦaе йoгo кoнцепцii.

Taких сaмиx пpoблeм тopкarтЬся IПaфapевин i в дpyгiй
вeликiй свoiй пpaф uфсoфdбiяo. Ha пoчaткy вiн кpитичIto

Poзглядa€ (гPyбy схe}ry) iстopii Poсii, щo пoчaлa Poз-
пoвсюдхсJrвaтись з 60-х poкЬ нa Зaxoдi тa в сaмвидeвЬськiй
лiтepaчpi. 3a цiеlо схelrolo' iстopilo Poсii визнaчaю'гЬ (aPxe-
типнi> pиси ii нaPoдy (paбськa псиxoлoгiя, вiдсyтнiсть
пoч)rггя влaснoi гiднoстi, нeтepпиuiсть дo нyхtoi дyмки'
xoлoпськa мiцraнинe злoстi, зaздpoстi i сxиляння пePeд чy-
x(olо влaдolo). IlepeлeльIlo дo цьoгo в,кe в ХV ст' пoчинer
пPoявJlятись (litoскoвський ( <pyсский> ) мeсiaнiзм>, aбo пpo-
стiIдe _ (всeлeнськa мoскoвська (сpyсскaя)) пиxa)D' щo
втiлилaсь y кoнцeпфi oМoскви _ Tpeтьoгo Pимy, i в ХХ ст.
пepepoслa в Цeю свiтoвoi сoцiалiстичнoi peвoлlоцii. Як нa-
слiдoк Poсiя oпинилaсь пЦ влaдolo дeспoтичIlиx peхсимiв, y
кpиBaвих катarс.rriзмaХ, Щo зaсвiднили пepioди пpaвлiння
Iвaнa Гpoзнoгo, Пeтpa I, Cтaлiнa. Пpoтe, пPиxиJIьники феi
(сxelflиD нe здaтнi зpoзyмiти тIPv|чvIнуI свoiх нeщaсть i в yсьo-
t[y звинJrвaчyloть .rркopoд1Ь (тaтapЬ, гpeкЬ, нiмцiв, eвpеiв),
a тiльки Еe сaмиx сeбе [237, с. 392-393].

Якщo вipuти тaкiй кoнцепфi, тo всi xсopсmкoстi peвo-
лloцi i ,  цeбтo бiльrдoвицькoгo пepeвopoтy, l917 p.
пoяснюкугься oсoбливoстяIrrи poсiйськoгo нaфoнaльнoпo хa-
paктepy' a сa}t пepeвopm i стaлiнський peхсиIrt аaкoнoмipнo
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витIJtивaкyть з iстopii Poсii. 3вiльняIoчись вiд нyхсoi тa нe-
зpoзyмiлoi д.пя нei евpoпеiзoвaнoi кyльтypи, Poсiя дeдалi
6iльцre нaгaдyr Moскoвськe цapствo. Cпpoби спepтись нe
oсaмoбyгнiй tIIJlяl( poзвитIсyD' щo oзнaчa€ нe щo iнIшe, як
(![oскoвський мeсiaнЬшu, вpeulтi-pеltlт' пpизвeдJгтъ дo сIшIес-
кy шoсttoвськoro нaцioнaлiзмy, вiдpoркeння стaлiнiзмy i нoвoi
хвилi aнтисeмiтизмy. (,Цo Peчi' тaк вotlo й пpoявилoсь нa
пpaктиф, пpo щo вrкe бyлa i щe бyде llДoвa в цьo}ty poздiлi).
Bихiд пoлягaс в тoмy' aби пpипинуlтц li тeндeнфi тa пoбy.

дyвaти сyспiльствo нa кцIтaлт сyчaсних дeмoкpaтiй.
Пiдсyмoвyюни IIIaфapeвич пицte; к.I[еякi )rс автoPи цьoгo
нaпPя![y вислoвлюють бeзкoмпpoмiснo-песимiстичний пo-
|JIяF,' я|<уIЙ нe пPипyскa € для poсiян нaдii нa якeсь
yсвiдoмлeнe iсп5rвaння: iсmpii вoни взaгaлi нiкoли нe мeли'
мeли тiльки uбyття пoзa iстopi€toD' нapoд BуIяBuв'cя yдaвa-
нolo вeличинoк)' poсiяни лицIe пpoдeмolrстpyвaли свoк)
iстopиннy iмпoтeнцilo, Poсiя пPиPeчeIra нa цrвидкий Poзпaд
i знищeння> I23,I , с. 393]. Якщo пiд Poсiеlo poз5rмiти сPсP'
то тaкi пPoгIroзи (цIвидкollc Poзпaдy i знищeнняi в)rсe спPaв-

ДуlJtуlcц a тeпеp пoдii в Чeчli зaсвiдЧrютЬ пPoдoв'rсeння l{ьoпo
пpoцeсy вх(e в сaмiй Poсiйськiй Фeдepaцii.

Звинaйнo, IЦaфapeвинy тaкий пoгляд нa iстopiю Poсii
нe шo,tсе iмпoнyвaти. Biн вЦкидa€ з пopoгa тeзy пPo (paбсь-

Icy дyцIy) poсiйськoi л|oДу|t|уI i пpo Poсiro як aзiaтськy

дeспoтilo. Tyт внений пpoбyе спepтись lra дJnДкy Пylшкiнe,
який тaкi хu6vt пpппltсyе 3aхoдoвi, a нe Poсii. 3a IПафapе-
вичe}t' кoнцeпцiя nМoсквa _ Tpeтiй Pимo яrсy сфpмyлoвaв
y ХVI ст. пскoвський мoнaх Фiлoфeй, (нe мaлe пoлiтичнoго
aспeктy' нe цtтoвхaлa Poсii дo якoiсь eкспaнсii aбo пpaвo-
слaвнoгo мeсioнepствau [23?, с. 395.396]. Biн гoлoслiвнo
зaявляe' щo нaнeбтo зa 400 poкЬ шя кoнцепФя нiяк нe пpo-
являлaсЬ' хoч пoстiйнi пpaгвення цaPиз!Дy зaвoювaти
КoнстaнтинoпoJlЬ зaгaльнoвiдoмi. 3eхom'rвIши <.[pрий Pимu,
вoлoдaP nTPeтьoгo Pимyu стaв 6и фeктинним зBePхIIиlсoм
всьoг0 пpaвoслaвнoгo свiry.

.{ля oбгpyнт}rвallня пPoтилe,I(нoпo пoглядy нa poсiйсь-
киЙ нapoд, нirrс тoй, який пoчaв poзпoвсюд)Iс)rвaтися з 60-x
poкiв, IIIaфapeвич зaзнaчa€, щo дiйснiсть нiяк нe yзгoд.
I(yeться з тeзoю пpo paбськy пoкipнiсть poсiйськoгo нapoдy
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в дoпетpoвськy д6y. (PoзкoJI' кa'rи дpyгopядIri змiни oб.
pядiв '  якi  нe мaли дoг! 'aтичl loгo знaчeнЕя' пiсля
зaпPoвaд,кeння влaдoю нe бyли пPийнятi 6iльlдolo чaсти-
нoю нaфi, люди тися.raми втiкaли в лiси, Йulлуt нa шyки i
с}repгь' сa}roспaлIoвaJrисЬ _ i зa 300 poкЬ пpoбrreшa IIe втpa-
тилa свoеi пoстpoтиD [237' с. 397].

Haспpaвдi, в цьol,ty яскpaвo пiдтвеpдясy€ться нe (вiд.
с1Пнiстьu paбськoi пoкopи сepeд poсiян, а i:кпя дoruaти.пricть
щoдo пoвepхoвoгo викoнaння oбpядiв i нaвiть дикiсть.
Ilpишipoш, PoзстpшI(eвий пpoтопiп Лoгвiп (IUtк)вaв чePeз
пopiг y вЬтap yвiнi Hикoнy i, зipвaвurи з сeбe сoPoчкy' к}fIIyв
ji в oблyrччя пeтpiepхal [88, т. 3, с. 298]. Кoueнтapi зaйвi!
сPoзкoл,_ пицte l(лroчeвськvtЙ,_ пpuнизив aвтopитeт
gгaPoвиtlи' пi.щявlци в ilд'я ii бyнт пpoтll Itepкви, a в зв'язкy
з lleto i пpoти дeP)I(eви. Бiльцra чaстинa мoскoвськoгo
(сpyсскorэr) цepкoвнoro свiтy тeпep пoбaнилa, якi пoганi
пoЧrггя Й r*,aхплu мoхсe вI,Еl(oвaти ця стaPoвинa i якуtмп
небeзпeками зaгPo)rсye слiпa дo нei пpив'язaнiсть> [88, т' 3,
с. 299]. Poзкoл пpoтидiяв пepeтвopeнняш, 6eз яIсrс'( Ee шoглa
o6iйтись Moскoвськa дeP,rсaвa.

Мaйrrсe в бiльцroвиIlьIсoмy дyсi пpoбyе спpoст1rвeти IIIa-
фepeвин tJrмкy, вислoвJleнy aнглйськиш вчeниu P.Пaйпсoш
y книзi сPoсiя пiд стapим peаrси}to!{'' пpo тe' щo зaкoнoдaв-
ствo iмпepaтopa Hiкoлaя I стaлo зpaзкoli д.rrя зaкoнiв
гiтлepiвськoгo oTpeтьoгo Peйхyl. Taкиx д'rсePел вчeний
rц)rкae ще в Гoббсa, Cпiнoзи i Pyссo, заб5rвarони, щo пoдi6ний
пiрriд y пayцi нe кopeктнпtt,6o rrс йдeться пpo зaкolroдaтнy
дiя;rьвiсть сarДoдepжця й диктeтоpa' a нe пpo кoпцerщii сy.
вepeвiтeтy, щo oбгpyнтoвJrвaлись згaдaниши вчeIIиши в
кoвкpeтний iстopинний нaс.

IIIaфapeвич IIe мa€ сyrrнiвy, щo сxильвiсть IсPитикoвa-
них ниr'r aвтopЬ д;lя iстopинвlоt дoслiдхteнь вe шoясe 6yпl
сaмoцiллro,.a визнaчaeгься ixlriши iнтepeсaми. Biн mlure, щo
uбaгaтo яBищ' кoтpi aвтopи Poзглядalroпo нalтpяl[y oг'oлo-
цtyють типoвo poсiйськими' виявляються нe лиule нe
Tt|t|oв.uNIу| ддrя Poсii, a й взaгaлi нe pосir"Iськrr,lшr (сpyсски-
миo}зe пoxoджeнпя}r' зaнeсeнцмпiз 3eхoдy: цe як би IшIaтa
зe вхiд Poсii в сфepy нoвoi зaхiднoi кyльт5ри" |237, с.400].
3нoвy зaxист гopезвiспoi poсiйськoi сaмoбyтпoстi, щo нaбy-

вee oсo6ливorto PoзпoвсIoдх(eЕIIя пiс.ltя poзпaдy CPCP i тeкoi
)rс зaIPoзи ддя Poсiйськoi Фeдepaцii.

Пpo свoix oпoнeнтiв IЦaфapeвин ttиIlre: nlloчyття, кoтPi
pJrхaють aBтopaши' вaхtкo irraкцre схaPaктepизyBaти' як
PУсoФoБIIo (пpивoмy пoвнiстlo пi,Ф<oдять oбидвe 3мiсти,

щo вIоIaдaються в тepшiн сфo6iяu _ стpaх i нeнaвисть). A
Еeнaвиgгь дo oднiеi нaцii нeйскopiшlе пoв'язaнa t зaгoстpe-
вим пePe)rсивeнЕяш свoеi пpинaлeхснoстi дo iнцroi, |237' c.
440]. Teпep вчeний !Дo)Iсe скaзaти вiдвepтo, щo Ц aвтopи
(евpei, сМeлlй Hapoдl) бeзyстeннo дolслaдeкyгь зyсиль, aби
зpyйнyвaти всe' щo пiдтpимyе iснyвeння *Beликoгo Hapo-

дyl, цeбтo poсiян: в6птп iнтepес дo пpals й дoлi свoпo нaPoдy'
кyJrьтивJrвaти нaс}Urьствo сepeд мoлoдi, пepeтвopити чo-
лoвiкiв y aлкoтoлiкЬ i нapкoмaнiв, виrоtикaти в rкiнoк нeхiть

дo rrapoд}кeння дiтeй' щoби нapoд ви!ДeP [231 , c. 4?7' 478l.
oгaк IIIaфepeвич oдItиll пoстpiлoм вбивaе зPaзy двoх зaй-

фв: oпpaвдoвyе poсiйський нapoд i знaxoдить винyвaтфв
йoro нинiшrьoпo gгalroBицIa. Пpoтe вiя нe пoясtlю€ тoпo' чoмy
тaкi виrцa нaй6iльцre пopa)кalсrгь poсйськy гщбинкy, в яrсй
згaдaнi ним pyсoфoби нiкoли нe пPo)кивaли.

цМaлцЙ Hapoдl, вчить lПaфapевич' зeгpo,кy€ нe JIицIe
poсiянaм, a й yкpaiнI1яu i 6iлopyсaш; вiн нe звoдитЬся лиrДe

дo oцiнки <нацloi iстopiir, a й пpoeктyеться нa мaйб5пнс.
Ilpoтe сaм (вчитeльD нe мoх(e пoпoдuTуlcь з тиlД' щo щe
якuЙcь нapoд y CPCP ypiвнoпpaвIlитЬся з poсiянaши.
Haмaгaння пepoсiйських нapoдiв сPсP бopoтись зa свoi
пpaвa IIIaфapeвич нaзивa€ (нeстepпним' paдиIсaлЬним
вaфoнaлiзшoшr i тaк фopuyлloе iх кoнцeпфlo: <всi пpoблeши
вaцioнaльвoгo,tсиття нepoсiйських нapoдiв звoдяться'
вpelш1i-peшт' дo пPидyцIeвIt.я цих lrapoдiв poсiянeми, в
пpaгпeннi iх pyсифiкyвaти. o6лaстi (пpo тe' щo сoloзнi
peсrryблiки _ цe дeP,rteвнi фopшyвaння нe йдeться.- o.Г.),
яrсi пaсeлeнi Islми нapoдeши' е poсiйськими кqrroнiши. Ilepeд
нaPoдaши стoiть яспa шeтa: звiльнeнIIя вiд poсiйськoгo
кQrroнieльнoгo пarr)rвarrgaь |237, c. 492|. Haгogloс нa (стaтyсi

кoлoнiйn стaвитЬся нaчeбтo для тoгo' a6и зaбeзпeчити
нepoсiйськиu нapoдaм пiдтpимкy свiтoвoi гpoшaдськoстi,
пoзaяIс кoлorriaлiзм _ цe гaньбa ХХ сто.rriття i кшtoнii пoвишri
з дo6Уt уt Еeзeлe'cнiсть.
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Biдтaк IIIaфapeвич виrс.'Ieдar нyxсi apгyмeнти нe lсopистЬ
свoгo пoглядy i, звичaЙнo, свoi кoнтpapгyмeнти' aлe в тPa-
дицiйнoмy стилi зaпepeчeння. Пo.пepIшe, <з тepитopii,
нeсeлeнoi нepoсiйcькими нapoдaми' випotiпoв)rються вeликi
цiннoстi, зa Paхyнoк яких з6aгaчyеться нaсeлeнa poсiянa-
IlДи чaстинa CPCPI Пo.дpyгe' змeнцryеться гyстинa
кopiннoго llaсeлeння чepeз йoгo дeпopтaцiю в минyлoмy i
пеpeсeлeння вeликoi кiлькoстi poсiян тeпep. Пo-тpeтe, пpи-
дytt ly € ться нaцioнaльнa кyльтyPa. Пo-нeтвepтe,
пpидyцIy€ться нaцioнaльнa peлiгiя. Пo-п'ятe, (пaцioнaлЬнa
мoвa дeдeлi бiльшe витiсняеться poсiйськolo> |23?, с. 493].
З пepeнислeних apЦ/мeнтiв IIIaфapевич пoпoд)rсyеться JtицIe
t oстaннiм, eлe вiд тoпo' щo poсiйськa Irdoвa е .tep?riaвнoк)
l}toвolo в CPCPI (пiдкpeслroro._ o.г.), poсiяrrи нaчe6тo нiчoго
нe вигPeкrгь.

Haвiть бiльцle! IПaфapeвич пицre пpo тi пepeвeги, якi
}teють неpoсiйськi нapoди' toкPeмa iх кyльт1рнi дiянi, вiд
pyсифiкaцii. Пpимipoм, Микoлa Гoгoль мaв би нa6aгaтo
мeнший вIUIив нa Jтюдствo, як6и <йoгo свiтлoм вe свiтилaсь
вся poсiЙськa кyльтypa>[237, с. 499l. Якби IIIaфapeвич
пpoявив бiльцre с1rмлiннoстi, тo вiн би вiдтвopив стaвлeIIIlя
дiячiв poсiйськoi кyлЬтypи дo Гoгoля й нe кзaбyв би)
(вкoтpe!) тpaгeдii yкpaiнIщ. Poсiйський пись}'eнник Aндpiй
Bе,лvtЙ (Бopис Бyгaев) писaв' щo в uCтpaшнiй пoмстi> Гoгolrь
oсroх(eтив (чyднoтyD' зoкPeмa' (тe' щo poбилo Гoгoля
нeщиpи}t' нeзpoзyмiлим' чy,tси!{ с)пraсникaм' щo зlДyIIIJlвeлo
flyIшкiнa нe вipити <xoxлyD' }Ityкoвськolro зeсиIIaти нaF,
pyltoписa}tи Гoгoля, a Toлстoтю-aмеpиIсaнця кPичaти' щo
Гoгoля слiд зaцrвaти в oкoви... Hе poсiйськe (<pyсскoe>)
сepцe! _ кpичaв Toлстoй-aмepикalleць i IIyIшкiн бoявся,
щo xитpий хoxoл oбскaчe всiх> [208, с. 97]. Caм Гoгoль
нaзивaв тoгoчaснy Poсi lo "кeцaпiею>, a Укpaiнy _
(гeтЬмaнщиttoк))D' пpeгнyв пoвepнyтисЬ дo Киевa. IIaш
зeмляк мiг твopит'I toTуt, дoки йoгo твopнiсть )tсивилaсь
сorсaми бaтькiвщини. "Пoзбyвшись мaлopoсiянiзмy,_ пиrшe
Cepгiй eфpемoв,_ Гoгoль пepeстaв б;пи Гoгoлем, y йoмy
вмep дiйснo seJIуIкиЙ писЬмeнниIс. Йoгo oстaннi твoPи - тo
тiльки пoпiл з тoгo' чи!! кoлисЬ 

'tсив 
писЬмeнник, тo

нeдoгaPки йoгo пepeпoлoвинeнoi iстoтиu [62, с. 29]. Cтiльки

230

)rвaги пpидiлeнo циlit питeнпя![ тiльки тoмy' aби пoкaзeти,

чии нaспpeвдi oбepнyлoсЬ дJIя Гoгoля sсвiтлo> poсiйськoi

кyльцри!
oднaк IПaфapeвич iдe дaлi. Biн пишe: <TaкцЙ нalтpяr,r

t'to}кнa пoмiтити i в пoглядax IIIeвченкa' пpo щo свЦчить

йoго poсiйськa пpoзa' бaлсaння б1rти тaкoхс i poсiйським

письмeнникoм> [237, с.  499]. Maбyть, цeй apгyмeнт

poзpaхoвallу|ilI Ba TуD{'' xтo нe знa€' щo нalц пoeт oсyдхqrвaB

poсiяrr, нaзивaючи iх мoскaлями' зa пoнeвoлeння Укpeiни.

Пpo йoгo oцiнкy Пeтpa I, Itaтеpини II, Hiкoлaя I тa iнщих

члeнЬ poсiйськorю цapсЬкoгo двoPy нe знaютЬ лицIe тi, хтo

взaгaлi нe знaйo!i!ий з твopнiстю IIIeвчeнкa. I, нaperптi,

poсiйськa лiтepaтypa нe знar в себe тaкoгo письмeЕЕикia як

IПeвчeнкo _ дoсить зaглянJrти в 6yдь-яrсий ii пiдp1пtник.

IIIaфapeвич лiзe iз urкipи, a6и дoвeсти тяrrскe стaнoвищe

poсiяrr в oiмпepii &пa). спoчaткy вiн зBePтaе УвatУ, щo 
'кlfгтe-

вий piвeнь poсiян нulr<зufl, нiлс y 6aгатьoх iнlдих нapoдiв

(гpyзинськoгo, вipмeнськoпo' yкpaiнськoпo' лaтиськono чlt

естoнськoпo). У тaкoмy paзi лoгi.пto виникiaк)ть тIитaIrIrя: чoмy

хс poсiйськиЙ пapoд нe звiльниться дo6poвiльнo вЦ (yтPи-

}taння) цих нapoдiв? Щo йoгo стpимyе в CPCP' нeв)Iсe

сpoсiйський мeсiaнiзм>?
3aпepeнивIши зapoзyмiлiсть poсiян (звинaЙнo, гoлoслiв-

нo!), IПaфapeвич oпPaвдoвyе pyсифiкaцiю' пpoтистaвJlя€

poсiqн зaхiднoевpoпeйцям: <He дyмaю'_ пиIrre вilr,_ щo
poсiяни гpiuraть тiею зapoз5rмiлiстro, якa с y стaвлeннi зa-

xiдниx евpoпeйфв дo ix сxЦниx сyсiдiв i тим бiльure дo
неевpoпeйськиx нapoдiв. Poсiяни змiuryloться з iнцrими нa-

poдaми i чaстo схильнi IIeдтo низьlсo цiнити свoю кyJIьт)PyD

|23,l , c. 499]. Biн шyкa€ apцrмeнтiв дJtя спpoстyвaння iдei
(кoлoнiaлiзмy poсiйськor]o типy}. Якщo poсiйський rrapoд

стPa*сдa€ мaтepiaльнo' тo' ввaхсae внeний, цeй стягap> вiн

нeсe дoбpoвiльнo й лиIдe дJIя oдIroгo _ т5рбoти пpo iншli

нapoди. Haспpaвдi хситтевий pЬень poсiян y Poсiйськiй Фe-

дepaцi i  нaвrdисt lo пol lиrtty €ться, a6и спoнyкaти iх

пepeсeлягись в iнIдi peспфлiки' дoпoмaгaючи тaм пPoвo-

мтtt пoлiтvtкy pyсифiкaфi.
Caмe цим зy![oвлюrться зшiнa нaцioнaльнoгo сlспaдy нe-

poсiйських pеспфлiк, бo тaк фopмyсться <еtу1||у|Й PaдяIIсь.
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кий IraPoдD як нoвa iстopиннa qспiльпiстьu, a6o, iнaкrцe кe-

'I(Jrчи' 
сpoсiйськoмoвнe пaсeлeнпяD' щo сIglaдa€ться з Po-

с iян i  pyсифiкoвeних яItичapiв i  l  п 'ятolo кoлoнoю
<кogroнiaлiзмy poсйсьIсoпo тиrryD нa зaгapбaних Мoсквoro
зeмJrях Якби lЦaфpeвI{ч сyшлiннo дoc'IiДrсyвaв нaцioнaльвi
взa€шини y CPCP, тo мeв би пopiвняти динaмiкy нaфo.
нaльпoi стpyктyp}t нepoсiйськиx peспyблiк i нaсткy в пiй
poсiян зa пoвorнний чaс. Ta сyмлiннiсть сyпepeчить йoгo
iмпepiaлiстичнiй кoнцeпцii, якa нe мaе нiчoгo спiльвoro з
peaльнiстю.

Tвepдхсeння IПaфapeвичa' щo в CPCP пePIIIи}tи хсep-
твaши в'ПaлуI poсiйськa нaцioнaльнa кyJIЬт)рa i poсiйська
нaфoнaльнa l]epквa мo,Iс)гть Bвeсти в o![aнy лиrДe зaкop-
дoIIlIих читaчiв.3винeйнo, ltoжнa спекyлювaти rra тoмy' щo
в Poсii вeмa свori aкадeмii нa5rк' aлe тpeбe пoясl|ит,t чo!'ty.
Як вiдoмo, тaкoкr е eкaдerдiя нayк CPCP' яKa' дo pенi, пiсля
poзпeдy сPсP стaлa tPaзy Poсiйськoto aкaдемiеro пaук.
Мoхснe згaд)rвaти' щo кшIись Poсiйськa Irpaвoслaвнa цep-
квa пepес;riдyвaлeсЬ' aлe цe бyдe невeлика чeстиtla пPaвди'
пoзaяк дiяльнiсть ![oсrсoвськoгo пaтpiapхaтy скopo вiднoвlr-
лaсь i PIIЦ стaлa 3i,zТпepпlм сoюзllикoli! 6lпьшoвицькoi пapтii
в пpoвeдeннi кoлoпiзaтopськoi, pyсltфiкaтopськoi пoлiтикlr.
Пpи дoпoмoзi цiеi rrс пapтii PПЦ дoмoглaсь лiквЦaцii УAпц
i зaбopoнlt уTIсц' якi вe вiднoвrtли свoеi дiяльнoстi зa вeсь
пepioд iсн5rвaння сPсP. Boднoнaс poсiйськa кyльтyPa' a
тoчвiцre _ квaзiкyльт)rpa' зeпoлollиJle всi сoюзнi peспyблi-
l<lt' Д'llя пoсилeнoi pyсифiкaфi poсiйська бi.rьIдoвиr$кa пapтiя
Ire дorryскaлa эrtoднoi сaмoстifiнoстi свoiх сбoйoвltx> зaгoнiв
y нepoсiйських peсrryблiкax.

Oгхсe, poсiйський наPoд стaв )кеpтвoю iмпepiaлiстичнoi
пorriтики власнoi дep'сaви' a iнIдi нaPoди сPсP 6yли хсep-
твaши poсйськorо iмпepiaлiзшy' щo' вPelrrгi-peIшт, вiддloвiдaв
iвтеpeсaм poсiйськoi нeцii. Чopнoгopський вчeний Мiлoвaн

,Цжiлeс писaв' щo Cтaлiн пaзивaв сPсP Poсiеlo; вiн нe лиrце
iнспipyвaв poсiйськиli пaтpioтизм, a й зaхoплк)вaвся tIиDt'
iдeвтифiкyвaв сeбe з ним [51, с.50]. У пpийнrтгй вясe в 1986 p.
нoвiй peдaкфi Пpoгpaши КIIPC вкaз)rвaлoсЬ, Щo (oпaнy-

вaння пopяд з Droвoю свoеi нaфoнaльнoстi poсiйськoi мoви,

щo дoбpoвiльнo пpийrrягa PaдявсЬкиliи Jrюдьми як зaсiб
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!(Dкнaщoнaльнoгo спrлкyвaнrrя' PoзцIиpюe дoст)rп дo дo-
сягнeнь нaJrки' тeхнiки, вiтчизнянoi i свiтoвoi кyльтypиD

[l33' с.l5?]..[ля IПaфapeвичa цeй oчeвидниЙ фaкт нe пiд<o-

дить, бo нe вiдпoвЦaе йom кoнцeпцii. Biдпoвiдaльпiсть зa
зJIoчиIIи бiльtшoвизшy вiв хoнe пePerсJIaсти нa всi вapoди
сPсP. сУ цй кaтaстpoфi' кoтpy пepе,tsилe кpaiнa' oднaкo-
вolo мipolo виннi всi, яlсщo Jrвaлснo poзiбpaтись. HaпpиIоreд:
спoчeткy 6yли лaтиськi етpiльф, кmpi пPидyцIyвaли пoв-
стaнпя i пpaцroвaли в ЧК, a пoтiм poсiяни й yкpaiнцi
висeJIяJlи лaтиIцЬ y 40-i poкиr [238, с.200]. Bсi бци в нaцio-
нaльнolty пtиттi сPсP нaчe6тo спpичинeнi пaнyвaнням
сoцiaлiстичнoi Цeoлoгii, вЦ якoi стpa)rсдaють нe rдeнцre й
poсiяни, щo пePцIими зaзIreли ii yдapiв. A винa в nбoлiсниx
явищaхD y нeфoнe.lъIloмy )l(иттi сPсP JIягa€ нe тiльки нa
poсiйських нiгiлiстiв, a й нa yкpaiнських бopoтьбистiв (?)'
лaтиських чePBoних стpiльфв i бaгeтьoх iнIциx.

.Цaлi IПaфaPeвич дoxoдить aбс1p.Ц'нoгo висIroвкy: (с:fпe-

peннoстi iснytmь нe uirк oкPeмими нeцioнaльвoстяши' a мiхс
iдeeю нaфoнa.lьнoстi Й lvoдpми, Iсoтpиш Ilя lдeя вopox€. 3apaз
тиtд люддl,l вигiднo пpoтистaвляти poсiйським нaцioнaль-
llим пoч)rгтям пoчJrгтя iнrциx пapoдiвl [238, с. 200]. He
викJIикa€ сyшнiвy, щo' зa тaкoю лoгiкoro, вЦпoвЦaльнiсть
Jtягa€ нa евpeiв. Caм IIIaфapeвич нe 6aчить tiстинниx пpи-
чиrr дJIя poз'еднaння нalдих (?- o.г.) нapoдiвl, бo <взaемнi
oбpaзиu Drorrснa пpoeгити [238' с. 200].

У цiлкoм бiльuroвиlркoмy дyсi IIIaфapeвич oбстoloе iдeю
uзблихсeння нapoдiвl, збeperrteння зв'язкiв мiхс вapoдaми
сPсP, aби пoдoлaти кpизy сPсP. Biн вимaгa6 3iдцoвитись
вiд yявлeнь пpo (кoлolliзaфюn i пepeглядy з сeшorro пoчaт-
кy кoнцeпцii сдекoлoнiзaцii>. Biн пицre: uHaPoди нaIдoi
кpaiни злroтoвaнi спiльнoro iстopiею. Boнa нaдiлилa нaс
еw|||уIм y цiлiш свiтi дoсвiдoш' кoгPoгo нe ueють хсoднi iнuli
нapoди} |23,I , c. 497l. Цeй вистpa,rсдaний спiльвo дoсвiд
нargпeдaе нa всi нapoди сPсP вiдпoвiднi uopaльнi зoбoв'я-
зaння. IПaфapeвич цiлкoм сepйoзнo пepeкoнyr нaс' щo в
бaгaтьox вiднoureннюк вapo,Ф{ сPсP ще 20 poкЬ тouy пePe-
бyвaли нaбaгaтo дaлi нa ieтopиvнoмy IlIJIяxy' нiхt чимeлo
тшк нapoдЬ' (t!oтpих uIIl зBи:I<;IIуI тi.lьки (дoгaняти' [237 ' 

c.497|.
B цьoMУ нIБI1tlгo пoлягAe IстOPичIIA мIсIя тиx
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IIAPoдIB, якI IIAсЕляЛи PoсIIo, A пoтIM _

PAДяIIсЬIсИйI coъoq для цIЛoгo JIIoДствA.
Ilpoтe нaPoди' пoнeвo:reнi Moсквoю, нe пoсл)rхaJlи пoдiб-

ниx пepeстopoг. Itiкaвo, Щo пPипинeння дitltьнoстi сPсP

xpoнoлoгiннo з6iглoсь з вiдкpитolo rryблiкaфею oдIloчaснo в

дDoх книгaх стeттi lllaфapeвичe з йoгo (пPopotгтвaмиn. AP-

гJrмeHти poсiйськoro мeтeмaтика нe пePeкoIIaли нepoсйських

нapoдiв. Biн пpoтистaвив кiлькiсть нaфй (6лизькo 2 тисян) i

кiлькiсть дep,rtaв (близькo 150), aби звести дo aбcyPдy цeю

нaцioнaльнoi дepжaви. Пpme тyт вiн дorryска€ пiдмiнy пo.

нягь' ввaхсaючи нaцiями нaвiть плeмeнa' e цe в бyдь-якiй

нa1щi не tсoPeктrro. Ha йoгo дJrмкy' "нiцIo lre Bкaзy€ нe нeo6-

хiдrriсть poздpiбнeнIlя дeP}rсeв дo нaфoнaльниx aтoмiв> [237,
с.498-499]. oтхсe, цiлкoм зpoз5rмiлo, щo нaйбiльцIe пpaвo нa

дePEсaвIre iсн5rвaння Draють iмпеpii, дo яких тoдi нaлeжaлa i

poсiйськa iмпepiя пЦ нaзвolo сPсP.
IIIaфapeвич знeBarrсa€ ooH як (oxJtoкpeтiю нaцiЙ>, e

пoявy tloвиx дep,кeв oцiнюe нeгaтивIlo. B сPсP' зa йoгo

тepмiнoлoгiеrо, е oopлaстin, a сoюзt{иx peспфлiк як дeP)Iсaв-

ниx фopмyвaнь нeмa. Якщo 6iльlдiсть нaсeлeння цих
(oблaстeйl мa€ пpaвo нa вi.r|oкpeмлeння' тo тaкe пpaвo мa€

мaти f,t мeнrдiсть нaсeлeння циx uoблaстей". IнIшиши cпoвa-

ми' т)rг (oбгPyнтoвyeться> peгioнaльний сепapaтизм, бo тaкe

)rс пPeвo нa свoto дeP)rсaвy як Укpaiнa мo,rqlтЬ мeти 3aкap-

пaття' .[oн6aс, uHoвopoсiя>, сxЦний peгioн тoщo. 3вЦси _

йoгo скerrтичнe стaвлення дo плебiсцитy як зaсoбy для pe-

aлiзaфi пPaвa нaфi нa сaмoвизнaчення.
oCпPoстyвaнняD пpaвa нaфй нa сa}roвизнaчeння в кoll-

цerпli Itraфpевинa мa€ щe oдIIy мeтy: дoвeсти' щo Poсiя нe

втpaтилa мaйбyтньoгo. Biн стaвить питaння: *ЧИ ?KИBA

щЕ PoсIя?>, e вiдтaк дoхoдить тaкoгo висlloвrсy: к.{,oля

Poсii знaxoдиться в нaцIиx Pyкeх, зaлe}кить вЦ iндивiдy-

eльниx зyсиль кo}t(нoпo з нaс. Aлe сaмe iсв5rвaння мoхсe

6yти тyт здiйснeнe нa едиHo}ty rrшIяхy _ чePeз ?ItЕPTBУ"

[237, с.5l3].
}Itepтвa !Дoжe дaти IуIJI N|я пoдoлaння 6aгaтьoх пеpe-

пoll' щo стoягь lra шJIя]<y Poзвиткy Poсii, aлe тiльки тoдi,

кoли вoнa йoгo мae. Ha дyмкy Illaфapeвинa, мiсiя Poсii в

тo}ty' щo ii lцл.ю< вoскpесiння збiгaсться з тиIYt' кoтpoгo l]гyкar
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людствo' a6u вцirтц з слiпoro кJrтa' вpягJrвaтись вЦ бeз-
глyздoi пoнки iндyстpiaльнoгo сyспiльствa' кyльтy влaди'
мPяки бeзвip'я.

Cтaття Illaфapeвичa пPo мeйбyтне Poсii зaкiнчyеться
слoвaми' щo (вoнa (Poсiя._ o.Г.) пepeйшлa чepeз смepть i
мo'Iсe пoчJrти гoлoс Бoгa. Aлe Бoг твopить iстopilo Pyкaми
.rподeй, i цe ми, кoхсeн з нaс' мo)rсe пoчJrги ttoto голoс. A
мo,I(е' пeвнa piн, i нe пoчyти. r зaлицrитись тpyпo}t y пyс-
тинi, кoтpa нalсpиr pyiни Pocii" |237'c,515]. Бeзyмoвнo' тaкe
твePд,rсeння спPoстoвyr пoпepeднi, щo Poсiя мeе (пepeвa-

ги} пepeд iнцrими lrapoдaми.
Мoхснa пoвнiстю пoг0дитисЬ з Illaфapeвинeм, кoли вiн y

бeсiдi пiд нaзвoю qМи всi oпиIlились нa згapищi...> в 1990
poф кaзaв: <Bтpaтa пoчyтгя нaфoнaльнoi iндивiдyaльнoстi
пPизвoдитЬ дo вiднyrrсeння вiд свoгo нaPoдy i в кpaЙнix пpo-
явax дo спpийняття йoгo як мaтepieлy для сoцiaльних
eкспepимeнItв; t237, с. 528]. Iloпpeвдa, пoдiбнi eкспepиDtеlfги
нe oбмerrс1rвaлись сoцiaльвolo сфepoю (poзкypкyлtoвeння'

Poзсeлянювaння, лiквiдaфя нaцioнaльнoi iнтeлiгeнцii, зa-
кpiпaнeння хtiнки тoщo), e ствoploвaли гp}rнт в eкoнoмiцi.
Heйбiльцla зa всю iстopilo Jпoдствe тexнoлoгiчнa кaтaстpo-

фa на Чopнoбильськiй AЕC бyлa пepeстoPoпoю для тиx' хтo
xoтiв збepeгти нaйбiльury кoлoнiaльнy iмпepiю, пiдIштyкe-
тJфивrши фaсaд. Гeкaчeпiстський пepeвopoт (сepпeнь 1991 p.)
пepeпoвнив нaruy тepпiння нapoдiв <iмпepii зJra) . Teндerl-
цiя yтвopeння нeзeлexсних деp)rсaв' яlсy зeпepeчyвaв
IПaфapeвин, пiдтвepдилeсь i в CPCP.

Teopeтиннa бeзвихiдь, якa спiткaлa poсiйськoгo вчeнoпo
нa цr'Iяхy пoIш5rкiв вихoдy з кPизoвoгo стaнoвищe пiд гIpa-
пopoм uiстopичнoi мiсii злютoвaниx спiльним ,t(иття!it
нepoдiв", пepeкollaлa в бeзплiднoстi тaких yпepeд,кeниx
пiJр<oдiв, з oдIroгo бoкy, й пoкaзaлa йoгo пoвниЙ iдeйний збiг
з пoзицiями бiльuroвиIркoi пapтii, з дpyгoгo. T5rт иaемo щe
oдин дoкaз нa кopистЬ тoID' щo бiльцroвизм е oдrrи}l з piзнo-
видiв poсiйсЬкoгo iмпepiaлiзмy. HaсильницьI(e кспiльнe
,Iсиття)' нe пpинeслo нiкoмy щaстя _ нaстyтIиJlo poзл)rчeн-
tIя пoнeвoлeних нapoдiв як пiдтвepд,сeння тeндeнцii
нaцioнaльнorc poзвиткy в свiтi.

235



3.2. Iмпеpiaлitпr lla Baсataх ..свpaвiйствa''

i пar:iolrapиBl}ty
Iстopiя poсiйськoгo oевpaзiйствa> Poзпoчинa€ться щe в

дopeвoлrофйний пepioд. Boнo бyлo не пPoстo iстopioсoфсь-
кoю rцкoJloЮ, Цo зaймeлaсь дoслЦхсeнням минyлoro, a й
гeoпoлiтичниIlil P)rхoм' який пpетel{д)rвaв нa бeзпoсepeднrо

rlaсть y пepe6yдoвi мaйбyтrьoi Poсii, xoч i вiдмoв.пявcя Еaзи-
вaтись пapтiсro, i вoднoчaс сepйoзним кyJtьтJrpнo-лiтеpa-
т)pIIи!,t явищeм [83, с. 175]. .Цo tlьoпo нaлeхсaли piзнi зa
пi.Ф<oдaми тe нayкoвими iнтepeсa,il^ JIIow|: фiлoсoф i 6oю-
слoв Г.B.флopoвський, лiнгвiст i кyльт5poлoг H.C.TpфeIр-
кoй, гeoгpaф i пoлiтoлoг П.H.Ceвицькuit, мyзикoзнaвeць i
пyблiцист П.II.Cyвнин cькvlЙ, щo ввaхсaються зaснoBt|у|к;eмu
<евpaзiйствaD' тa iншi. Iх oб'еднyвaлo aнтизaxiдItицтвo.
AЗ.Coбопев тIиIце: u3aхiдниrtтвo' нa дJr!/tкy евpaзйцЬ'_ тaкa

Цeoлoгiчнa нaстaнoBa' кoтpa спolr)rкаe бaчити в eвpoпi.lrrшe
IUIoди цивiлiзaфi i нe звepтaти )rвaги rra пpиxoвaнi зa ним
твopнi пpoцесиD [1€0с180]. 3вЦси - фтиurизaцiя гoтoвиx

фopм, щo (пpизвoдить дo aтpoфii твoрчиx пoтeнцiй, дeгpa-
дaцii кyльтypи i сплеск 5rтoпiнниx нaстpoiвu [196, с. 180]. Зe
пеP eкoнaнням ( €в Paзiйцiв u, нeкритt1tчнe захolureнflя eвpo-
пoю з ХVIП стoлiття мaлo пaц6нi нaслiдки: мoгyтня Poсiя
скoч)rвалaсь нa allтинaфoнaльнi й aнтинapoднi пoзифi.

u€вpaзiйцiu дaють свo€ пoяснення фeнoмeнa Poсii. Г.Флo-
poвський зaзнaчar: nPoсiя цe eвpaзiя. Пoгoдимoсь' aлe
бyдeмo ви![aгaти твePдoгo i яснoгo визнaчeIIня цьoгo щaс-
ливoгo' тa см)mнoгo чaсy. B ньoмy € двoзнaчнiсть, i сaмi
евpaзiйф вIqпaдaк}ть y lrьoгo piзнi знaнeння. eвpaзiя _ цe
oзнaчa€: нi €вpoпa, rf Aзiя _ mpan'iй свfzr. eвpaзiя - цe i
€вpoпa, i Aзiя, цilтragyц3 a6o cшнnrcз двoх з пеpeвaпoю oс-
тaннЬoгo)' |22I, c. 206]. Iм влacтuвуrЙ "пaфoс вiдpaзи дo
eвpoпи i кpeн дo Aзii>, якoю вoни зaхoтUIюються' твepдятЬ
пPo кpoвнy i дyхoвнy спopЦнeнiсть 3 нeto' в чol[y тoн)rть
poсiйськi (upyсскиеn) i пpaвoславнi pиси. Як спpaвхсня, iстo-

Pичнa' дaвня Poсiя tIазивa €ться poсiйськo-тypaнсьI(a'

нaпiвaзiйськa Poсiя-eвpaзiя, спaдкo €мItиця зaвoювaнь
Чингiсxaнa' a нe вигaдaнa uслoв'яIlськaD чи (вaPязькo-слo-

в'янськa u. u Зaгoвopили свoiми Bт/rзНa|Iу|uIуI тeпep oфiцйними
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мoвa}rи piзнi т)раIrськi нapoди' тaтaPи' ку|PtIlзу|' бeIшкиpи,
нyвarшi, якJrги' 6уpятп, мoнпoJIи стaли бpaти }ЕIaсть ypiвeнь
з poсiявaми ( (pyсски!Диl ) в зaгaльнoдep,кавнoмy бyдiвниц-
твi, i нa сaмик poсйськrос (кpyсских>) фiзioвoмiюс, якi paнiшre
здaвaJIись чисm слoв'янськи}rи' тeпep пoшiчaецr щoсь тa-
кo,lс тJPaIrське; в сaмiй poсiйськiй uoвi зaзв)rчaJlи якiсь нoвi
звyкoспoлJrчeння' тerrс (вapвapськi>, тerrt тypaнськi. Heнaчe
пo всй Poсii знoвy, як сiмсoт лiт тoмy, зeпexJlo пaлeниDt
кiзякoш, кiнськиlr пol1oм' веp6.lподянoю вoвIloю _ тJrpeнсь-
киu' кoчoвим... i пoстaе нaд Poсiеlo тiнь вeликoго Чингiсхaнa,
oб'еднyвaнa eвpaзii...> |22|, c. 206|'

Ha вiдмiнy вiд евpoпeйсьttиx дep?rсaв Poсiя гeoгpaфiквo
вe oбшeлсyеться eвpoпoIo: a ii eзiйськa чegгиIla - цe <rrсивий
ч.lteн €динolю тiлa>, a нe кorroнiaльнуtЙ пPидaтoк. uЯк IТpс-
вц,ttлвttuli свiт Poсiя вiдpiзняс.lъся вiд лaтинo-пpgпeстaвськoi
€вpoпи нe бiльrшe, нiхt вiд зoвсiм нexpистиянськoi Aзii,
пpичo}ty oдIleкoвoю мipolo в нaPoднoгroспoдapсЬкoмy тiлi
Poсii iснyloть oстpiвф тa oeзи i eвpoпи, i Aзiil |22|, c,206l.
.[ля <eвpазiйцiв> вJraстивa кoнцепцiя (пoтerrцiйнoпo пpaвo-
слaв'яn, дJtя чoro вoни цIJпiaIoть нe лицIe peлiгiйпo.шopaльнoi,
a й peлiгiйнo-мiстичпoi пiдстaви. Г.Флopoвський пиure, щo
*в свpaзйствi ск.пaлeсь якась Po'кeвa Kaзка пpo язr,f!rництвo'
i в нiй дo тoпo хс цiлкoм зaб5rвaеться дoкopiннa вiдмiннiсть
иblс сязичництвor'D дo.хpистиянськи}r i язинництвoм пo-
хpистияllськимD [22|, c.206]. Aби дoвeсти свoеpiднiсть
спmeвфйнo пpавoслaввorю свiтy>, сeвpaзiйцi) висJ/вaють
iдelo снaiвнolro) язичIIицтвa' дo якono вiднoсять нe тiльки
бyддизш (лaмaiзrr), a й iслaш.

Taкi пoгляtИ cПPuЧv|||у|J|у|cь дo гoстpoi бepдяевськoi
кPитики. Heбeзпeкy nевpaзiйствa> фiлoсoф 6a'ить y тoмy'
щo вoнo нe спPияe <свiтoвoмy дyхoвlloмy впливoвi Poсiip в
ссдиЦo}tУ д)rхoвнoмy кoсrtoсi>, e цe сyпepevить сpoсйськiй
Цeil ХIx стoлiття як кpoк нaзaд пopiвпянo з Хoм'якoвим
i.{oстoсвським. oкpiм тоro, Бepдяeв пiддaе кpитиф стaв-
лeЦня <евpaзiйфвl f,o зaхiflнoI1o xPиeтияIlствa' нaзивaючи
йoгo cхибним i вeхpистиянським>. Biп пицIe: tQoдo
стaвлeння eвpaзiйцiв дo кaтoлицтвa r щoсь глибoкo
пpoвiнфйнe i зaстapiлe' yспaдкoвaнe вiд дaвrro миIryлих
ЧaсЬ, яrсe нe вiдпoвiдaе с)вaснo}ty дJrхoвIroмy стaнoвi свiry.
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Cвiтoм oвoлoдiвaе aHтиxPист' poсiйськe цapствo пepестeлo
бyти хpистияtlсЬким' пepeтвoPилoсЬ y д)rсepeлa aнти.
xPистoвoгo д)rxa' a евpaзiйцям всe щe пpивид)кyються
пoльськi ксьoндзи тa езyiти, кmpi спpaвдi нинять iнoдi i дo
нинi дii нeгo)Iсi' aлe I\{aють дy)кe мaлy вaгy в свiтoвiй
кaтaстpoфio I l8,  с. l02-r03].

Бepдяевськa кPитикa нe мoглa пеPeкoнaти евpaзiйфв, a
лишe пiдтвepдилa ix yпepтy нeпoхитнiсть. sПeвнa Piч,_
пицre вiдпoвiдь Л.П.Кapсaвiн,- твePд}Iсeння пpo piвнo.

пpaвнiсть i piвнoфннiсть yсix хpистияIlсьIсих визнaнь дJtя
нaс нeпpийнятнe. Пpaвoслaв'я нe тiльки <схiднa> фopмa
xpистияtlствa' aлe ед;уIНa всeлeнськa l{epквa. Якщo цe пap-
тиlсyляpиз}t'_ ми йoмy нeдa€мo пePeвaгy пepeд (yгoд.

ниrlтвoм >. Бo тaким чинoм вiдкидaеться aбстpaктнo-зaгaJlьIle'
тaIсим чиllo}t yтвePд,rсyeться нe тiльки мнoxсиннiстЬ самo-
бyгнix кyльтyp' aлe i ix iеpapхiя' кoтpa нинi вiнчaсться пpe-
вoслaвнolo eвpaзiйськo-poсiйськoюu [83, с.240]. Ha дyмкy
Itapсaвiнa, (пPaвoслaвнa eвpaзiя i пpaвoслaвнa Poсiя бyдe
гeгемoнoм кyльтyplloгo свiтy, яIсIцo вoнa пoвнiстю potкPи€

сe6еu [83, с.241]. oгхсе, <евpaзiйствoD yявля€ сoбi евpaзiйсь-
кий свiт лицIe пiд пpoвoдot[ пpaвoслaвнoi Poсii, a 3axiд зви-
нyвaчy€ться в кoмпPoмeтaцii xPистиянськoi iдei сePед
язичникiв Iндii тa ltитero.

neвpaзiйцio пepекoнeнi в тoмy' щo (сa}le мoнгoли фop-
мyвaли icmopu,l'ну зaдaчy eвpaзii, зaпoчaтI(yвaвIди ii
..-..iтиЧнy еднiсть i oснoви ii пoлiтичнoгo лaдy}' тoмy в ix

свЦoмoстi Poсiя пepeтвoPю€тЬся y (спaдoк Чингiсxaнau як
пepePoд)кений (мoскoвський yлyсD; вoни yбoлiвaють зa тe'

щo нe здiйснилaсь "iстoPrrчнa мolrсливiстЬ) зaвeplцити oPгa-
нiзaцiю eвpaзii нaвкoлo Capaю тa пePeвeсти сapaйськиx
xaнiв y пpaвoслaв'я |22|, c.207|. ueвPaзiйцi,_ писaв Бep-

дяrв'_ лroблять тypaнський eлeмeнт y poсiйськiй
(кp}сскoй>) кyльтypi. Iнoдi здaстЬся' щo близькe iм нe
poсiйськe, a aзiйськe, схiднe, тaтapськe' мoнгoлЬськe в
poсiйськoмy. Чингiсхaнoвi вoни явнo надaroть пepeвaги пePeд

Cв.Boлoдимиpoм..{ля ниx Moскoвсьtсe цapствo с oxPeщeнe
тaтapськe хaнствo' Iuoскoвсьtсий цap _ oпpaвoслaвлeний
тaтapський xaнo [18, с. l03]. Язичництвo aзiйськиx гrлeмeн i

мaгolrreтaнствo нaстiльки iмпoнyе iм, щo вoни гoтoвi paзoм
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iз сxiднoaзiЙcькltмуt вipoспoвiдyвaння}rи Bистyпити пPoти
хPистиянсЬкиx вipoспoвiд5rвaнь нa 3axoдi.

Maйбyтнe poсiйськoгo нapoдy Бepдяев пoв'язyе з тим'
нaскiльки йoмy вдaеться пoдoлaти в сoбi нeхpистияIrський
Cxiд, n13a3Pсьt(y стиxilou, кзiтepти з o6личчя poсiйськoгo
нaPoдy мoнгoльськi pиcи Лeнiнeu. Biн зaпepечy€ пPoти
пЦмiни poсiйськoi (<pyсскoй>) iдei iдeею т)Paнсьlсoю' тBep-
дхteнь пpo (тaтapсьlсy сaмoсвЦoмiстьu poсiйськoгo нaPoдy.

oeвpaзiйфn вuдtлилvt eтaпи' a ще тoчнilцe _ вiхи poзвa-
лy Poсii як }toгyтIlьoi дeprrсaви пiд пaгyбним (пpямим ни
пoсepeднiм) вгшtивoм 3aхoдy (пoдii Cмyти, peфpми Hикoнa,
сalvloдeP)кaвнe нaсилЬствo Пeтpa I, peвoлroцiя l9l7 p.).
Haпeвнe, тeпeP бyлo 6 лoгiчнo видiлити щe oдиIr eтaп' пo-
в, яэ,eнИЙ з гopбaнoвськoto (пepебyдoвoюu.

I]iкaвe стaвленHя кевPaзiйцiв" дo бiльlшoвизDty. Як вrrсe
зaзнeчaлoсь' вoни тPaкт)пoть 6iльlшoвицький пepeвoPoт нe
iнaкшle, як пPoдoв,кeння зeхiднoевpoпeйськиx вгlливiв. У
сa}toмy 6iльцroвизмi (poсiЙськoмy кoмyнiзмi), зa iх пepeкo-
нaнням' poзpiзняються двi тенii: тpolркIt3lll' aбo (кorrдeн-
сoвaнe зaxЦництвo", i лeнiнiзIvl, якuЙ всoтeв чи}tалo спpaвдi
poсiйських сoкiв з piднoгo гPyнтy [89, с. l76].,{o peнi, пPo цe
тeж писaB Бepдяев: <Mapксизм' хoч нe poсiЙськoгo пo-
xoд,I(eння i нe poсiйськolo xapактepy, нaбyвeе poсiйськoгo
стилю' стилro схiднoгo, щo мeЙжe нaблихtaетЬся дo слoв'я-
нoфiльствe. Haвiть стapa слoв'янoфiльськe мpiя пPo пepе-
нeсeння стoлицi з Пeтepбypгa дo Moскви, в ltpeмль,
здiйсненa чePвoним кoмyнiзмoм> [lg, с. l76J. Пiсля цьoгo
вiдпeкyвaтись вiд бiльIцoвизмy як poсiйськoгo плoдy бeз-
пiдстaвнo.

Ta стaвлeння дo 6iльlдoви9мy вiдзнaнaлoсь й iнIцими
гPaня!,tи' щo пoкaзaв Г.Флopoвський. Пo-пepшe' (€вpeзiйцi)D
yсвiдoмлloloть себe ктPeтiм мaксимaлiзDtoМ))r який пpoти-
стoiть як сoцiaлiзмoвi, тaк i кaпiтaлiзмoвi [221, с'201].
Пo.дpyгe, вoни нe дoпyскaють стiйкoстi кoмyнiстичнoi
iдeoлoгii в Poсii, як плoдy нyлсoi nевpoпeйськoiD кyльтyPи,
пPoтистaвляють фй сбPехливiй сaтaнинськiй i лиxiй> Цеi
eнaлoгiннy зa свiтoвиr,r poзмaхorи' urиpoтi тe oхoтUteннi нoвy
iдeю, цeбтo (€вpaзiйствou. Пo-тpeт€' спPaв)Iсtlю ствopювa.
нy Poсiю вoни пoбaчплИ нe (в твepдиняx пPaвoслaвнoгo
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дyхau - лиIIJe в (злoдiiвD' a вск) )rсaxJrивy i тpaгiннy пpo-
блeмaтикy <peлiг iйнo-кyлЬтypнoгo пеPeРoдrкення i
пepeтBopeння евpaзiЙцi зa стapoю iнтeлiгeнтськoю мaне-
poю звeли дo зaвдaння ствopeння нoвoгo нaпpямy, нoвoi
пapтii, rдинoi, кoтpa пoвиннa пepeЦepyвaти викиIIeнy Pe-
вoлюфйниr,rи 6уpямu (нoвy пaнiвнy вeРствy)' з тиpaнiннoю
влeснiстю opгaнiзyвaти ii нaвкoлo сeбe тe стeти ii oснoвolo
i кepiвнolо силoю) |22I., c.199-200].

3вiдси _ 33'513j14 (€вPaзiйствa)D з paдянськиl/tи чeкiс-
тaми. вoни пpoникJlи B (€вpa3iйствo> чePeз чeкiстськy
пpoвoкaфйнy opгaнiзeцiю <TpeстD y сеpединi 20-x PoкiB,
вдaвrцись дo пiдкyпiв. П.H.CaвицькиЙ спoдiвaвся (пePегPa-

ти> ГПУ, викopистaтц йloto для peaлiзaцii свoiх цiлeй.
uйoмy,_писaв прo Caвицькoгo oдин з йoгo кoлиrrrвiх
спiвpoбiтниКiв,_ тpебa бarнeтiв' кoтpi пiдтpимaroть йoгo
iдeoлoгilо пpи кpexy iдeoлoгii маpксистiв. Ifi 6arнeти вiн
бaчить y P1псax безпpинципнoi (?_ O.Г.) нeкiстськoi apмii,
кoтpa мoжe стaти пpoвiдникoм евpaзiйствa... 3мiнити iдeo.
лoгiro бeз змiни oсiб _ oсЬ чoгo пPaгIryв чeстoлюбний
кеPмaнич кopa6ляu [196, с. l82]. з кiнця 1928 poкy в Пapихсi
нe гpouri, mpимaнi вЦ чeкiстiв' пoчинal видaвaтись гaзетa
o€вpaзiяu, гpoбiльuloв иtJpкvtйl, пpoстaлiнський хapaктep якoi
не виKпикaв с)rмнiвiв. У вiЙ зaхищaлoся "eвpeзiйстBo як
oсoбливий вид мapксистськono peвiзioнiзмУD, (oPГaнiЧний

свiтoгляд) i нeвiть ствePдж)rвeлoсь' щo кoмyнiсти .сильнi
пPeктичrro нeсвЦoмi знapяддя тa aктивнi нoсii Хит-
poгo .{yxe iстopii> [196' с. 182].

Г.Флopoвсь|<|/lЙ twrcaв пiсля тolo' кoли poзipвeв зв'язки з
(€вpaзiйствoм)): (eвpaзiйствy нe пoщaстилo. зaмiсть rцля-
хy зaйшли в бeзвихiдь> I22|, с. 195]. Heзвaжаroчи нa цe'
вoнo peaнiм)rвaлoсь в пoвo€нний нaс, бo ipoнiеlo дoлi oс.
тa ннiй opтoдolссaльний с евPaзiеIр > II.Caвицьки fа oпуtнvtвc я
IIe пoчaткy 50-х poкiв y мopдoвсЬких тaбopax paзoм з
Л.H.Гyмiльoвим i вплиIlyв нa фpмyвaння йoго пoглядiв.

Hинilцнi ( €вPaзiйф) схoдЯться з вiдвеpтими нaфoнaлiс-
тaми B тo!ny' щo стoять нa вoйoвничиx aнтизaхiдних
пoзицiю(' дoвoд.ячи пepeвaги Poсii пepeд iнцrими дeP,fiaвa-
ми. oeвpaзiйствo,_ писaв князь H.Tpyбeцькoй,_ зaкликае
всi нapoди свiтy зBiлЬt|уITу|cЬ вiд впливy po!Дaнo-гeP}taнсь-
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tсoi кyльт]Pи i звoвy ст}гIп{ти пe цIлях виpоблeввя свoiх
вaцioЕaлъЕr{)( кyльryP' [2l4].

Cвoi д:rсepeлa (евpaзiйфl шyltаloть y кiльlсдсoтлiтвiй
дaвпивi. HeзвaвиЙ свoiш пpиxильвикol як свeликий
€вPaзi€tр) JIeв Гyшfuьoв цrJпсае lpo( д,Iсepел y €l,гЕoсil вiв
пиlдe: сЕтнoс - цe дoвnoтPивaлfй пPoцeс' яrtlf, визЕatra-
eться тPЬoшe пaPeшeтPeши: rrpoстopoвиI (rcoгpaфiввиш
лaпддeфmoш), вeсoвrш (зшiпolo пacioвapпoстi вЦ вapqpкeшя
дo Poзпaдy чePeз пeвЕy пogtiдoввiстъ Фз) i кotпeкгвиI
(взасшoдiя з iвlдиxи eтвiчвrши сиgпeшeши' кoпpi з5rшoвлro.
ютъ зшЩemlя' пopyцteЕвя пpяцoгo пPoцeсу)r [46' c. 135l.
Beлrrкopyси' afu poсiяпи, eтвepд'rсy€ (вeпикrй евfraзierрl'
сIсJteлись з тPьoх кoцпoвeвтЬ: слoв'п' yгpoфiпь i тaтepЬ,
C1rшirпi тropкЬ з шoЕпoлaши. Як вxсe зазЕeчaJt(юь, iвкolrrr вiв
дo тeюo( кoшпoвeвтЬ вiдвoсrrrъ тeкo,|C i литoвцЬ.

oкpix тoпo' сJr.teсвi .евPeзifrIiD звeхoдягь свoiх пoпe.
peдpoсь yкЕя,rсro( чaсax Гeopгiй BepвaдсьtсttЙ' сив вeJгltсoпo
Boлoдишиpa Bepвeдсьlсoгo',пpoтt(стeвляe (пpeдтeчyD
<евpaзiйствa' oлeксaвдPa Heвсьrсoro свeдвлeкoзopiйD пo.
лiтицi вeцtoгo lсвязя .{aпилe Гeлицькoгo. <Глибoкиш i
rввiaльвиш спaдДoвиI (?- o.г.) iетopи.rпиш Чгггш Oлeк.
саяtP зpoзрrЬ, щo в йorэ iстoprнпy eпoxy oсвoввa вебезпerса
для Пpaвoслвв'я i свoеpiддoстi poсiйcькoi кyлЬтyPи зsгPo.
хсyе lз 3axoдy, a вe зi Cхoдy, вiд лaтивgтвa' 8 вe вiд
шollпo,Iьgгвa. Мolrroльствo llеeпo paбствo тiлoвi, a вe дпui.
Лaтrrвствo зaгPoхc}rва.,to спotвop}гтt{ сsry.Ц/lпyr [28' с. 154t.
flкщo,Цaвилo Гa;пttркий tllytсав пopпlrmqr вiд roвruлЬ вa
3ахoдi Й нe шrpився з шoЕпoпelи, 6o сrпoсirшe вiд лroсe чegrь
тeтaPсЬEaD, тo oлeксeвдp пpийвяв ITo сч€rgгъD сro{peЕвo.
<oлеtслotсОp вuiiлtlз ! '1o'12oll.Д2 

Оpуr,t+to в 
'сUлъrm;1gP|Фn|!вibtюtllсtсt+i сl.lrU' кoтPe loгJte дoпoшoгги йory з6epeгтl й

yгвePдrtти poсlйськy ByльlyPЕy сaшo6yгвiстъ в,iд лeтrrвсь.
кolэ 3axoдyr [28, c. lб4l. 3aвд.яrсrr f,ory звaтвoю шipoю,
ввarrcae Г.Bepвaдськ@, вивишto Moскoвсьrсe цapствo.

Brte тaкe пopЬвmi дpoх lсвязЬ.сyч.eсEocЬ пePetк}Eyc'
щo в тoй вaс вlдpep1o пPoтt{cтeвляJtись дрi opieвтaфi (зa.
хiдпa т8 сxiдвe), двi вeцii, двi цopaлi. Cхвeлюroчи
пPoшoвпoльсьry пoлiтlшсy oлeксaвд1ra, Л.Г5ruiльoв пoв'iзye
з вeю йoro кaвoвiзаIцlo в PосiйcЬкif, rrpaвoслeввiй Цepюt

I
I
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Biн запитyе: o...Чoшy пpaвoс.пaвнa Ifepквa oпoJloсила oлек-
сaндpe Heвськoгo святим? - i вiдпoвiдaе: сOчeвиднo'
пoлoвни!Д пoслy)t(ив зpoблeний Oлeксaндpoм пpaвильний
пoлiтичний вибip, я|<'|ЙмaB кoJtoсaJIЬIlе знaчeння) [46, с.l35].
Пoзицiя, як бeнимo, диBЕa пpинaймнi з двoх пiдстaв: пo-
пepцIe' свяги}t oпoJlolцy€ться кня3Ь' якuf,l у бopoтьбi rтPoти
iнцrих xpистиян спиpaвся нa lтPoтихpистиянськi сили' a пo-
дpyгe, I{еpквa, щo пoвиннa 6yти 3aвIцe пoзa пoлiтикoк)'
oпoлoцIy€ князя свЕги}t зa йoгo пoлiтичний вибip нa кo-
pисть пpoти:кpистияIlськlfiк сил. Bиснoвoк oдиH: PIII{ бyлa
й зaлrrцraетЬся дepхсaвпoю oPгelriзaфею й пpoвoдить пo-
лiтикy ii ypядЬ (Iрpськoгo'rи бiлъцroвиIркoro), щo нe сyмiсне
з зaвдaннями Itepкви. Яка I]epквa' тaкi й святi!

IIoзицiй <евpaзiйствaD щe й тeпep дoтpимyсться Po-
сiйськe Пpaвoслeвнa l{epквa. Митpoпoлит Itиpил як
гoлoвa вiддiлy зoвнilЦHix цepкoвниx знoсин мoскoвськoi
пaтpiapхii PПI{ вистyпa € пpoти iнтeгpaцii Poсii в 3a-
xiднy €вpoпy, бo кpogig _ цe кoлoсaльнe eвpaзiйськa
спiльнoтal [36'  с.  24].

Як зeзнaчaлoсь' ( €вpaзiйствo> виxoдить дaлeкo зa arсa-
дeмiчнi Pa}rки. IIpo цe з тpивolloю пицI)mь poсiйськi aвтoPи'
Poзглядaючи eвpaзiйськi yстоi свiтoвoi стaбiльнoстi й бyдy-
к)чи в зв'язкy з TуIм' cвoi дaлeкi вiд oптимiз![y пpoгlloзи.
A.Бoгeтypoв зaзнaчaе' щo нa пpoстopi eвpaзii нaбиpaють
впливy дв| cнли з piзним спpя}t]rвaнЕяltr: (з oднoгo бoкy,
piст кoнфлiктiв, a з дPyгorю _пPигaсeння стeбiлiзaфйних
iмпyльсiв> [21, с. 43l. У тaкo!'ly paзi iдeя <евpaзiйствa)}taлa
би, нaпeвнe' зaгaJlьм)rвaти тeкi нeспPиягливi для Мoскви
пpoцeси. 3 цим lre xoч)rгь пoпoд)rс)rвaтись poсiйськi нaцio-
нaлiсти, щo пiдтвepд,lсyloть пyблiкaцii тa й дiяльнiсть
HЛисенкe. Biдoмий пись}teнник Baлeнтин Paспyтiн ввaхсaе'
щo бeз <poсiяя в iх нaфoнaJlьIlo!Дy oблlччi i нaфoнaльнiй
дytдi) Poсiя не }to)tсJlивa' тoмy вiн Pe!дствye: <Haвiть iм'я
пiдмiнlоlоть нa якyсь eвpaзiIo> [33, с. 156]. Ha йoго пoгляi,
TaкИf,l пiДщ }to,rсe пPизвegги дo дeнaцioнaлiзaцii poсiян' e
дeнaцioнaлiзoванa Jпoдинe aмoPaлЬнa.

Cepeд нинiцrнix (€вpaзiйцьD oсбливe мiсцe пoсiв Лeв
Гyмi.пьoв. Йoгo iru'я пiднятo lra щит .1цу1ц у1цу1i,lltнiми poсйсь.
кими iнтeлeктyeлa}tи, кoтpi шyкeють apгyмeнтiв для
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пiдгвepдхсeння цPeтeнзй Poсii нe oсo6.rгrвy pGпь y свiтi..[ля

Гyмi.пьoвa eвpaзiйська eднiсть - rraбaгaто вaлоrивiula, нitк

спiвпpaця Poсii з €вpoпoю. Biн впpoвaрrсy€ в eтнiннy iстo-

piIо нoвий пaPaшeтP _ пaсioнapнiсть, як (пPикIrreтy' щo
виникaс внaслiдoк мyтaцii (пaсioнapнoпo пoцIтoBxy) i yтвo-

pюr всеpeдинi пoпyляцii певнy кiлькiсть людeй' яки}r

вJIaстивa пЦвищeнa тятa дo дiil [47, с. 15]. Taкиx людeй вiн

нaзивe€ пeсioнapiяrrи.
Фaктrrчвo кoвцепцiя (пaсioнaPизмy) € сrrPoбoю oбгpyн-

тyвaти iuпeрieлiстrr.птy пoлiтlлсy. Boни opгaнiзoв5пoть <дaлeкi

пoxoдиD' бoproться зe пiдкopeння нepoдiв' кoтpi oтoч)rютЬ
iх eтнoс, хoн i мoхt1пь сeмi oбopoнятись вiд зaгapбникiв.
.Teкe дiяльнiсть вимaгar oсdJlивoi нaпpyги сил cбioхiмiчнoi

eнepгii хсивoi peчoвиIrи бioсфepи>. Пeсioяapii _ нe тiльки
Bикoнaвцi' вollи _ opгaнiзeтоpи з нaдJtиrцкoBoto eнepгi€Iо'
якy вIс.пaдarоть B opгaнiзaфю i yпpaвлiння JIюдьl[и oднoпo з
ни!1Iи тUIеIueнi, нaв'язyroти iм свoi стepeoтипи пoвeдiнки,
чи!' ствoPюють нoвy eтнiннy системy' нoвий eтrroс.

Tpивaлiсть }tсиття eтIroсy визнaчarтЬся Л.Гyмiльoви!Д y
1500 poкiв. Зa цeй чaс gгнoс пеPeхo,цp,rть Pяд фeз: пiднeсetпrя,
aкмaтичнy' нallпoll,ty' iнepЦiйнy, o6скypaцii, мeмopiaльнy.
Якщo пoвipити Гyмiльoвy, тo вiн yзaгeльниB сopoк piзних
eтнoгенeз i вивiв тeндевцii iх poзвиткy [47' с. lfl. BЦтeк вiн
пoдa€ дiaхpoвiннy тa6лицto з eтпiчпoi iстopii Pyсi тe Poсii,

щo виuaгa€ д€!'гaJIьIIoN) eнaлiзy. Bикrrикaе питaння вхсe тe'

щo ствopeння сJtoв'янськoi дepхсaви y Cxiднй €вpoпi пiд
нeзвoю Itиiвськoi Pyсi y VIII стoлiттi вiн poзпoчинae з
iнepфйнoi фaзи, цеФго luleвнoгo пollижeння пaсioнapнoстi
сyпеpeтнoсJr, й дoвoдPrть ii дo мeмopiaльнoi фaзи в 1300.
1480 poкaх. Itппo 1200 poкy пpoявля€ться' IIe йpтю д5rмкy,
вибyх eтIroгеIleзy в Литвi, нe Pyсi, в Мaлiй Aзii тa... Ефioпii.
Toдi xс BуIt|уIwaе нoвиilt eтн(rc нa oснoвi злltття cltoв'ян, тaтapЬ,
литoвцiв тa фiнo-yгoPськиx нapoдiв f4?, c. 294]. Як зa-
знaчaлoсЬ paнiure, Гyмiльoв нaзивaв тpи кoмпoIlеIIти
великopyсЬ, aбo poсiян: слoB'ян, рpo-фiнiв i тeтapiв, сyмiul
тlopкiв з r/toнгoлaliи. Teпep дoдaютЬся JI|,|TBу!I|уI' aлe пe
згaдyються тюpIси з }roнгoлa}tи'  xoч цi  двi  дyltки
вислoвлювaJlуrcь oднoчaсIro в iнтepв'ю тa мoнoгpeфii.
IleпoслЦoвнiсть тeopeтикa (сBpaзiйствe" oчeвиднe.
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Bикrraд свoеi lсoвцerщii Гyшiльoв poзпorrинaе вiд I(иiвсь-
кoi Pyсi, пPсrтe lp{ш (€вPaзiеtр> вe rroясe oбмeж}rГу|cь' a тo}ty
вiц дolt.пaдa€ зyсиль' aби пoкaзaTу|' 8I< y сoюзi з opдoю
виниIс.lIo Itepствo Мoскoвсьrсe. Йoro iстopiю Г5rшiльoв дoвo.
дить дo спeтpiвськoi лeгeнди', lсoJlи ствoPилась Poсiйcькa
iшпepiя.

Cпeкyлятивнiсть errs вtсиPar: вoнe дa€ uo,tсJlивiсть пo-
piзнoшy тPaктyвaти кiнець poсiйськoгo етrroсy. Якщo йoro
PoзпoчиEaти вiд poкy Piздвa Хpистовoro, rc тo.Цi цeй етнoс
uaв 6п iсн5rвaти дo 1500 poкy. Teкий вapiaнт Гyшiльoвy вe
пi,Фкoдить, тoшy вiв фiксyс, щo lGoJIo l poкy (яка тoннiсть!)
н.e. вiдбyвся свибyх eтнoпeнeзy вiд пiвдeннoi IIIвeцii дo
Aбисiнii - Be.пикe пePeсeлeння вapoдЬ' f47, c.294]. вiд
Ilьoro пaсioпaplroпo пoцгnoвxy Poзпotlинaeгься <iнк5бaцйний
пepioд фзи пaсioнaPlloпo пiдцeсeввя, },твopelrЕя нoвoпo eтнo-
сyD' a дaлi пiшroв цвtlпfд пepioд фaзи пaсioнePнoпo пiддe-
сeнпя' пoчaтoк пePexoдy дo aкшeтиtrнoi фeзиl |4l , c.294|.
Ilpoтe сaш (rвPaзiеtрo цg шoэкe пiдтвepwffу| lщx пepioдЬ
яrзriшись пoдiяrrи в iс"тopii слoв'япсьtсиx нapoдiв i, зoкpeмa,
в iсtopii.Цeввъoi фф вкeзyo'тr' щo вoни (нeвiдoliiD. Bинrдсaс
пrспaЕЕя: яtс шo,квe po6rм висвoвotc' tсqпи IIe вЦoшi фaкти
з iствpii? Гyшiльoв вe вiдпoвЦвr,| ЯKcnn тoдi yгвopився eтнoс.

Далц зe кoшlerщiеro r)rшiлъoвa, Еaд;roдptть aкшaплша фза
gtвoпeвeзy' tCoли gтвoPtorтъcя qrпepетвoс i пorлиproсться в
шerrceх свoпo (лeндtr'eфшoro ePeaлy). .[o oсвoввloс пoдiй
цiei фaзи, яBа rpивae 300 polсЬ вiв вiддoсить шфaцiю слo.
в'яЕсЬtgиx пJtexeн тe poзсeлeЕвя слoв'яв нa тepитopii
ПЬдeввoi тe Cхiддoi €вporшс Щe 200 PoкЬ йдe Poзпaд .слo.
в'пськoi eдЕoстil, (зeсвo€вЕя слoв'явськиши ввPoдeши
зeйвягrв тepитopifi } i сствopешя oкPerrro( PeЕвьoслoв,псь.
киx дep,rсaвr, e6o сфaзи нeдлoly' piзкe звиrrceЕвя
пecioвapвoстi с}пepeтвoqrD.

Якцo вipити Гyriльoвy, виЕиЕвeЕEя Itиiвськoi Pyсi
(.слoв'яяськoi дepxсeви в Cхiдпiй €вpoпi') тe ii хpи.
cп.tявiза$я' щo oxoturп)ютъ 800-ll00.i poки, пPипeдatoтЬ Еe
сiвepцiйвy фзy,, це6тo .ttлввЕe пoвli'teвЕя пacioвapвoстi
сJпepе"tвoсУr. Taкrш чиЕoЦ вl{виBвевЕя вarдoi дe,,кe!и
ICиiвськoi Pyсi тa ii шaй6iлъlIшй Poзlзвiт вiддoситься дo
iвepфЙвoi фвзи. Лoгiхa, пpинahrвi' диввa: .eвpaзirlрD
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чoшyсь IIe пoяснк)€' кoшy зeвддчy€ qпIеpeтlroс l(иiвськoi
Pyсi нaбyгиши в VIП-Х gтolriття:к цiвпoстями.

УкpaiвськиЙ iстopик Iван ltpип'якевиtr IIисaв: сКвязro.

вaнIrя Borroдlшrpa i Яpoслава твopилo o.Цry епoхy poзквiтy

Kиiвськoi дep,кaви... Цe бyлa вaйбiльшa дep,rввa в тoдiцrнiЙ

eвpoпi> [l03, с. 57]. Haтaлiя пoлoнська.Baсилeнкo пepioд

вiд 980 дo 1093 poкy вaзив36 сpoзквiтош дepя€ви Укpaiви-
Pyсиl [17l, т. 1, с. ll0-l43]. Чи нoхtнa ввa,rсaти пepioд, кorrи

д)rх нaшoпo вepoдy сtrнyв вeJtикoпo злeтy' iвepцiйнoю ф.
зoю? Гaдeю' щo дoстaтпьo в,l(e д),uoк tl,{х aвтopитетtlиx
iстopикЬ.

Ta для спeкyJlятивнoi кoнцerпдii Л.Гyшiльoвe тeкi oцiнки
нe шaкугЬ знaчeння. Biп дoсить вiльвo пoвoдl{ться нaвiть з

зeгaльнoвЦoшиши iстopuчнuмl| фктauи. Гyrri;lьoв ствep-

д,rсyr' rцo сBoлoдишиp пilлoв пo tцляхJr' кmpий нaмiти.лa
rнaйшyдpiшra 3 лroдeйr княгиtlя oльгa, якa вибpaлa пPeвo.
слaв'яn |4?, c.60]. Як шoглo iсвyвeти пpaвoсJlaв'я дo пoдi.lry
хPистияllськoi Itepкви нa пpaвoqпaвпy й KaтoJlиIlькy' щo
вiд6yвся y 1054 poф, зaлlllпarгься тaешtlицeю.

Heпoслiдoвний Гyrriльoв i в пi,р<oдi дo rrrrтaння пPo (ви-

llиtснeвня lloвoпo eтнoсy - poсiян (сpyсскlorl) _ нa oснoвi
alrиття слoв'яtl, тaтapiв, лrrтoвцЬ, фiннo.yгopсьtсt,с'( нapoдiвl

|47, c, 294]. He c. 294 rroнoгpeфii сoг фси к Poсcииr вiн
пoв'язye Йoro з пepioдou вiд 1200 дo 1380 poкy' xoч paнiшe

IIисaв: l.[epясeвний poзпaд Pyсi вiдo6pa,rвв Poзпaд eтнiч.
нoi систеши, щo вiдfi5вaвcя: xoч y всiх князiвствaх' як lз(l'tись'
2кпJп^ (pyсскиe) i всi вoни заJrицtaлись пPaвocпeвпи}tи' пo-
чyття eтнiчнoi еднoстi шiяс ниши pyйщвaлoсьr [4?, с.87]. A
в:rсe чePeз кiльlса pядсiв чraгa€uo: rHaкeз AEдpiя Бoю.lшoбсь-
кoгo пoкaзyq' щo дJlя ньoro i йoго дpyлсини в 1169 p. Itиiв
61rв тaкиш,I(e Чr,rсим' як який.rreбyдр нiшelшкцЙwt п(шtьсЬ.
кий замoк. oгжe, в кiнцi ХII ст.,{aвня Pyсь встyпl{Jlа в tloвy

фaзy eтнoгeнeзy _ oбeк1paцi16r [47, с. 87].
He виклэrкае с1rмнiвy, щo iстopiя Pottвитtсy Kиiвськoi Pyсi

нe вЦпoвЦaе кoнцeпцii rпaсioнapнoстi>, 6o вoнa нe пеpe-
йцrлa фaз зaпpoпoнoвaвoпo Гyмiльoвиш eтIloгeнeзy, 3'я-
вивIцись нaчeбтo eхс нa фaзi нeдлoшy.3a якихoсь п'ять -
сiш стoлiть нaстyIIиJta (teшoPiaльнa фaза, втpaтa едrroстi
етнiчнoi нeлeясвoстi i тpaвсфpшeцiя кyльтypнoi тpaдицiil,
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a тaкoхс (пoвнe зникнeння eтнiчниx peлiктiв> [47, c.294].
Якщo лaтинсЬке слoвo (pелiкт) пeperсJlaдa€тЬся як (зe-
JtиIIIoк)' тo нoвий eтнoс (Pyсскиe) }taв би пoвнiстю втPaтити
спaдкoемнiсть з пеpioдoм l(иiвськoi Pyсi.

Чи мoжнe ввaхсaт}t' щo дep)rсaвний poзпaд Pyсi вiдo6pa.
x(aв poзпaд eтнiннoi системи? Якщo в тoй пepioд
фopмyвaлись би нoвi eтнoси' тo yкpeiнф втpaтиJIи б цraнси
збepегтись з тиx чaсiв' бo вrrсe тoдi вoни бyлt poз'едвaнi.
Ileспpaвдi, нoвуlЙ eтнoс фoprr)rвaвся лицIe rta шaйбyлнiй мo.
скoвськiй зeмлi нa oсвoвi тих кoмпoнeнтЬ, пpo якi пиure
Г5rмiльoв, a нa yкpаillських зeмJI.D( iснyвaлa сфopмoвaнa
нaфя, тoмy yкpаiнськi князi мeйясe нe фкавилисЬ спpaвa.
ми y тI.fl( князiвствaх, щo бyли пoзa r,te)rсaми Укpeiни, вoни
![eгнeт)rвaли дo eвpoпи' a нe дo Aзii як ix пiвнiчнo.схiднi
сyсiди.

Як <eвpaзieць> Гyмiльoв нeмeгa€ться poзвiнчeти лiтo-
писнi poзпoвiдi пpo Dtoltгoльськi звipствa, нaзивaе iх
(лeгeндaмиu i oзPaзкaми шiфoтвopнoстi>. Teкi oцiнки aхt
нi^пс не вiдпoвiдamь пoгJтядaм yкpaiнських i poсйськlок iстo-
pикiв пPo мolrгoлЬсьrсy нaвaлy. Гyмiльoв нeзивar
мoнIюльський пoxЦ нa Pyсь qнaбiгoм>' 6o uнi пpo якe мoн.
гoльсЬrсe зaвoювeння Pyсi нe 6yлo й }toви D [4l , c. |22|. Дaln
вiн mlДle, щo (lrпPoдoвхс 20 poкiв пiсля Бaтия з пЬнiчнlо<
pyсЬIсlfх князЬств хtoднoi taнуI|||t,' з6opiв i пoдeткiв }roнпoли
взaгeлi нe бpaли. [oпpaвдa, з пЬдeнниx князЬств (Чepнi-
гoвa, Itиевa) пoдaтки бpaли, aлe нaсeлeння знaйцrлo вt{xlд.
Pyсиvi (<pyсскиeo) пoчaли arrтивIlo пepeiхсдясaти нa пЬнiч :
в Tвep, Кoлoмнy,Moсквy' Cepп3rxoв, Мypoм тa iнrцi мiстa
3eлeськoi Pyсi. oтeк yсi pyськi тpaдицii Paзoм з лIoдь}lи
пepeмiстились з otсoJlиrр лiсoстerry i с1eгry в лiсoвy сDt)rry.
I]eй гeoгpaфiнний фaктop _ змiнa лaндIшaфтy в peзyльтa-
тi мiгpафi _ Bv|FaI^ъc'| oсoбливo знaчIIи}r дДя дaJlьttloпo xoдy
eтнoгelreзy нaцroi кpaiни> [47, c. |22-|231. T3rт фaктиннo
йдeться пpo aпoлoгiю кoнцепцii сoбeз:пoднeнняD Itиiвlцини
пiсля мoнгoльськoi нaвaли. Як дoвiв Михaйлo Гp5nшeвсь-
кий, пoдiбнi твepдхсeння нa кoPистЬ нaIци!Д сyсiдaм: пoJtяки
тaк шyкaють (epгyмeнтiв', aби пiдтвepдити свoе IтPeвo нa
тi <o6езлюднeнi> землi, якi зaсeлr,rли вiдтeк пoльськi кo-
лoнiсти; a poсiяни _ a6п дoвести пPaвo Мoскви нa нaшy
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земJIк)' ясa 6yла зaсeлeнa пiсля тогo, кo.llи ii пoкиllyJrи aвтo-

xтoнвi (вeликoPoси> виxiдrщми з Гaличини i Boлинi, цeбтo
(мaлoPoсaмИD, Цlo Ite мa€ пЦ coбolo пЦстaв |44, c.432-4341.

,[o peнi, пoслiдoвнo лoгiчнe зaвеPцIeння пoглядy Г1rмiльoвa

стaBlfгь пiд сyrшЬ йoгo кoнцelщiro reвpaзйства>' бo вiн rпlшlе

пpo збepeхсeнвя qвсiх Pyсьlсl,r:( тpaдифйl' a цe нe зeлиrцa€

шiсIlя ддя тpeдицiй iнtдюr двoх кoмпoнeнтiв, щo ствopиJIи

poсiйськy нaцiro. Iстopик B.Itrпочeвський oбгpyнтoвy€ пoпo.

хсeвня IтPo тaтaPськe ilэ, xoч i зaзнaчa€ пoзитивний вrшrив

зaвoйoвникЬ нa збepeжeння €дltoстi зeшeдь цiri чaстиви

Itиiвськoi Pyсi, щo дoкopiшro вiдpiзня.пaсь вЦ пЬдeнних

(yсpaiвсьlоoс) зeшe;ь [88, т. 2, с.4l]. CCoлoвйoв дoтpимyflъся

д}lшки' щo пlд чaс цollгoльськoi нaBaли (зe}tля Pyськa

пoгибaлa вЦ нeчестивoro> [l99, с. 158]..Ц'ЦoPoшeнкo зaзнa-

чa€i lцo (нaсeлeння бyлo oблorrсeнe пoпoлoBlloю дaниIloю'
якy збиpaлl тaтapськi ypядIIики.- Лицre дy,rte пoмa.'r1r' artс з

дpyгoi пoJtoвини ХIV ст. пoчaдa Beликopyсь eшaнсипJrвaти-

ся з-пiд тaтapськoi звepхнoстi. Aлe дoвгe пepебyвaння пЦ

фeю звеp:квiстro нaкдraлo свiй вЦ6итoк нe дaльцIy iстopiю

вeJtиtсopyсЬкoгo нaPoдy й нe сaмy йoтo нaцioнaльЕy вдaчy'

нaдaвIци ill puc гpфoстi, )tсoPстoкocтi й дeспoтизмyl [55,
с.92]. Taкe oфнка yкpaiвськoгo iстopикe дoвoдить' Iцo lreшa

)кoдни:к пЦстaв iдeeлiзyвaти lroнпoJtьсЬкe пorreвoлeння нa

всiх зeмллк дДя тoгo' a6и oпpaвдoв)rвaти шoнгэлiв як oдиIr з

кoмпoнeнтiв poсiйськoi нaфi.
сeвpaзiецьl Гyrriльoв зtloвy пPoтистaвляе rrtитeлiв

Киiвськoi Pyсi пiсля тaтapськoi нeвaли вa ii схЦвrос i зa.

xiднlо< зe!ДJIлl .Цдя сxiддlок зeмq'tь мoIIпoJIьсьIсий хaн зaйнв

иiсцe вiзaнтiйськorэ iмпepaтope' xoч пpaвocпaвнa Biзaнтiя

щe пpoдoв,r$rвaлa iсн5rвeти (nдoбPий цapl .[xсaнiбeк, ng}rвg-

Pий цaPo Узбек). BiIr твePдить' щo сПЬвiчнo-Cxiдra Pyсь

yвiйIшлa в шoвп0'Iьський сyпepeтнoс} [4?, с. r35]. A oсь' щo
чeкaлo Pyсь вiд €вpoпи. <Ti pyськi кttязЬствa,- гI!пIIe Гyмi-

льoв'_ кoтpi вiдмoвились вiд сoloзy з тaтaPaши, 6улп

зaxoплeнi Литвolo, чaсткoвo Пoльщero, i дoля iх бyлa плa-

чевlloю. B paшках заxi.цro€вPoпeйськoтo qrпepeтвoсy pyсинЬ

чeкaлa Jrчaсть людeй дpyгoгo сopтy} |47, c. l35]. Мaбyгь'

Гyмiльoвa нe тypбyс тe' щo нi Литвa, нi Пoльrцa дo 3axiдвoi

eвpoпи нe вiднoсяться.
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Без1rroввo, гуrььoв дo тeкol! висЕoвtcy пiдlсoдитъ вe
oсвoвi свoei кoвцerщii сeвpaзiйстваr як oдЕoгo з piзнoвидЬ
poсiйcьlсoгo iшlepieлiзшy. Укpeiвцi oцiшoroть тoЙ час iвaк-
шe. ,[.,[opotдeвкo пицte: .Poзipвeвцtи дивaстичшi й
цepкoввo.пoлiтlt.вi зв'язlси з Cyзддлe*' вoвa (Гaлrrlркo.
Boливськe дePxcaвe.- o.Г.) пpиruпилa пPoцeс aсrшiляцii
ylсpвiвськoгo eпeleЕтa з вeликopJrсьtсиш 3 пepeвeпoю вeпи.
tсoP]пциЕr. Hapelптi, вoвe вiдсpилe зeхiддoeвpoпef,cькиx
впJtиваI дpстJ'r' в uпlpoкiЙ шipi й вeйrpaлiзyвалa qдвoбi.пiglъ
впливЬ вЬдвтiйcьlси]сl [55, с. 98}Фaкти.lвo ГeлrrIркo.Bo.
ливськe дePxсaва сare тoдi iвтзгpyвaлaсь яlG caxoстiЙвий
BoIпoEeEт у евpoпeйськe дlrхoввe пoлe' стeвцlи вoддotreс
пoлiпrчшц q6'еrстoш lteвтpe.lьвoi (CePeддьoi) €вporи. Пpи
opierrтaфi вa 3olrortу opдy yкpaiвська вaцiя втpeтtлe 6u
цlaвси Еa пePспetстltвy.

Гaлпркo.Boлrrвсьtсa дeP'rсавa - пePшa yrсpaiвсьlсa вa.
фoвaльвв дePлсава пiсля poзпeдl вeIцoi iшпepii KиЬськoi
Pусi, ii зaroвшй спe.щGo€reцD в yсiх сфpвх cycпiльвorэ
,lсtffтя' 6eз нрlсlв дorirпoк, щo влecгивi МoскoвськiЙ дep.
rхaвi вrrсe з чeсу ii вишшсвeшя. Iliчoro спiльвorэ з тpe'щцiши
I(иiвськoi Pyсi вe шoглa raти пoлiтика зблиrrзeшя з 3шlo.
тolo opдoю, яrс5l фoвo.ryrв квязь Oлeксввдp Heвсьlсrй. Пpoтe
гyrььoв ttицIe: с3alшaдeвi кЕязeш тpeдцrii coюзy (яrсe шlлe
cпoвo дr'tя (стaP!дoro бpeтar!- o.г.) з ЕsPoдвшt Aзii, ae-
свoвaвi вa вeцioвeлъвiй i peлiгif,вiй тoпepaштнoстi, a,rс дo
Хf,К стo;riття raЕе-fyвaли дo Poсii (з iстopинвoпo пoглядy
тatсa Еaзвe т}rf вeдoPeчЕa.-o.г.) Еapoди' яrсi:lсили пa пPи.
лeглt'x тepитopiяrс I вapeшrтi, сaшe Еalцв.Цсaши oлексeвдpa
Яpoславинв lreвськoгo 6yдвaлaсь y ХIV ст. шe pyiнax дaв.
цэoi l(и-lвськoi фсi вoва фсь Cпoвaтrсy вoЕa нaзивaлaсь
Мoскoвсьlсoк)' a з кilttlд ХV ст. gгaлa пeзивaтисЬ Poсiеlor
[4?, с. 135.136l Пpo6e.ишo вelсopelствiсть в tlЬoliy виcпoв.
лeвнi, якe виIaпaлaсь дJtя пЦтвepдясeввя г1rшiльoвськoi
кoвцeпцii lrraсioвapвoстir.

fiсщo вiprптr Грriльовy' тo в 1480 poф завepшиJlaсЬ }re.
шopiaльвa фaзa в eтвi.rпif, iеmpii фсi A6и пiдiгвaти ii пИ
свolo пepioдlзaцiro, пoчaтotc' a6o .виб}rx eтнoгeнeзy>, вiн
двту€ пpи6шrзвo 1 p. PХ.' xoч нe дEr для цьoпo ,rtoдIroгo
дotсазy щoдo сltoв'яl. Te спeкyляцiя e спeкy.llяцiею, бo nтpи.
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вaлiстъ ,lсиття eгнoсy' яlc IтPeвиJIo' oдIlaкoвe i стaнoвить вiд
шoшeвтa пoцIтoвхy дo пoввolro PoзвeJry б.lrизькo 1500 poкЬ,
зa винятtсoш тих випaдкiв, кoли aгpeсiя vyлсинцiв
(сиrrorr.lreшеввикoвr) пoPJпцyе нoptiaльний хiд eтroгeЕeзyD
[4?, с. 16]. Taк Гyшiльoв пiдiгнaв пiд шlaспy сxeшy iстopilo
Pyсi.

Ta, виявляlться' щo' зa ЦrшiJlЬoвськoю кoнцeпцi€to сПA-
сioпapнoстiD' вe пoчaткy ХIЦ ст. нa тePитоPii фсi пpoявивcя
ttoвltйt <пaсioнapвиЙ пoцrтoвx>, ят<|,|Й бyв opгaнiннoю чaсти.
вoю свибJrхy eгвoпeвeзy в Лrтвi, нa фсi, в Мaлiй Aзii i
Ефioпii' |47, c.294J. Кolto 1200 p. пoчaли вapoд,I()rвaтисЬ
сtloвir лк)д,r' якi стaлrr .iсrэPичrroю силoк)D в кiнф ХIV ст.,
a тoчнiцre - 6лrrзькo 1380 p'; iнкфaцiйниЙ пepioд фaзи
пeсioпapнoro пiдвeсeнЕя тPивaв пpиблизнo l80 poкЬ, щo
rпPeктичIro rre сyпePetrить дeниш iз iнцrих вiдoшlос нeш пpи.
клeдiв eтнoгeнeзyD' цeбтo пpoявля€ться (як глoбaльнe
шIeнeтePпe явищeD I47' c. l36J' ддя нorc Гyмfurьoв згaдy€
piзвi кpaiви вiд Литви дo Ефioпii.

3вичaйнo, спpaвrr.гьнiстьl тaкoi кoнцeпцii (лeгкo пеPe.
вipитиr, бo Гyшiльoв вклeв iстopиvвi пoдii в пpotсPycтoвy
сxeшy свoеi спaсioвepпoстil y пeвнiй iнтepпpeтaфi. oднaк
тaк8 oпepaцiя шaлa вe нe1rкoвy' e чисm пoпiтиннy спetсyJlя.
тивЕy шeтy: дoвegги' щo десь кoJIo 1200 p. виIlик.a€ нosу|уl
eтroс poсiян (rpyсскиxl), aби, дoдaвrци пЬтopa тисяvi poкiв
ствePрIсyвaти: poсiяни щe бyдyть po:!вивaтись дo 2700 p.
Irrцrиши с;пoвaши' Гушiльoв спeкyJlягивtloю сxeмoю (визЕa-
нaе> шaйбyтнe poсiйськoпo Цapoдy.

OДraк тJrг lraпpolцyкугься пoвarrснi lсoнтpepгyшeвти. Пo.
пepцre' якrцo .вибJrx eтЕoгeЕeзyl пpив'язyeться дo тeкoпo
пepioдy, тo чol'y вiн oxomaв вa фсi лиIцe ii пiвнiчнoсхiднi
чaстиIIи (nCeвePo.Boстoннyю Pyсь')? Пpoтe тaкe
тpaктJrвaння дoзвqllяr uoсI(oвськиш iмпepiaлiстati пoсягaти
нa тeprrтopiro всiei Kиiвсьlсoi Pyсi, ввФкaючи Мoсквy едptяuu
пPoдoв,rqrвaнeш iстэpii цiei 1rкpeiнськoi iипepii. Пo.дpyгe,
д:rя <пiдтвePд'teння) свoеi кoнцeпфi Гyшiльoв дa€ свoк)
iнтepпpетaцi'o фaктЬ : нaйтpaгiннiurий пepioд мoнro.пьськoi
нaвaJIи пaзивaсться <пaсioнapниш пorдтoвхollt' нa Pyсi. Пo.
тPeт€' цiлкoм aбсypддиш виглядa€ тeкe твepд,rсeпня: qУ зoнi
пoцlтoвхy orrlz|||'/ulacь дoпиIra Пpип'ятi i Heдднiпpянщинa:
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звiдси пoчaлaсь мiгpaцiя зшirцaвoгo (?_ o.г.) pyськo-

пoлЬськoгo вaсeлeння' кoтPe згoдo!Д склaлo eтнoс' щo

нaзивa€ться 5rкpaiнськvlм>|47, с. 136]. Oгxсe, якu1o вrкe 61пи

<цrмiльoвцe!t)' тl) дoвeдeться твepдити' щo yкpaiнcь|<у|Й

eтнoс як шoлoдurий щoдo poсiйсЬкoгo пoвинeн ,rсити щe

дoвlцe' нirк кстapцrиЙ6paт". Ta спpaвa B тolшy' щo в тoй чaс

дoлинa Пpип'ятi  й Haдднiпpянщиtlа 6yли в склaдi

Литoвськo-$lськoгo князiвствa alrс дo Люблiяськoi yнii 1569

Polсy' тoмy пPo якeсь (Pyськo-пoJlьськe нaсeлeнняD тa}t нe

мolrсe 6yги xсoдrroi шoви..(o Пoльщi нaлeхсaJlи лrrure гaлицькi

землi. Bиснoвoк oчевидний: сryмi;rьoвщуl||a> _ цe нe щo

iнure, як мoсrсoвськa iмпepiaлiстичнa пoлiтикa з квaзi-

нayкoвим oбгpyнтyвaнняt ' .  HepeIштi,  пo-чeтвePтe'

нeзpoз1rшiлo' чoмy Гyмiльoв двi пoдii в iсmpii Poсii вiднoсить

дo piзниx фeз: yтpaтy пoлiтиннoi сaмoстiйнoстi Hoвгopoдa

дo мeмopiaльнoi фaзи' a ствoPeння Beликoгo князiвствa

Мoскoвськoгo дo фaзи пaсioнapнoгo пЦнeсeння. Чи нe лицIe

тoмy' щo t{ьoгo ви}raгaе йoтэ кoнцeпцiя <евpaзiйствan?

A ule виявля€ться' щo нaпpикiнф ХIII ст. }roнпoJtьcькуtЙ
gтнoсt який стaв oдrrи}l з кo}rпoнeнтiв poсйсьrсoгo eтнoсy

встyпив y (aкмeтичнy фaзyu. Гyмiльoв пиIцe: cКiлькiсть

eнepгiйниx, хtaдiбних, гoтoвиjк нa всe зeдля с;пaви' пoчeстей

i здo6ичi лIoдрй лyхсe збi^тьtцилaсь' i, як нaслЦoк' мixс ними

пoстiйнo гirt||rкal|u тePтяD |47, c. 137]. Ha пpoтивary Мoсквi

pеспyблiкaнський lloвгopoд (чaсaми взaгaлi пePeстaвaв

ввeх(eти себe чaстинoю Pyськoi (Мoскoвськoi._ o.Г.) зeмлi,

мaючи всi rцaнси пePетвoPитисЬ в oкPeDtий слoв'янський

eтнoс)) [4?, с.139]. Гyмiльoв зalсидa€ Hoвгоpoдoвi зaхiднy

opiснтaфю й цepкoвнi еpeсi, 6o тoдi poзпaдy Pyсi пpoтис.

тoялa лиIцe пpaвoслaвнa Ifepквa. I .[ iкaвo, щo тaке

твePджeння сyпеPeчить iншroшy _ rrpo lloявy (ltoвиx) лк)-

дeй нa Pyсi.
Haсaдrrс5noни кoнцeпцito севpaзiйствa", Г1rмiльoB xвeJtить

Iвaнa КaлитУ, Щo вiн yтвep.Цив sнoвий пPинIII{п бyдiвництвa

деPх(aви _ пPиIIцип eтнiчнoi тoлepaнтвoстi>, бo <в Мoсквi

дoбip с.пyхсивиx лroдeй здiйснroвaвcя виIlягкoвo зa дiлoвими

якoстями) i нимуl !,roгJrи стaти тaтepи (як xpистияltи, тaк i

яg;иnl|t|уIку|' щo нe xoтiли iслaмiзyвaтись), пpaвoслaвнi литoвцi,

<пpoстi pyськi J||oДу|' всe бeгaтствo кoтpих o6rлeхсyвaлoсь
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кoнe}r i шaблеro> |47, c' 146]. с€вpaзiсlр> oсoбливo poзxвa-
лroе змirцaнi тaтapськo-!/toскoвськi rrrлroби, xoч зaзнaчaе' щo
дJtя них' як i дltя Bст)rпy rra (мoскoвськy сл}Dкбyu бyлo
дoкoнeчнe rдoбpoвiлъне xpeщеrrня>, звиЧaйнo' в тa}tтеIц-
ньo}тy цepкoвнo}ry oбpяд. Aнeлoгiя з бiльцroвиrркиuи чaсaми
oчевиднa : eтнiчнa тollepaнтнiсть' aлe визнeЕня мoсIсoвськoпo
пpaвoслaв'я в MoскoвсЬкol' ly князiвствi i нaцioнaльнa
pЬнoпpaвнiсть' aJIe визнaнIIя бi.ьuroвиlркoi Цeoпoгii в CPCP.
Taкa сeтнi.пra тoпepaнтrriсть> i снaфoнaльнa piвнoпpaвнiсть>
rrPИзBoдlJIIl дo тotlo' щo вlrсe в IIeстJпrrIoшy пoкoлiннi вoни
стaвaли нeпoтpiбниши, 6o нaщaдки ч)rжopoдцiв нaзивaли
сaмi сe6e мoсквинaши (сpyсскимп"| зu poсiянaми, пpo-
являлись як зaпeклi пpoвiдники пpиIIципy (eтнiчrroi
тoлepaнтнoстi> дo iнlдlтх нapoдiв, нaсarдпepeд yкpaiнськoгo.
Якщo в}rсe пoBoPити вiдвepтo, тo кeтЕiЧнa тoлePaнтнiстьu y
Мoсквi бyлa piзнoвидoм пoлiтики яничapствa.

Brдrиrсreння вe'IиlсoPyсЬIФгo eгнoсy iз ссвoеro eтroсoцiaщi-
Itoю сиgгем Мoскoвськoю Pyссloo Гyмiльoв вiднoсить
дo ХIV ст.' кoли кsrсь oтpишaлa пaзвy сCвятau i цей uхe.
paктepний eпiтeт вкiaз)rвaв' щo нa мiсф стаpoi Itиiвськoi
$rсi> виниlсlle Moскoвськa Pycь [47 ' 

c. |47|, xoч зaгeльнoвi-
дo}to' щo сaмi мoскoвськi квязi нaзивaли Pyссlo yкpaiнськi
зeмлi i лиrцe зпoдo}t пPивлaснили сooi нaцr eтнoнi.rд. Haпa-
дaюtrи нa 5rкpaiнськi зeмлi, сyздaльськi (мoскoвськi) князi
fiulлуl снa P5rсьl.

Brшив тaтapiв нa Мoсквy б5rв настiлькуr cullънуlЙ' щo' ta
твePд)rсeнням Гyмiльoвa' вotlи сrс,IeJIи кiстяк мoскoвськoгo
(upycскoго>) кiннoгo вiйська, яrсe зiгpaлo виpiura.lьнy po'lь y
Ityликoвськiй битвi, a в Itiтeзькiй лeгeпдi з цeIIз).pних мo.
тивiв мoскoв.lyl.тu зaшифpoвyвaлись слoвol[ oтaтapиu [4?,
с. l50' 154]. Пpo мopaль !1toскoвських пpeвитeлiв свiднить
хoч би т€' щo нaвiть мoскoвський митPoпo.,lит Aлсксей встa-
нoвив кoнфiдeнфйнi взaемини з хaнo}l .(хсанi6екoм i йoro
стaPшoю дpy,Iсиlloю Taйдyлoю [4,l, c. 156]. в тoй ясe чaс
lltoскoвити rre xoтiли шaти,кoдних взa€миIl з хPистияrraми-
кaтoликaми' ввахtaли гpiхoм дoпyскaти 3 сCвягУ Pyсьo
евpoпeйських к1rпцiв.

У тpaдифйнo}ty дJtя poсiйськoi iстopioгpaфii дyсi Гyмi-
JIьoв тpaктyс КyликoвсЬкy 6vtтву, пaзивaк)чи ii сфaктoм

251



всeсвiтньoiстoPичнolto знaчeвняD' xoч i нe пpиxoвyr' як це

Poблять iпIшi iстopиrси' щo з l50 тисяч вiйськa.Цшитpa,Цoн.
ськoпo (сyздaльцiв' вJlalФ{l,lиpцiв, poеmвцiв, пскoвичiв) r 20
тисяч вoякЬ зaгинyлo a6o 6yлo PeнeЦot e чePез дPa Poки
вiд нaпaдy xaнa To:ктaмиlцe (зaгинyлo шaйхсe всe нaсeлeн-
ня Moскви, шiсто бyлo зp5йнoвeвer [4?, с. 166].

У Мoсквi фoprryвaлaсь свoя шoPaлЬ' якa вЦкидaлa

цiвнoстi xpистияЦськoгo свiтy, rrexт)rвaJla пPaвoслaвниши
тPaдI{цiяtiи. Itя сшopaльD визнeвaJta лиIдe oдив кplmepй -
сиlry. B 144l poф pязaнськиЙ епискoп Ioнa бyв снapeнeниЙ
шитPoп(\питoш, сoбopoм poсiйськиx eпискoпЬ, a нe кorrgгaн-
тиlloпoльсЬкиrr пaтpiaPхou' щo сyпePeчилo кeнoвiннoшy
пpaвy. Пepeд цI{u вeликий князь Baсiлй Baсiльсвiч lс}ttlyв

дo тюp!'и киiвськoтo шитPoпoлt,fгa lсидopa, псий пporэлo-
сив y Мoсквi нa лiтypгii aкт Флopeнтiйськoi yнii. ЛиIшe эa
тe' щo вoвlopoдцi дoтpишyвaлись сoюзy з кaтGпиtlькиши

дeP,Iсaвeши' шoскoвити пpиpiвнroвaли ix дo язичникiв,
вiдст5rrникiв вiд пpeвoслaв',L

IIiсля фaзи пaсioнapнoпo' зa твePд,кeнIIяt' Г1rмiльoвa,
Еaст}rпe€ aкшaтиtпra фeза етIroгeнeзy' якa oxolшtю€ в poсйсь-
кiй iстоpii цiJrfх тpистe poкiв, зeкiнчивrдись y 1800 poui.

Л.Гyшiльoв дaе iй тaкy хapaктepистикy: сOб'еднaвня пiд
вJteдoю Мoскви нapoдiв, якi хсили rra пPoсmpax eвpaзii' вiд
Пpи6aлтики дo Tихorэ oкeeнy. Cтвopeвня едlrнoi Poсiйсь-
кoi дepхсeвп> |4'I , с. 166]. Biдтaк, з 1800 poкy нeнeбтo
пoчинerгься фeзa нaдJroшy' asg сpiзкorэ пotlиrr(eння пeсio.
нapнoстi сyпePeтнoсУD, Щo шaлa би, аa гyшiльoвськoю
пepioдизeцiсю' тPивaти дo 2000 poкy' пoст)rпивrпись тpивi-
кoвiй irrePфйнiй фaзi.

oсoбливе мiсцe в eкмeтичнiй фaзi пoсiдeс пepioд пaнy.
вaнвя lleтpa !, якvtЙ Гyшiльoв тaвPyr' вaзивaючи спетpiв-

ськolo лeгeндoюD пPo цePя.peфopшaтopa' бo севpaзiеlрl

лoгiчнo пoвиIIeв 61rти *aвтипетpiвцeш>. тa (aЕгипeтpiвerрr

вiн лишe нaпoJIoвиIIy. tЦorшу д1rлсe iuпoнyе фpaза цapя' яIсy
з цilшorr зPoзyl[iлID( пPичиII нe зпafl}'кlть iвшli poсйськi ввeпi,
<Gвporпr нaм тpeба poкЬ н8 gпo' a пoтiм }rrt пoвеpшеDloсь

дo неi Bадoм' |4,I, c.287|(пiдсpeс.шolo._ o.г.). ,Цaлi вiн Paдr€,
щo цaP пoмилився, 6o poсiяни в)Iсe зa 25.30 poкiв (з пpи.

пoJIo!'цIливoю лeгкiстюl спpийня.lrи евpoпeйськi дoсягнeв-
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tlя'_ i (в,I(e дo сePeдини xvшI gг. gгaлo мo'lоtивиш спoвeP-
вJгтисЬ 38.[orl, щo Й зpo6илв piднa дoнкa Пeтpa eлr,rзавeтa
в l74l p. Гyшiltьoв чoшyсь нe хoчe 6aчити т'oпo' щo в Poсii пa
mй чaс пaвJrвaлa сyцiльнa нelrисЬшeнЕiеть. Якби нe свpo-
пейсьtса Укpaiпa, тo вe вшiлo 6tа чптeтп нaвiть дJrхoвetrcгвo.
Чи не в llDoшy сeвPoпeйськi дoсягнeння poсiянr? Мeбyть,
Гyшiльoв т)гт кePyeгься сшixoвинниши xp)rцloвськиши гaс-
лaши rнaздoгIlaти i пepeпraти>. Bхte зaзнaчaлoсЬ' щo rв
iстopii дrхoвнoi rцкG'tи Ileтpoвськa pефopшa oзнaчeлa сaмe
<yкpaiвiзацiюD' в пPяшoшy i 6yквaльнoмy сeнсir [222,c,98|,

Пoзитивнo вiн oфнюе тe' щo в Ileтpiвський пePioд сстa.
pa шoскoвськa тpaдицiя пpивaбплa (нптaЙ: бpyтaльнo
пoнeвoлиJla._ o.г.) IцiJмrl pяд eтнoсЬ, яrсi opreвiннo yвiйш-
JIп s r,Дu|1у|й poсiйський сyпepeтнoс' щo poзкинyвся вiд
Ihpпaт дo Oхoтськolтt uopяD |47, c.291]. Tyг вveний-спeкy-
лятoP лyкaвитЬ двiчi: пo-пeptцe' нiякoгo poсiйськoгo
с)rпepeтнoсy в тих шeхсах тoдi шe iсн3rвaлo, a пo.дpyгe, Po.
сiя нe дoхoдt{Jla дo ltapпaт, нoго Грliльoв нe мiг пe знeти.

Cиюкpoннo з irrцrиrrи iдeoлoгaши poсiйськoгo iшпepiaлiз-
шУ севPaзiеlр, гyшiльoв ttицte: .Упpoдoвхс цiлolэ ХVIII ст.
сyсiднi вapoди зa iнepцiеlo (?_ o.г.) спpиЙшaли Poсiro яrс
кpaiнy нaфoнaльнoi тolrepaвтвoстi - якpaз тaк заpeкoшeн.
дyвaлe сeбe Мoскoвськa дeP)I(aвa в ХV _ Х1ГII ст. I тoшy
всi (бpeхня Еe ue€ шeлс!_ o.Г.) хmiли пoпaсти .пiд Pyкyl
uoскoвськoпo ЦAPя, хсити спoкiЙвo, i вiддoвiднo з вJtaсниши
звкчaяtiи i з зaкoнaши кpaiви > f47, c,291]. Як виднo' зa
тeкoю лoгiкoto, бiльlлoвиrрIсe пpoпaгaпдa нe }taJIа paфi, кo.lпl
Еeзивалe цвPсЬкy Poсilo (тк)Ptioю нapoдiвr.

Poзpвxoвaвий вa вeвiглaсiв y iстopii oпyс Гyшiльoвe
сliлtcy€ться пePeкoЕeтt{ вeс y сpaйськoшy xtиттil нepo-
сiйсьloп Еapoдiв' яtсIп звeвд'rсалts яс сryэrсopoддЬr' y <тropЦi
йPoдЬ,. с!g,- rпrrшe Грriлъoв,- I{p ввбyла в ХVII ф.
Укpaiвe, яка вe пoxсeлiл8 вpoвl зад.пя пPиедДaЕвя дo Poсti,
фз xсoдрос зyсtiJtь oтPиIaли i B838:rи, i б1pяти, i гp1вrtfri,
щo стPalrcдaли вiд пaпqФв с}сifrвr [4?, c.291} He 6yдeшo
oпPoтeсювyвaти чи сrвaлx'в!тli гуlliльoвcьвi сeвтeвцii вiд
ireвi вaшloс ЁapoдЬ, eJte вe xarшo пPaвe зaloвчyвlтDl
пoбpexeшки пpo сggsyтtвttl Уlвpaiви rdgIя ii EoввoDo пoвe.
вoJteЕвя Мoсквoro. 3a слoввrи rвaвe Oгiевка, сМoсввe
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IreнaвидiJla всix, )(тo нe б}rв !/!oскaJleш)' (вoIIa эaвцte дивI{JIaсь
нa нaс oкoн дJDrсчotlo' сиJtolo дивиJIaсь' яIс вa зaвoйoвarrий

нapoд. Ityльтypy нaшry вiкаrrп 6paлu, oхoчe яpuilмa,wt It

сaших нaс' пPoтe зaвцre тiльки It иrapпlwц a6и й вaс зpoбити

свoiми pa6aми, a6и звeсти rraшy Цoвy' aби звeсти всi

пpитaшaннi вiдмiни нaшi, щoб вe 6yлo вt'ддo' звiдси 6еpeться

кyлЬтypa пa Moсквi, щoб пoказaти' щo yкpaiнф - тoй xсе

сaмo }roскoвський нepoд' a шoвa нaцra _ тiльки нapiкня

iхньoi...> [l53, с. 130-l3l]. 3a чaсiв lloскoвськoгo пoнeв(шrенIlя

Укpaiнe (нaбyлa' лiквiдaцiю гeтьDraнcЬкoi aвтoнoмнoi

дep,I€ви й yнiкe.пьнoi кoзaIркoi peсrryGлiки 3aпopoзькoi Ciнi,

)rсoPfiloкe кpiпoснe пpaвo' ясe нiwrм нe пoстJrпaлoсь paбсьlсarr

пopядкaм' втpaтy цepкoвнoi сaмoстiйнoстi, зe6opoнy
yкpaiнськoi мoви i тд. He цьo!ry нe вapтo бyлo б зyтtинягись'

як6и i в Укpaiнi дeхтo нe спpиймaв нa вipy спeкyлятивIrи,:l(

i дaлeких вiд нayки сeнтeнфй Гyмiльoвa.
У тpaдицiйнoмy ltoскoвськoмy дyсi Л.Гyмiльoв тJrJшeчитЬ

вeсь iстopинний пpoцeс qвЦ Propикe дo Гop6aнoвa,. Biн

пpoстo iгнopyе тe' щo в]rсe дaвнo oбгpyнтовaнo yкpaiнськими

iстopикaми, якi дoкaзeли xибнiсть пpийнятoi в Poсii сxeuи
кpyсскoй пcToqу||ib. Гyшiльoв пицIe: с.{ля нaс спeдtциIre

Киiвськoi Pyсi i дoсягIlеtlttя Pyсi Мoскoвськoi grитi вoединo,

щo i дaе пpивlд пoвoPити пPo пoст}пIalънl,frt хiд pyсьtрi iсrэpii

з IХ дo ХХ ст.u [47, c.296|..(ивнo виглядa€' 6o пepeд тим вiн

твepдив' щo сМoсквa не пPoдoшrсyвaJв тPeдицiй I(иевa' як

цe poбив Hoвгopoдn, a (нeвпaки' вoпa зЕllII'IИJIa тPaрr'si

вiчoвoi вo.lьнoстi i князЬськиx шirryсoбпр, зaшiяивпrи ix

iнIдими lroPшaми пoвeдiяки' щo бereтo запoзичeн.i в шoЕпo-

лiв,- систelioю сyвopoi дисциплiни, eтнiнвoi тoлepaнтнoстi

й глrrdoкoi peлiгiйпoстil [47, с. 295.296]. Teцep знalшo' звiдси

пoxoдять бpyгaльвi EaстJtпи нa 5rкpaiнськy t[oвy й цepквy
пiсля 1654 poкy. BиявляeтЬся' вiд иoнruпьськoi .eтвi.пroi

тoлepaЕтнoстi й глlбoкoi peлiгiйвoстi" [47, с.295.296].

<Iстopитнy спaдкoсrrнiсть' Мoскви з Kиiвськoro Pyссlo

Гyмiльoв бaчить лицre в сфepi кyJlьтypи, бo стepeoтипи

пoвeдiнки.lпoдeй y I(иiвськiй Pyсi i в Moскoвськiй дepжавi

вiдpiзнпmься <.щrlкe iстoтнoe. Biв дoхoдrrть виснoвкy: uCeшe

нoвa систeмa пoвeдiпки' ствopенa нa iдeoлoгiчнiй oснoвi _

пpaвoслaв'i (дoдaмo: i мoнгoльських тpaдицiяlк.- o.Г.)
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дotвoJlилa Poсii скaзaти свo€ с.пoвo в iстopii eвpaзii... Hoвa
дepжaвa BпcTу|ttIlJ|a' тaкиli tlиtloм' (спa'ФсorмниIIeюD Tlopксь-
кoгo Itaгaвaтa i Мoнгoльськoгo yлyсaD |47, c.291.298l.
Oб'eднaвa Pociсю eвpaзiя пPoгистoя.'Ia' вкaзyr Гyмiльoв,
тPьot' силaм: нa зexoдi _ Iqтoлицькiй eвpoпi, нa.[aлeкoмy
Cxoдi - Китaю, на пЬднi _ uyсyJlЬ}taнськoмy свimвi. Biн
бaчить opигiнaльвiсть цrля:<Ь i цiлeй poзвиткy' якy виpo.
6илa пoлiтиЦla кyльтypa eвpaзii, oб'едн1пoчи lrapoди' щo
lтрo,кивакyгь y piзних гeoгpaфiнвих Jrмoвax.

Квaзiнayкoвa сBaвoля Гyмiльoвa нe знa€ xсoдних мeхс.
Oсь якorэ висlloвIсy' виявляeтЬся' l,toхснa дiflтu, кoJtи нe-
xIувати iсmpиwi фaкти: ueвpaзйськi lrapoд,! бyдrвaлra свolo
спiльнy (?_ o.г.) дepхсaвнiсть' B'7xo4,fflуI з пPиIIципy пeP-
виннoстi пpaв кo,rснono нapoty нa пeвний спoсiб життя. He
Pyсi цeй пpиllцип втiлився в кoнцeпцii сoбopнoстi з цiлкo-
вlrпoю нe5rxильнiс1pь [47, с' 298]. Гyмiльoв ствеPд)t(y€' lцo
(тaки![ спoсoбoм зaбeзпeнyвaJlисЬ i пpавa oкpемoi JItoдш.
rш> [47, с.298]. A щo ltoхсЕa скaзaти' кoли вiн зaявляе'
нeчeбто зa дoпolioпoro кoчoвикiв, якi 6eз oпJtaти сл)Dкили в
t,roскoвськt1f,'( вiйськаx, цap A.пексей Mиxeйлoвич cзвiJiьнив
вiд IIoльщi Укpaiнy i тaк вpят1rвaв ii вЦ знищeвняr [47,
с.299]. 3винaйнo, Гyмiльoв нe мiг нe знaти' щo шиIIyлo дeщo
бiльцle вiд дeсятиpiччя _ i цapський yPяд (пoвePнУвр Peчi
Пoспolитiй сзвiльнeнyr вЦ нei xс Пpaвo6eрeхilry Укpaiнy.
Cтaнoвищe iнцlих нapoдiв y Poсiйськiй iшпepii вЦoшe кoxt-
нo!'ry' хгo xoч пoбirrснo oзнaйoмлroBaBся з ii oб'ективнoк)
iстopiеlo. I(oхсeв з нepoсiйськиx нapoдiв _ вЦ DtoJlдoвalrинa
дo фiннa _ в цepсьIсiй Poсii l'eв' як пoкaзeв нaцr вeликий
пoeт' oднe пpaвo _ пPaвo шoвчaти.

Пiдхoдяни дo iстopинlloгo пPoцeсy з пoзицiй чaсoвoi
цик.пiчнoстi, Гyмiльoв змyrшeний, oкpiм пoчaткy eтнiчнoi
iстopii, якy вiн пoв'язyr з пaсioнapни}t пorштoвxolu' визнa-
чити ii зeвepцIeння. Зa йorэ пePeкoнeнняtfl, y lrrиIryлo}ry
стoлiттi Poсiя встyп|аJIa B фaзy нaд.пaмУ, to oзнaк якoi вiн
вiдrroсить: <Утpaтy еднoстi с]rпepeтнiннoi пpипaлeхtнoстi.
HaзpЬaкня вн5lтpirrrтriх кoнфлiктЬ. Гpoмaдянськi вйни> [47,
c.294!. Tpe6a визriaти, щo тaкi oзIIaки oчeвиДri й бeз oзнa-
йoмлeння з кoнцeпцiеIo (пaсioнapнoстiD' зa дoпoмoгoro якoi
Гyмiльoв }Ia}raгa€тЬся poзтяпr)rгуI зawlс| poсйськoi iмпepii
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нa сiшсoг Poкiв нaстymloпo тисFIo:пiття. Якщo вiplгм йouy,
тo пiсля фaзи вaдлaшy шaе нeстyпити iнepцiйвa фaзa
(.rшraввe пoниrrсeввя пaсioвapнoстi сyпepетнoсyr ), фaзa oб-
скуpaцii (сpiзкe пoвиаrteвня пeсioнapнoстi' pyйвyвeнвя
систeшпик зв'язкЬ') i шeшopiaлънa фaза (.втPaтa еддoстi
eтнiчнoi пPинaлeлснoстi i тpaнсфopшaцiя кyльтypнoi тpa.
дицii; пoвнe 3ЕищeнЕя eтпiчних peлiктiвr). Ilpme т}гг y
Гyшiльoвa н€ сxo,Ц.sтЬся кiнцi: oцiнюючи нинirдвe стaвoви-
щe Poсii як фaзy нaддaшy' вiн зш3пшeвий хаparsтePиtyвeти
ii oзвaкaши шeшopia.пьпoi (oстaнньoi) фзи €тнoпeвeзy.

Aби якoсь oбпaдiяти пpихиJIьникЬ збepеxterrня Poсiйсь.
кoi iшпepii, вiп бeз хсoднoi apгyшeнтaфi rrrrцre: <Якщo :rce вa
шrиpoкiй тepитopii нarдoi кpaiпи пpoявJIятЬся вoвi пaсio.
нapнi пourтoвxи' тo яaшi вeщaдrси, xoн i дeщo нeпoдiбвi дo
нaс' пPoдoвIсaть c'tавIli нaшi тPaдицii i тpaдицii Еaшrсx дo.
стoflвrдr rрeдсЬr [47' с.29l]. Мorкe спPaвд пoвe пaсioввpнiсть
poсiйськorэ eтIrфy пiд3вepрсyеться в ЕeспpавeдJп{вiй,rcopс-
тoкiй вiйнi пPoти вo.пe.пroбнorэ чeчeнськoпo ЕePoдy' lptпiчпiЙ
пoвeдiвцi шoскoвськto( дaплoшaтЬ-(пeсioвapiЬ> щoдo Укpe.
iни як вeзaлe,кЕoi дepхсaви, в бpyтaльвiй пoвeдiвцi
дeuopaлiзoвaнoпo нaселeння?

Aвeлiз цrrriлъoвськoi кoвцemlii спpocтoвye c'Ioвe з eвo-
тaфi дo шoвoгpaфii сoт Pyси tC Poссииr, щo вiв Еeшaпaвся
(зpфити сepйoзнi вa5rкoвi yзагaльнeввя'. Cкopiпre Йдeться
пpo квaзiпa)Псoвe цIyлepствo, aбс1рдпiсть якoпo oчeвидЕa
кoxснoriy. 3i свoiх пoзицiй rrвPaзiйствoD кP}rпfiсytotъ шoс.
кoвськi вaцioнaлiсти.

3. 3. HaцioltaJrЬrto.Boзз'GДrЦrBвJrьшПй
( шaцiolla.тliстtlчшПй ) iмпrpiaлiам

Bивrдсвeввя вaцioвa:ъво.вoзз'€дЕaльвoгo lшrcpieлiзшy -
цe Peзyльтaт тoпo yдePy, яrоoпo зaDд3в loсlCoвсьlс,lr iшIe-
piaлiстaш Poзпaд сPсP. Poсiя зa:Фopiлa сзaтьшePeнвяш
сoвiстir, яtс ствepд'lty€ шитPoп<r'lит Cапкт.Ileтeф1ryзьшrй i
JIвдoзький Ioав. .У сyспi.llъвo.пq'Iiтlt.шiй сфpi цe oзввчar
пPиlсPу вiдсуrвiсть в зaпaльЕoвapoдp|х пoгляtlax (roбшe.
ЕePqдЕol шeшшrr) елlвoro свiтoгrrядloro iдeeJtу' всeвapqддoi
Цeoлoгii poсifiсьвoro вiдrogсeввя. Pцзщeплeввя вarцoi вв.
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фoнaльнoi сaшoсвЦoшoстi зaгpoхсyе Poсii нaйтяхсчици вa-
слiдкaши, спpaвдi згyбниrrи _ тoмlr rraйпеpшrпм
з{rBtarrrrям здopoвoi чagтшltll с}спi.lьства }fyсrflъ сraтш
дiя.lьнiсть' яIсд спpямoваrrа нa вiщroвJlеllllя iil coбopнoi
цiлoстio [74' с.3]. IIiсля Poзпaдy сPсP y Poсii дeдaлi rю-
дgggirrrg пoчинeкугь заявJrяти пpo сeбe нaцioнaлiсти. I]инi.шa
нapyтe в .[epжaвнiй .(yмi лiдepa нaфoнaл.peфpмiстЬ IIiкo-
лaя Лисeнка нaд yкpaiнсЬrсим нeфoнaльниr' пPaпopoш _
свiдчeввя, з oдlloпo 6oкy, пolriтиннoгo вiднeю' a з дpyтoгo'
aшoPaльЕogгi сyнaснoro кpосiйськoтэ пaтpioтиннoгo P1rxy'.
.(ля Iрolэ е дoстeтнi ПpуIчu||И.

ГIo-пeprпe, як пицIe I. IПaфapeвич' (Poзпeлaсь нa чeсти-
rrи кpairre, яrсy паlпi пpeдIси ствopювaли бiльшe тисячi PoкЬr
[239, с. 3l _ i цe нiяк нe вк.пaдeeгься в iмпepieлiсти.пry
свiдoмiсть нe тiльки пеpeсiннoгo oбивaтeля, e й iвтeлeкцla.
лa з (зaтЬмapeнoю сoвiстlol. Boни нe }to,rс)rть зшиplfгись з
тим' щo пPoявляrтЬся тeндеIlцiя звyжeння нaйбiльtдoi
iипepii, цeФгo пpoцeс' який o6epнeний дo (збиpaльництвaD

вiд чaсЬ Ьaнa Кaлити. Гqпoвa Poсiйськoгo зeг.rльнolrapoд-
нoгo сoюзy C.Бaбypilt IIицIe: .Щo6и зpoз5rмiти сyть нивirпвiх
вза€}tин Poсiйськoi фeдеPацii з peспy6лiкaми Пpибa.rrтrлси,
Укpaiнolo, I(aзаxстarroм, peсщ6лiками 3aкавкaззя' нe тPe-
бa зeбyвaти' щo poсiйськe (.pyсскaя,) дepхсaвнiсть
зaPoд)rсJrвeлeсь тисячy poкiв тotty нe бepeгaх,{нiпpa, i Itиiв
пPaвIIo (nпo пPaвy') е Мaтip'lo шiст poсiйськror (сpyсскrосr).

.{oкoненпo пaш'ятaти, нoмy 450 poкЬ mиy пoчeвся pyх Poсii
нa 3exiд, в чol[y б1rв сeнс пoлiтики Iвaнa Гpoзвoгo i Пeтpa
Bеликorэ. Ми пoвиннi пaм'ятaти, Ч'|'lI FДя Poсii бyв вюrЦ дo
Бa.птiйськoIo шopя i щo oзнeнaB FДя Poсii виxЦ дo Чopнorэ
шopя. fleм'ятaти' щo деP'rсaвнi кepiвники Bipшeнii i Гpyзii
щe 300 poкЬ тoшy звеpтaJIись дo сaмoдeprrсцiв Poсii з пpo-
xaнняu пpvtЙня.тu iх пiд свo€ xpистиянськe зaстyпвиrгтвoD
[13' с.  l73].

Пo-дp3пe, paнiшre ввe,I(aлoсь лoгiнниш, щo дeмoкpaтизa-
Фя CPCP arrс вiяrс нe пoв'язaнa з вiдцeвтPoвими пPoцeсauи'
poэпaдoш <iипеpii &ItiDl l нaчeбтo uae вeсти дo *пepe6yдo-
виo шiжнaцioнaJIьIlPD( взarшиIl нa спPaвe.&'Iивих засeдaх.
Oднaк пPoтиpeхсимнa бopoтьбa в нepoсiйсЬкlo( peсщблiках
пPoявидaсь i як нaфoнaльнo-визвGпьнa бopoть6e. Teпep
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Poсйськa Фeдepaцiя з!fiJrцIеrra бyдвaти взe€tДиttи з ttдшдrrнi-
ми кoлoнiями нa зaeaдax шiжнepoднoгo пPaвa.

Пo-тpете, зa слoвa}rи l.IПaфapeвuзa' <25 мiльйoнiв poсi-
ян oпинилoсЬ пote Poсiею. Piднi бpaти, Potlld i дiти Poздi.
лeнi дeprкaBнIД:llIу| кoPдoнeми. Poзipвaнi бaгaтoвiкoвi
eкoнouiчнi зв'яtltи. Piдкiсний lraPoд спpoшo,IсниЙ пepеrкити
тaкпlt Уtapl [239, с. 3]. Poсiйськi пoлiтики пoчaли oб-
гPyнтoвJrвaти якiсь oсoбливi пPaвa Moскви щoдo сpoсiй-

ськoмoвнoпo нaселeвня). Яt<6vl Лoндoн зaявив пpo свo€ IтPaBo
нa зeхист naнглiйськoмoвЕono нaсeлeнIIяD чи MaдPц -
сiспaнськoмoвнoгo нaсeлeння) a6o, нapeштi, Лiсa6oн _
(пoPтyгaльсьrgo}toвнoгo нaсeлeнндl, To свiтoвe спiвтoвa-

Pиствo спpийня.lto б тaкi зaяви зa )кapт нeдoлJ'тиx пoлiтикЬ.
Ta з Poсiеro xсapтiв нeмa: вiд нei  rr loхснa чeкaти
нaйнeйшoвipнiuloю!

Koшy нe пaм'ятнa стaття Oлeксeндpa Coпхсeнiцинa qЯк

нaм oблaцrтyвaти Poсiю,? Boнa бyлa oдни}t з тих симrrтoмiв
xвopoби, яrсy митpoпoлит Ioeн нaзивaв (зaть}tapeння!Д сo-
вiстil. Hoбeлiвський лeypeaт пpoявився як бeзпap.Цoнний
iшпepiaлiст, якпЙ нaвiть вJtaснe невiглaствo сиJlIсyеться ви-
дaти зa пepeвaгy.

У6aлiвaння poсiян зe uaйб5п.н€ свoпo нapoдy зpoз5rшiлe
кo)кнoмy нepoсiянинoвi й нe виriпикa€ зaпepeчeнrrя; зaпePe.
чeнння виIq'Iикa€ iнure: нoмy poсiйськi iнтеpeси мaють йти в
yщepб iнтеpeсiв iнцrиx нepoдiв. Мoжнa пoпoд}lтись з C. Бa-
б5piним, кoли вiн дo iнтepeсЬ Poсii вiднoсИTь сfig3ngкy Poсii
як дep,rсaви)D' (дeмoгPaфiвнy бeзпeкy poсiйськoгo с)rпepeт-
нoсyD' (кyлЬтyPнo-iстopиннi тpeдицii Poсiiu, спoлiтичнi

фннoстi>, qiнтepeси сoфeльнoго й eкoнoмiчнoFo poзвиткy
Poсiie, aлe пoтtoдl.fгисЬ з пeвни!'tи застePФкeннями. Пpимipoм,
в тaкe пot|яггя як сpoсiйський сyпepeтнoсD l'o,tснe вк.пaдa.
ти цroвirriстичIry сyгь. Itoлl хс вiн mвopитЬ Iтpo (зoни ,tсr{тгrвo
вaясJtивих iнтepeсiв i peгioни гeoпorriтиrдroi вiдпoвЦaльвoстi
Poсiin [l3, с. l73], то цe в)rce нe }loilсe не нaстopo}rсyвaти.

,Цeяrсi poсiйськi вчeнi i rryблiцисти гoвoPять вiдoepтo пPo
irmepськy свЦorдiсть poсiян. М. Лoбaнoв пицIe: nРoсiяo й
<iмпepськa свiдoьriстьu бyли зaвure нepoздiльнi в oчaх
poсiйськиx (upoссийски;l ). Poсiйський пoeт скaзaв: кI(aвказ
пiдi ltitloю,, i цe спpиймaeться як пoгляд (звepхy внизD' як
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вeJtикoдeP,кавний цroвiнiзм, як iuпepськa свiдoмiстьr Il20,
с. 146]. Poсiйськi.iuпepiaлiсти ввaя(aю'гь' щo (пePшoчePDo-
вим 3aвдaпням е oб'eднaння тpьoх бpeтнix слoв'янськиx
peспyблiк i вiдPoркeнвя единoi сoбopнoi спiльнoстi iх вa-
poдiвr [l0' с. 3].

Hинi декoгo t мoсlсoвсЬких пoпiтикiв в,I(е нe зaдoвoльIlя€
ельцинськa CH.Ц. Haтaля Hapo.rницькa пPяl'o зeявляr:
cCH.ц - цe зoвсirr нe oб'eднeЕrпя (бPaтyнIsв.слoв'янo i нe
зapoдoк ни пpooGpaз шaйбyгньolro дePл(aвнoгo Jrтвopeння' a
пopaзкa iнтepесiв Poсii тa Укpaiви як нoсiiв пoryxсньoi
цивiлiзaцii пpaвopoсiв (?- o.г.) нa кopисть aнтипpa-
вoслaвних i кoсuoпoлiтичllих сил. Якщo цeй poзкoл спpeвдi
нeпoпPeвний, то i йoro иoхснa тJтJrмaчити в pyслi дeвньorэ i
впepтoпo нaстJrщr (лaтинськoror 3aхoдy нa Pyсь. Biд Poсii
вiдipвaнa ii дaвня стoлиця' ти}r сa}tиrn пepepвaний
бeзпoсepeдrriй зв'язoк з Biзaптiею, щo poбить Moсквy oстa.
mчнo Tpeтiм Pимorr... A пpaвoслaввa Укpaiна, вiдмoвивIшись
вЦ зaгaльнopoсiйськoi (noбщepyсскoйl ) вiдпoвЦaльнoстi зe
дoлlo свiтy' вхсe в знaйoмиx лeщaтax мiхс гaлицькуralу|
xPeстoltoсцями i кPиlДсЬкo-тaтapськиl'tи eкстPeмiстaми,
зaoхoч)rвaними iз Cтaмбyлa й Львoвa> [l45' с. 95].

Haдмipнy пoлiтиннy фaнтeзiro I{я вигryскниця Moскoвсь.
кoгo дeP,кeввorю iнститyтy мiхснaPoдних вiднoсин виявля€
пoстiйнo. 3arpoзи (oскerrсeнiлoю aнтипpaвoслaвнoю Pyсoф.
бiеro Гaличпнll ll кPимськo-тeтaPським eкстpeмiзмoмl
знaдoбились iЙ д'ltя тoro, aби дiйти aбсypднoпo виснoвкy'
щo пpинaлeэrtнiсть дo Poсii гeoпoлiти.rrro вaхсJtивoпo д.пя нei
Кpиrry (€ зaпop3rкoю нopмaJlьнoro цивiлitoвaнoпo poзвитrсy
Укpaiни' Il47, с. 165]. oгoxс, вiдpивeюни Кpим вiд Укpaiни'
poсiйськe кepiвництвo пiклyеться пpo ii oнopмaльнуlЙ i.
цивiлiзoвaний poзвитoк,. Лoгiка зaлiзнa! Мaбyть, тaкy сa}ty
тypбoгy rтPo (Poзвиток, Укpaiни мaю'ть зeяви пpo Itиiв як
дaввIo стoлиt.so Poсii?

Ile paнiule H. Hapoнницькe вiдкpилa нaм oкi свoiши сен.
тeнцiями: qPoзкoл тPи€динoгo слoв'яtlськoгo ядpa' ця
спpeв,rсня тpaгедiя пpaвoслaвнot! слoв'янствa' лицIe зa oдиlt
piк ствopилa пePeдy}toB'| F,llя здiйсвeння oдвiчнoi rrpii Ba.
тикaнy й Peчi Пoспo.гитoi - спoчaткy дyхoвнoпo' a зк)дo}t
фiзиннorэ oвoпoдiння Itиeвoм _ мaтip'ю мiст pyських. Ha
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пPaпopi сJrчaсних гaлиI{ьких хpеgltoнoсцiв в)rсe пiдIrятi пo-
лoнoфiлЬськi i pyсoфoбськi тeopii пpoвiнцiйнoгo пoлякa
Фpaнцiскa .I|yxiнськoгo' кoтpи}tи вiн всepeдипi мивyлoro
стoлiття кидaв в eкстaз нe)щьких спaдкoемцЬ A. дe ltroстi.
g3l  I l47, с.  r65].

Як бaчимo, H. HepoнIrицькa в стaнi фpyстpaцii IIIJIKa€
вихoдy в eгpeсивIloстi й бeзyмнiй пoлiтичнiй фaнтaзii, щo
нe мa€ нiчoгo спiльнoгo з peaльнiстю' a нa)rкoвy apгyмeнтa.
фю пiдrriнlo€ слoвeснoю eкзa.пьтaфею' пotпylсаши apгyшerгЬ
y сивiй дaвнинi.,[o пoлoнoфiльських i pyсoфoбських тeopiй
tпpoвiнфйнoгoD пoляrсa Ф. .[yхiнськoпo qгaлицркi xpeстo-
ltoсщD нe Jtиlце tlе мaк)ть x(oдIloпo вiднoшreнвя, a й нe знaкугь
нiчoro пPo llto людинy дoстeшенlloro. Лицre в oЕвциклoпeдii

5rкpaiнoзнeвствa D Цeй tхpgg'гoнoсellь' шoжe дoвiдaтисЬ' щo
Фpaнцiпreк.(5rхiяський (1817-1893 PP.) .в свoiх твopax' пo-
збaвлeних oднaк нayкoвoi iстopиннoi apгyшeнтaцi i ,
пpoпaг)rвeв Цeю бoPmьби евpoпейськиx нapoдЬ з Poсiсю,
вистyпaючп I7Pу|ху|;IIЬBикoм спiльнoпo пoльськo.yкpaiнськo-
гo фpoнтy й сauoстiйнoсти Укpaiц1l [59, т.2, c.60?]. Пpo
впJIив l[yхiнськoго нa (неJЦDrсих спeдкo€цr{iвl Aльфoнсa
дe Itюстiвa H. Hapoнниtlька' нaпeвнe' мaе дoсmвipнi дeнi, e
нaм зeлицrarгЬся дoдeти' щo пpaця lрoгo фpaвIlyзьl(oпo }to-
нepxiстa nPociя в l839l, в якiй кPитиtсyвaJIoсь пiкorraiвськe
сeмoдeprr€вствo пiсля 1917 Poкy видaвaлaсь poсiйськolo
Droвoto [l97, с. 678]. Бeзyшoввo, poсiяни знaкугь лiпrпe, яrсy
iм читaти лiтepeтypy пpo себe.

AпoлoгетЬ poсйськorэ iшпepieлiзшy нeвiть тypбye тe' щo
pяд peсrr5блiк otloл(rcили сeбe нeйтpeльниши дeprrtaвaши i
вiдмoвляeться вlд yнастi в бyдд-псих вiйськoвиx fuioкaх.
oсь щo пиule rцблirцlgг 3 (типoвo poсйськицr пpiзвищeш
М. Itapa-Мypзa: кI]е кapдинaльне пoлox(eЕня' якe пe-
peд6eнaе вe тiльки pyйнyвaння eдивoi дepхсaви, a й
pyйнyвaння нaвiть poсiйськoгo нepoдy (шeнuroю мipoю й
iнIцих нapoдiв). Мiльйoни poсiян, якi пpoэrсивaкугЬ y (Hей-
тpaльItиxD peспфлiкaх' y випaдкy вiйськoвoпo Цaпaдy нa
Poсito зPaзy вiдoкpeмлroються вiд eтнoсy (нeЙтpaльвa дeP.
,кaвa ше }lo,liе ДфB<шшfrт|i свoiш гpoшaд.шla}t вoювaти нa
бoцi яrсoiсь iнrшoi дepхсaви)> [82, с. r32]. He вик.пикае сyшнi-
вУ' Цo aвтopa пpoцитoвalrих pядкiв нaйбiльцrе тpивo)lсить
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тe' lцo вiйнe Poсii 3 якoюсь iнцrolo дep)rсaвoю нe бy.Ц'e iнтep-
вaцioпaлiзoвaнa. Бeзyшoвнo, тyт poсiйськi нaцioнeльнi
iптepeси Bст)rпaють y с)rпepeчнiсть з iнтepeсaми свiтoвoгo
спЬmвapиствa. Ta вюriд з llьoгo дyrrсe пpoстo знaйти: po-

сiявин, який ввa,кee себe пaтpioтoм бeтькiвщини свoiх
пpeдкЬ, шoхсe пoвePIrJrгисЬ нa ii зeшлro з бyль-якoi шoлoдoi

дep}сaви нa тepитopiюс кo.rпrrцньoi <iшпepii arrao.
Iншoгo poсiйськoгo iшпеpiaлiстtr 3 сЧИCTo poсiйським>

пpiзвищeм C. Кypгiнян lreпoкoiть тe' щo йorю мoхqrть ви-
зкaTц нeпoввoфнним poсiянипoм i вiн хoчe зaпoбilти lрo}ty:
сЯ пepeкoнaний, щo poсiйська (сpyсcкaяэ) нeфя - цe пoлi-
eтнiчrrий сtlJlaв' i poзпoнинaти кpoзбиPaнняD всepeдинi
poсiйськoi нaцii, з'ясoвJrвaти хтo тa}r якoi кpoвi, зaк.пикaти
rцJпGaти oдиIt в oдlloпo нyrrсoплeмiнниx бaбyсь i кaятись y iх
вaявrroстi }tФlсyгЬ лицIe пPoвoliaтopи tIи кpeтини. Bипrrнaн-
вя eтвiчнoi (Pyсскoсти) пoBepнeться тpaгeдi€ю ддя Poсiil

[l48' 1993 p., ч.2, с. r49]. Biн кaтeгopичнo вистyпae пPoти
(Poзшивaнrrя нaцioнe.lьнoпo питaння}, пiдмiни йoro сpoсiЙсь-
кoшoввiстroD' ввa'Gaк)чи тaкuit пiдхiд' вpeurтi-peurт, (пoвнoю

iпropaцiеlo нaцioнaльнorэ poсiйськoгo фaктopa пlд вигJIя.

дou (зaгaльнoJIюдсьIсr{к фннoстeй>, ( €диtlиx IUIaнетapних'
глoбaльних iнтeгpaльвих пePспeктив) тorцo} [148' 1993 p.'
v.2, с. 149]. 3винaйнo, I(3pгiнянa lrro)rснa зpoзyшiти й вaвiть
пoспiвн1rвaти.

He шeнцle xвилю€ться пpo uaйбyгне poсiйськoi вaцii щe
oдиrr iшпеpiaлiст з (tсopiнниlД poсiйcьким} пpiзвищeм H. Ли.
сeнкo. Biн нe пPихoвy€ свoгo збeнтeхсeння: n3apeз Poсiя
3aJtиlttилaсь, пo с1rтi, бeз сoroзникЬ, вoнa _ сaмa' й томy
вaш, poсiянaм (<pyсскишl), i взaгaлi Poсii як дepжeвi, тpe6e
визнeчити зoвнiцrнiЙ вeIстoP opiентaцii _ з ким paдитисЬ' в
лзlr.Й6lк дttz^Bwrucь' vиi пoзифi пpoмaщIвaти _ тoriy щo дJtя
нailioвaлъвoi дepхсави всe цe хситпrвo дoкoнeчIIoD [l85' с. l41].

Для H.Лисeнкa Poсiя пoвиннa пpoтидilrти CIIIA й Aнглii,
спiвпpaIцoloчи з Hiмeччипolo..{o peнi, тpeбa нeпoлoсити' tцo
з пoгJIядJr тaкoi нa5rки яrс сoцioнiкe, д;rя Poсii (сoцioнiнний
тип с€сенiнl) дyaлoм e Hiмe.тrинa (сoфoнiнвпЙ туlп nМaк-
сишr) [206, c. 2,I 

' 
34,!,

He зaдoвoлЬIlяIotlись нинiцrвiши кopдoнeriи Poсiйськoi
фeдePaщi, H. Лисeнкo яIс peвaнцIист пpoявляе свoi aпeти-
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ти щe нa дaлЬщy чaсoвy вiдстeнь. Biн пoгoдrкy €ться
вiддeти Hiмeччинi Cхiднy Пpyссilo, aби пoвepнyти Poсiю
дo кopдoнiв l9l4 poкy, 6o (пpинцип пoвeprreння дo кoP-
дoнiв 1914 poкy дy}Iсe пPoдyrстивIIий сaмe y взaсмиIIeх Poсii
з Hiмeччинoю> [185, с. l4l]. uМи (Poсiя._ o.Г.)'_ кaжe
Лисeнкo,_ пoвеpтa€мoсь y свoi пpибaлтiйськi, yкpaiнськi i
бiлopyськi зeмлi' a нiшф, oтpимJrкугь, бyдь лaсIGa' землi свoix
пpeдкiв _ aдхсe Cxiднa Пpyссiя нeвiддiльнa вiд Hiмeтни.
нив [l85, с. 14l]. Ta peвaнurист чoDtyсь (зaбJrвaе)' щo дo
1914 poкy в мe,Iсax PoсiЙськoi iмпepii бyли зeмлi й iнIдих
нapoдiв. Щo хс po6ltтп з нуtмуt? A як з Aвстpo-Угopщинoю?
Якщo ii не вiднoву|ту|, тo зaлиtцa€ться нeз'ясoваним IIитaння
пpo Гa.lпr.шпly. Ta .п,l lre вaPr'o дoвeсттt (пPинцигl пoвePнеIlllяD
arк дo.raсЬ Ьaнa IЪ.шсги?

He rдинe Poкy _ i H. Лисeнкo змJrlцelrий бyдe Bизнaти:
nBшк.шrк нaб.тпlэк5rвarroi, вlrсе мдйжсe невiдвgpцgнoi нa.
фoна.llьнoi смеpтi кlлнeнuЙ вa}t з yсiею лсopстoкiстro, на
якy лицIe здaтнa Iстopiяl [l25, с. 176]. Хoн H. Лисeнкo зви-
щrвaчyс <гopбeнoвфвD зa тe' щo вolrи зaлиIIIили цrгJPвaл
кopaбля, який нe вrrгPи}taв coкeaнськoгo IцтoPDty Iстopii> й
poзлeтiвся нa тpiски, тa пpичини зaгиIry сPсP, нe йorэ дyм-
кy, нaбaгaтo глибцri. q3aгибeль сPсP,_ пиure вiн,- це
стpaIшний пPиIt.'Iaд сaшopoзпeдy великoi дepхсaви' яIga втpa-
тилa i пPaвильнy стpeтeгiro, i дiездaтн5l нaцioнaльнy eлiтy,
aлe нaйгoлoвнiцre _ пoзбaвилaсь )tсивoк) пoч)rггя пpичeт-
нoстi нaйцrиPIцих вePств нaцii дo стpaтeгiнних. цiлeй
бopmьби феi дepхtaви' дo сeнсy ii iстopиннoгo бyття> [125,
с' 176]. Як чимaлo нинirднiх poсiйськlо< iмпepiaлiстiв, лiдep
нaцioнaльнo-peспфлiканcькoi пapтii Poсii ввaxсeс, щo вiд
нaсiв Пeтpe I poсiйськa нeцiя пoстyпoвo заб5rвaлa пpo сeнс
свorэ iсн5rвaння. БiльIдoBIДк;уI зшoгJtи пoстeвити пepeд цiеlo
нaцiеlo вeликy иeтy, пiдrсинyти iй вeликy iдeю, щo зJrмoви-
лo yспixи iх пpoпeгaнди.

Пiсля (пePeбyдoвиD дep)Iсaвнa мarцинe пPиPeчеIra нa
<пoвний зJIaмD' a poсiяни як нaцiя - (нa злиднi i виpo-
дясeнняD. Лишe яснe yсвiдoмлeння cвoiх стpaтeгiчних
зaвдallЬ' якi зpoзyмiлi й близькi пepeвaхснiй 6iльlдoстi нa-
poдy' мo,Iсe IIaдaти дePхteвЕot[y opгaнiзмoвi снgftyg3ipн,
,tситтездaтнiстьo. Пoзaяк пoлoвнe стpaтeгiннe зeвдaння пo-
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xiдrre вЦ Цeoлoгii, Лисeвкo пPoпolry€ як вюrЦ ктpeтiй IIIJI'D()}'

oснoвy tсoтPoгo стaнoвить нeфoнaл-peфopмiзм. ,Цo ньoгo

вxoдить снaдзвинaйнo сильIra нaфoнaльнa дoмiнaнтa}' aлe

вoднoчeс Jrrrикa€ться к.rraсoвoi i нaфoнaльнoi aгpeсивнoстi i

збepiгaеться peспeктaбeльнiсть пoлiтичнoгo oбrмкня [125'
с. r 80]. Haфoнaл-peфopмiзrr нaбли'кa€тЬся дo нeoкoнсePвa-

тиз!1Iy' xoч i не зJrивa€ться з ни}t' i мaе piзний пoлiтичний

нaпPя}r' зaлeхснo вiд нaсy й кpaiн. "I(oнсepвaтивнa pевoJIю-

фя> тa фaшизм _цe тiльки вyзькi й (дoстaтвьo кpaйнi>

iдeoлoгiввi вiдгaл5rхсення в тaкolf y пoлiтичнo.iдeoлoгiннoмy
нaпpямi. Cпeктp йoгo пoлiтичlloгo пpoявУ ty*сe uwtpoкvt{а:
вiд aвтopитapиз!,ly гeнеPaлe Фpaнкa дo (lloвoпo к)rpсyD гe-

нepaлe дe Гoлля. Як пoлiтичrra тeчiя нaфoнaл-peфopмiзм
H. Лисeнкe вистyпar oсIloвни}r кoнк)Peнтoм кoнцеlпIiй пoст-

пepебy,Цoвних (дeмoкpaтЬo, з oдIloгo бoкy, i нeoкoмyнiстЬ,
з дp)rгoгo' вiдпoвЦeючи tчaсoвi бopфвu, щo пpихoдI,ггь нa

змiнy кчaсoвi гpеvнoi пepeсiннoстi> в Poсii.
Ha пpoтивary iнrшим пPeдстaвникам poсiйськoгo (пaт-

pimиннoгo pyхyD H. Лисeнкo нe oсyд,кy€ кoнцeптyaльнoi
лiнii Cтaлiнa' якy вiн нaзивeе нaцioнaл-6iльrцoвизl[oм' a

oцiнюе ii яlс (нaйпaтpimиннiuryD' хoч визнa€' щo вoнa нe

змoглa (пePepoсти в lloвy нeцioнальнy дolстPинy poсiян>

чepeз iнтepнaфoнaлiзм, бo нaфoнaльнi цiннoстi й тPaдицii
стaли )кepтвoю sсвiтoвoгo пPoгpесy)' <всeсвiтнix Цeaлiв
спpaieд.пивoстi й лloдинoлtoбствa> [125, с. r78]. Як зaзнaчeс
лiдеp нaфoнaл-peфopмiзмy, o3g1g1opи iдeoлoгiчнoro дPeй-

фyl poсiйськolro кo!ДJrнiзмy збiгaються з кoнцeптyaльlrуnrш|
змiнaми poсiйськoi дepхсaвнoi Цeoпoгii, якa гp5пrтy€ться нa
peлiгiйнoмy ф5rндaмeнтi пpaвoслeв'я. 3вepтaeтЬся Jrвaгa lra
тPи (oснoвIli вeктopиl тaкиx змiн y poсiйськoмy кoмyнiзмi:
кl) ПoстyпoBe зaгaльнe пoнихсЪння lraст)rпaльнocтi iдeoлo-
гii тa стpaтeгii (кoццeIщiя (}tиpнoпo спiвiсн5rвaння дeP,rвв з
piзним сyспiльним лaдoltD' яI€ зaвePшилa' пo сyтi, iдeo-
лoгiннy eвoлloцiю кoмyнiстиннoi тeopii)u. o2) Пoстyпoвa
зaмiнa rre)rхиJtьIlo (uжeсткoo) дeк'rapoвalloi шlaсoвoi aгpe-
сивнoстi нa вiдвepтий qзaгaльнoлюдсЬкий, пaцифiзu>.
n3) Пoстyпoвa зaмiнa в сфepi iдeoлoгii кпaсoвo oцiнних кa-
тeгopiй нa зaгaльIlo'Iюдськi, пiдсpeслeнo iнтepнaфoнaльrrio

[ l25'  с.  l?7].
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Пoдiбнi тeндeпфi Лисeнкo в6aчae i в poсiйськoшy пPaBo-
слaв'i тa всiй дepхсeвпiй Цeoлoгii iшпepaтopськoгo пepioдy
пiсля Пeтpa I, щo, вpeurтi.peшт' пo.пягa€ в зaшiвi poсiйсь-
кlrх peлiгiйниx lnoтивaфй нa iнтepнaфoнaльнi, всeсвiтнi, в
пepeхoдi вiд iдei oMoскви _ IП Pимyoдo Цei спpaвoслaв'g _

€дипe д,rсepeлo всeсвiтньoтэ спaсiвняl.
Евoшoфю нaцioвaльнoi iдeoлoгii Poсii Лисeнкo Poзпoчи-

нaе вiд хpeщeнIrя фсi. Biдгoд цeя xpистияllськoгo мeсi-
aнgгвa сгaлa cгpи)r(нeм нaфoнaльнoi Цei poсЬн (сpyсскrтхl),

xoч спoчeткy вoнe й нe yсвiдo}rлювaлaсь пoвпiстю. Cтeвo-
вищe зшiни.тroсь пiсля lсpaхy Biзaнтii, кoлrr Мoсквo,,_ n,-
сeнкo бeзпiдстaвнo нaзивaе uPyсьu,_ oпинилaсь мiхс
кaтшIиIlDкиli qкoвaдпold} i мyсylьмaнськиш (uoл(упo!д)' висy-
н)rвIIlи (нaцioнaльнy нaдiдeю> в тaкиx слoвex: сМoсквa _

III Pиu, a чeтвepтoмy rre бyвaтиn. Ця oнaдЦeяD зJrшoвиJIa
спaнoвJtеIlltя нaцii й пplвeлa дo yспirrпroгo бyдЬшдггва illтlеpii.

B нoшy сlшla феi Цei? Лисeнrсo пoяснro€' щo Boнa нeдaвeJle
сили poсiйським (tpyсскиrr>) витязяц' кoтpi пaм'ятaли пePeд
бoеш: rза iх спинaши не пpoстo мiстo, a uiстo, яке rдинe нa
3eш;ri,_ зe}rне пPистаIrищe Iстини, Мiстo Бoхсе _ III Pиul

[l23, с. 191]. <Пoнyття Мoскви> бyлo дllя poсiян (кpyсскlтхl)

тaке сиJtьllе' щo вoни ввaясaли зa чeсть зaгиIIJrги зa свoю
стоJIиI$o i свoгo (гoсyдapя). Ця Цeя lтpoявилeсь y битвi пiд
Бopoдiнoм, a в 1941 Poцl _ битвi пiд Кproкoвoм, дaючи Be-
JIуI!сУ cuJrУ вистoяги пePeд нeтискot'l вoPoгa.

qHaдЦeяь oМoсквe _ III Pимl, зaзнaчe€ H. Лисeнкo,

фaкттrтвo стeлa (стPи'tснe!д нoвoi нaфoнaльвoi Bipия, i кцю

Bipy з нaбaгaтo бi;rьIцolo пiдстeвoю мoх(нa бyлo би нeзвaти
мoсlсoвсьIсoк)' нirrс хpшсrrrянсьlioк)D [l23, с. l92]. CпPaвдi дo
нei вe }teли )tсoдIrorю вiднoIшeнЕя xpистияцськi Peкoмендe-
цii пЦстaвити пpaвy ЩoкУ, кoJIи вдapили в лЬy, мipк5rвaння
нa кцtтаJrг (IIеDla нi eллiнe, нi iyдeя, a всi y Хpистi бpaтиo,
нe кaх(Jrчи в)rсe пpo книги Cтapoго 3aвiтy. Ta Iщ iдeя шaлa
вeпиlIeзIIe eпroцeнтPl,ftlнe знaчeння. n3вepнelтня дo t'loскoвсь-
кoгo цapя як дo oxoPoнця Бoхсoi Iстини нe 3eшлi,
yсвiдoшлeння вищoi сaкpaльнoi фннoстi Moскви як Бoэrсoгo
Miстa, щoнaйвищa oфнкa влaснoi oсoби, кoтpa вrtсe зa oд.
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вiею пpинaлeхснiстю дo Мoскви бyлa вищe, кpeщe i чистi.
шe вiд бyдь-якoгo ч1rхсинrдя'_ oсЬ щo скJraдeлo спpaвхснiй
Cиtвo.lr Bipи poсiян (сpyсскюrr) тoпo чeсyD [l23, с. r92]. {o
пiсля тaкoro lшoскoвськoпo (симвoJIa вipиr зaJrицIaeтЬся вiд
xPистияllствa? Bивля€ться' (хPистияЕський aвт1рaхс>,
якиItt IтPикpивались глибoкo нeцioнaльнi uoскoвськi цei; пЦ
Еих вepстaJlaсь Цeoлoгiчнa xPистиянськ.a бaза, a xpисти-
янсьKa сишвoлiкa oсBяЧrвaлa щoдeнвий пapoдюrй пoбyг.

Якщo тaкa epзaц-peлiгiя бyлa влaстивa пpивiлeйoвaвиrд
вepствaм lloсrсoвсЬкoгo сyспiльствa' тo сePeд йorэ низЬ,
нaсallпepeд сeJIяIlствa' пalr)rвaлo дoхpистияIrсьlGe пoгaнсь-
кe свimспpиймaння' якe (Еa piвнi пiдсвiдoшoстi п0т)r,rсЦo
кJrиIс.aлo дo пPoдoв,rсeння poдy' дo 6opoтьби за нoвi зeuлi,
зa вporrtaй, дo сe!Дo)rгвepд,IсeшIя нa зeшлi нaсaЦпepeд фзин.
вoro дieюl [l23' с.l92]. Пepeвaгe нeсвЦouoтo пoпaпствa вa'(
свЦoшиrr хpистиянствo}r y хситтi poсiйськoro сeJIяIIиЕa пpи-
вepтaлa yвaгy як poсiйськиx' тaк i нyхсих дoслiдникiв.
Iстopик B. I(lпoчeвський писaв: сHapoдrri звичai й пoвip'я
вeликopoсЬ дoсi зGepiraIoть виpaзнi oзпeки фiвсьlсorэ вrUIивy.
фiпськi lUteменe' якi пpoлсивaли i чaсткoвo дoсi црo,кивa-
ють y сepeднй i пiвнiчнo-схiдIrй сrryзi €вpoпeйськoi Poсii,
зeJIиrцaJrись, мaбyть, дo чeсy зyстpiнi з P5rсclo нe пepвiснo-
мy ст1rпeнi peлiгiйнoro pGtвитtсy. Iх шiфoлoгiя дo знaйoмствa
з xpиcтиffrством щe нe пЙlll.лa дo al{тpoпoшopфiзrry. П.rreиeнa
ф пoк.ltoня.rrись сиJIaш i пpeдшeтaм зoвнiцrньoi пpиPoди' Ee
yoсoблroloни iх: мopдвин aбo чeшepис oбoхсшoвaв бeзпoсe-
peдIrьo зeшJlto' кaмiння, дepeвe' не вбaчaючи в нrоr сишвorrЬ
вищиx iстот, тoшy йoтo кyльтoвi xapeктepннЙrpубuЙ фeти.
tциз![' [88, т. 1, с. 302-303]. 

'{aлi 
вiн зазнaчeв взаеиoдiro

Pyськt4x пpибyлъфв i фiнськиx тyбiльфв y сфePi pелiгйнюк
пoвip'iвl [88, т. l, с. 305-306]. Taк сepeд poсiйськorэ нaсe-
лeЕня yтвepд,rc}rвaлoсЬ тpивip'я.

У дoпетpiвcькуtЙ пepioд шoнaстиpi в Мoскoвськй дep-
хсaвi, пtщo вipити H. Лисeнкy,6уtwt дeлeкi вiд peлiгii взагaлi.
Boви nбyли фpпoстaши poсйськoi вaфoнaльвoi eкспaнсii,
спpяшoвaнoi нaсaмпepeд нa пiввiч i сxiд вiд Moскви... Toиy
мoнaстиpi Мoскoвськoi Pyсi скopiшre lraгaдJrвaJи вiйськoвo-
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peмiсIrицькi фopти, нiхt спoкiйнi пpиryлкv| N|я любителiв

xpистияtlськoi сxoлaстикц. Pяcи (ttttиxoвD y цI{х rtДoнaсти-

Pяx зyстPiчaлись нaбaгaтo piдIшe прoсoлених сipякiв

чoprroсotllllих сeлян' пPoдиIEлeIrиx }taчyл кoвaлiв i бpoню-

вaльникiв, кyльчyт вoiнiв. Ta й <мниxи> 6улu iнlшi, цe бyли

скopiIшe зaлiзнi кoмiсapи мoсttoвськoi Bipи, нixс слeйнi <пaс-

тиpiu [123, с. 192.193]. .{o тaкoi xapaктepистики нeмa в,Iсe

чorroсЬ дoдaти: H. Лисeнкo всe пiдпopядкoвyе свoiй кoнцeIп{ii,

xoч вoнa нe зeвжди вiдпoвiдar iстopинним peaлiям [88, т. 2,

с. 230-289l.
Heдпpиpoднa мiцнiсть Moскoвськoi дepжaви, твepдить

Лисенкo, зaбeзпeнyвeлaсь (дивoви)tсниlД дJrхoвllим тa Цeo.
лoгiчним симбioзoм pociйськoгo мeсiaнствe (хpистиянськoгo

зa фopмolo, aлe глибoкo нaфoнaльнoгo зa змiстoм) i нa.

цioнaльнoгo пoгeнствaD ((язьrчeствaD) [l23, с. r93]. Цим
зyDtoвлювaлись внyтpiщнi i зoвнiцrнi y![oви Мoскoвськoi

дepilсeви' якa тpaкт)rвaлaсь }roсквинeми зa €динy iстиннy

дep)rсeвy в oтoчeнrd <нeвipних> i вapвapiв. Ha гoсy,Цapя tи-
Bу|JII/IIь як нa втiлeння цiеi нaфoнaльнoi peлiгiйнoi Цei, в

нoмy бyли oднoстaйнi бoяpи, двopяни i д5rхoвeнствo.
3 пeтpiвських чaсiв пoчинa€ться зaxolшteння 3aхoдoм _

мoскoвськa (нaдJIюдиHaD' якa стaвилaсь дo 3axoдy з вн)rт-

piurньoю знeвaгoк)' пepgтвopюrтьcя в <нeoфiтa o, oдeP,кимoпo
oчyхсo6iссям,o [123, с. 193]. 3 тoгo чaсy виIlикar пPoвaJUIя

шixс свиIцим oсвiчeним lс.пaсoм _ нaфoнaльнoю rэлoвolo i

стaнaltи пpoстoлюдинiв _ стaнoви!Д хpeбтoм нaцiiu [l23,
с. 193]. Itiкeвo, щo тaкий виснoвoк пiдтвеpдхсy€ться виснoв-

кaми нoвoi lra)rки сoцioнiки, зa якoю сoцimипи poсiйськoi

6ropoкpaтii (uМaксимu, як y Hiмevнпнlt) i poсiйськoi iнтeлi-

гeнцii (<Baтсoн>, як в Укpaiни) сyпepeчaть сoцioтипy

poсйськoгo нaPoдy (ueсенiнu).

Гoлoвним виIr)rвaтцeм pyйнyвaння (нaцioнeJlьнoi вipи в

Мiстo Бorrсe нa 3eмлi _ Moсквy _ III Pимo H. Лисeнкo

ввaлсar пaтpiapхa Hикoнa (1605-168r Pp.)' peфoPlna якoгo

нaчeбтo (пoлягaлa нe стiльки в пepeJlиIlювaнпi цepкoвниx
книг i зrriнi oбpялyu, бo <гoлoвнe в нiй _ пepeнесeння

aкцeнтy з д)rхoвнoстi нa oбpяtoвiсть, Pirцyчa зaмiнa чистo
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мoскoвсьIcих peлiгiйвrx мmивaфй _ всeлeнськими peлi-
riЙнуlмlt мoтивaцiяr,rи' пepeсyнeння гoлoвнoгo вeктopa
peлiгiйнoi мeгнeтaцii з бaнь кpeмлiвських xpaмiв нa
вePхoвинний, a тoмy мepтвmний сxoлaстичниЙ epyсaлим>
[l23, с. 196]. з мoскoвським хpиgтияtlствoм як нaфoнaль-
нoю peлiгiею бyлo пoкiннeнo, бo з фyндaмeнтy вipи бyв ви-
лoмaний ii гoлoвний мoнoлiт _ (вeликa iдeя пpo Мoсквy _
Мiстo Бoхсe>, a стapoo6pядщ, в свoю чepry' (пolсвaпились
зaтaвPyвaти Мoсквy як Potсaдник слyг Aнтихpистa>
[123, с. 196]. Гopдa лeгeндa пpo Бoхсe мiстo l(iтeлсt якe
нaзeв,I(ди пomнyлo в пpoзopих вoдaх oзePe Cвiтлoяp, тaк i
зaлиrцилaсь лeгeндoю в стepooбpядницькoмy сepeдoвищi,
бo нe мoглa кoмпeIIсJrвaти втpaти uCвящeннoi Мoсквиo,
нaснarrсeнoi пoч)гттяIt.t Бoxtoi мiсii нa 3eмлi. Cтpiлeцькe piзня
пpизвeлa дo тoгo' щo y вищих вePствaх сyспiльствa
qстaлeвий бofioвuit пaнциp lloскoвсЬкoi вipи> змiнився
(нaпiвllrвPoпeйським, нaпiвeнтиoхiйським, нaпiвpyським
!ДентиtсottД никoнiaнст

Teкi rrс пpoцeси oxoпили Й rrpocтutа poсiйський лк)д' кoт-
pий сдeдeлi бiльIдe дiзнaвaвся пpo пoдвиги Хpистa i мaн-
дPyвaнIrя Мoйсeя, дeдaлi PЦцle згaд)rвaв пpo пoдвиг Cepгiя
Paдoнeзькoгo i нiчoгo нe знaв пpo дiяння Митpoпoлита Iлa-
pioнa>, бo <poсiйськoшy (<pyсскoмy>) нapoдoвi нa кoхснiй
цepкoвнiй слyхсбi тy,IоIивo б5pмoтaли в;uTяГlа iз Cтapoгo
3aвiтy, a тpебa бyлo би ЧvITeTИ uCлoвo пpo зaкoн i блeгo-
дaтьD' ".(oмoстpoйn (?) Boлoдимиpe Moнoмexa a6o u3адoн.
щинy) [l23' с. l97]. Як нaслiдoк y нapoднiй свiдoмoстi
(}reпoдичнo пoслaблroвaвся нaфoнaльIlo.дJrхoвний кoмпoнент
i I]epквa втPaчaлa пpoстий poсiйський нaPoдD' цeбтo свoю
гo'Ioвнy oпopy' тpиltaючись lra aвтoplfгeтi влaди. У мoскoвсь-
кoшy xpистипствi зeuнe дiяння, пoдви)rсниI{гвo i нaстy.
па.пьнiсть пoст)rпились мiсцeм хpистияllствy вepхoвинtloмy'
спoкJrгнoмy i спoглядальнoмy.;llнIши}tи слoвe!'и, св Poсii
rraпеpeдoднi peвoлoфi бyлo 6iльlшe 5rннiв IIiлa Copськorэ,
нiхс Йoсифa BoлoIркoгo> [123, с. 19?t.

Taкe твepдI(eнIIя H. Лисeнкa знaдoбилoсь йoмy для
пiдтвepджeння влaснoi кoнцeпфi, бo в iстоpиннй лiтepeтypi
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дarться пPoтилe,кне тpaктyBaнIIя. B. Клroчeвський пиlпе,

щo (в тoдiIдньoмy poсiйськoмy сyспiльствi, oсoбливo в
нepнeцтвi, нaпPям велебнoго Hiлa не мiг стaти силъпим i
цIиpoким pyхot'}'' бo <вiн мiг зi6paти нaвкoлo пyстeJlъникa
тictllцЙ гJPтoк oднoд5rмцiв з 1^lнiв.дpyзiв, влr,rти ,кивиJlьlty
стpyю в лiтepaтypнi тeчii вiкy, нe зtriнивцrи ix pyслa, киIryти
кiлькa свiтлих iдей, спpoDrof i(ниx пpoсвiтлити вск)
aпидeннiсть poсiйськoгo д)rxoвнoго )киття' aлe зaнeдjо д.rrя
ньono нeзвиrlниx> [88, т'2, c' 265]. Ha пPoтивary Hiлoвi lIвuф
Boлoцький бyв типoвI/IмI F,l lя бiльlцoстi зaснoвникiв
poсiйськиx мoнeстиpiв [88, т. 2' с. 266]. ,Цля Лисeнкa Еa
пеplцo}ty мiсф cтoiть нe iстоpи.пra пpaBдa' a пiдglopядtyвatпя
ii скoнстpyйoвaнй ниIrt rrсe сxeмi, aби дoвeсти пaцбнiсть
кзaxЦниr{гвa> й скин5rти oснoвнy винy зe (вeликy poсiЙськy
(upyсскytoo) тpaгeдiю ХХ стoлiття> нa евpeЙських aси-
мiлянтiв, мeнтaльнiсть яrсиx пopiвнянo з poсiянaши 6улa
(aгpесивнoro i пoлiтичнo зaгoстpeнoto)' щo пiдтвepд'к)r€'
ввa)rсar вiн, ixня oсoб;мвa aктивнiсть y poсiйськiй пoлiтиф.

H. Лисeнкo виxoдить з тoгo' щo <poсiяни (сpyсскиe>) _

цe нaцiя, якa нe iснyе пoзa Цeero, Цeею eбсoлloтнoro' !!aкси-
мaлiстськи пoвнoto' глибoкo opтoдoксaльнoк)' aлe вoднoчaс
(i цe нaйгoлoвнiIшe!) звepнeнoю дo pЦнoi зeмлi, дo БaтькЬ-
|!\у!tlu, дo вeликoi рoсiйськoi .[epхсaвиo [l23, с. 196]. Itpeх
нaфoнaльнo.дep)rсaвнoi Цeoлoгii як нaслiдoк втрeти нaфo-
нaльнoi месiaнськoi iдei спPичинився дo пaдiння сepeд
poсiйськorэ нapoдy пaтpioтизму, якиЙ H. Лисeнкo oтсllo'tс-
ню€ з нaцioнaлiзмoм.

Iдeoлoгiчний вaкyyм зaпoвнили бiльIдoвики, 60 вoни
Bикyвaли (lloвиx людей> типy tцoлoхiвськoгo Мaкapa
Haгyльнoвa, кoтpi с1rвipyвaли в кoм5rнiзм як y Бoгa Й, вu-
кoнyючи нaчeбтo Hим пoстeвлeнe надзeвдaння' пoчeли
6yдвaти Iмпepiю I(oмyнiзмyu, a кiDl'я феi Iмпepii _ сPсPo

[l23' с.203]. Boнa сягIryлe вepIциIIи свoei мoг5rтвoстi й
вeличнoстi, стaвIrrи oднiеlo з двoх нaддеp)rtaв. Пpoтe iптеp.
нaфoнaлiзм як iдеoлoгiя He далe з.д.ifilcнупуt <нeфoнe,rъвo-

бiльlдoвицькy peфopмaцiю>, якy нaмiproвaвся зpo6uти
Cтaлiн. Пoзaяк <нинi i кoм5rнiзм, i xpистиянс.гвo' ввa,I(a€
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Лисeнкo пePeтвoPиJlись y iдеoлoгiннi peлiктиl, i <iнтep-
нaфoнa.пьнa Цeя вмиPe€ з ХХ стoлiттяIrt)D' тo гoлoвнa !/teта
пoJIягa€ в тtrмy' aби с3$gpgгти всi твopвi сили poсiйськoгo
пapoдy' щo пPoяв.'tяIoться пiд бyдр-псими нeвopo,rими нaIцiй
нaцioвaльнiй мpii пPaпopa![и) [l23, с. 206], пPoявляIoчи
iдeoпoгiтнy тoлеpaнтнiсть.

ФoPшy.lцoloчи свoк) кorпleпцiю, H. Лисeнrсo вi/птrтoвxyеться
вiд кpитики q€вpaзiйствa), щo лeхсить в oснoвi poзглянeнoi
paвiure кoнцeпфi Л. Гyмйьoвa, бo вoнo пpoтистoiть нaфo-
вaл-peфopмiзмoвi, пPeтeнд)rючи нa пoлiтикo-iдeoлoгiннy
вepсiro (тpeтьoгo IIr.lI.D(yD' i видaеться зa (спpoбy мoдepнi-
зaцii oфiцiйнoi сaмoдep,Iсaвнo.пpaвoслaвнoi iдeoлoгii> в
!'инyлot!y' xoч вoнa з дy)rсe }Ieзнaчниtltи змiнaми пPидaтнa
tц llуtнi. Гoлoвнa мeтa (€вpaзiйствao, зa Лисeнкoм' y тo!'ty'
aби сздgцyвaти нa тepитopii Poсii якийсь мirrснaфoнaльниЙ
сoюrt eBPaзiйських нapoдiв, пoлiтичне вiстpя кoтpoгo бyдe
спPяtioвaнe 3a oкeeн)D [l25, с. 182-183]. Boнo тpaктy€ться як
еwtнуtЙ цtJtл( д.rrя нaблихсенIrя пpaвoслaв'я тa iслaмy, щo
шaкугь нeчeФгo €динe д)rхoвнe рrсepeлo.

IL Jfuсlelпсo пparтre aтaкyвати (€вpaзiйс'Iвo) з yсiх бoкiв, бo
вoвo виpoблeнe в кабiнeтниx yмoвaх i нe vaе PeaJънom тp3пr-
IJr. .Haблихteння тюpкськиx i poсйськиx (кpyсскиx>) iнтe-
лelsЧraлъIro-фiнaнсoвlос eлiт, а rциPtцe _ стpeтeгiннa еднiсть
poсйськoi (сpyсскoй>) нaцii i тюpкськиx нapoдlloстeй _ oсь
Iцo € (свaгeя святих) Цeoлoгii евpaзiйствa" [12б, с.r83].

Пpoбytoни пpoaнaлiзyвaти eтнoпoлiтичнi eспeкти
<евpaзiйствa>, C. Фoмiн зaзнaчa€: <Пpи:oальники кевpaзiйсь-
кoil еднoстi вихoд.rть не iз слoв'яllськoпo дoмiнyвaння в
eвpaзii, a з пapитeтy мixс пPaвoслaвними i мyсyльмaнalии'
слoв'янa}tи i тlopкаши в мaйбyтнiй eвpазiйськiй дeprrсaвi>
[223, c' r8]. 3a йoгo пpoгнoзaми' в тaкiй дepжaвi яскpaвo
пPoявитЬся тeндeнфя пoглинaння poсiян Dryсyльмaнa!Ди'

Poзtrшreння 
-lх y oтloPкськo-мyсyль}raнськoll'y мopi >. Maсo-

вa мiгpeцiя, вpeurтi-peцIт' мo)tсе пpизвecти дo тoгo' щo
poсiяrrи пepeтBopяться в }reнцIiсть нe свoiй зeмлi. 3aпoбiгти
тaкиDl ЕаgriдIсaм нe}ro'к.llиBo бyдe нaвiть, як6v| в eвpaзiйсь-
кy дep,кaвy yвiйшли Укpaiнa i Бiлopyсiя. A oсь C. Фoмiн
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дoхoдить тaкoгo oдItoзнaчнoпo виснoвкy: (BiдIroвлelrня Pa-

дянськoгo Coюзy чи ствopeння €вpaзiйськoгo Coюзy в
пoпepeдньoмy йoгo сшreдi нe вiдпoвiдeс нaцioнeльпим iнтe-
peсa}r poсiйськoгo нapoдy. Teкe вiднoвлeння дoзвoляG
збеpеrтll тepшIopiю' аJIе в пеpспекпшi пplrзвeде дo пo-
ст)tпoвoпo зниrснeння poсiян як нaфiu |223, c.20l.

Пpoгнoзaм дeмoгpaфiннoi i пoв'язaнoi з неro пoлiтичнoi
ситyaфi в Poсii пpи,Цiляloть вeликy yвaгy в iнцrих кpaiнax.
H' Лисенкo вкaзyе' щo в тyPeцькiй пpeсi вiдвepтo пPo-
гнoзy€ться пoлiтичнa i демoгpaфiннa ситyaфя в Poсii нe
oснoвi aнaлiзy пoпePeднЬoгo Poзвиткy: дo l9l7 poкy Poсiя
бyлa слoв'яllськoю дePхtaвoю' вiд l9l7 дo кiнIщ 70-х poкiв
нalцoгo стoлiття пePeтвopювaлaсь y слoв'янo-тюPкськy'
a в 2000 Poцi бyдe тюPкськo-слoв'яtlськoro, щo6и зa 25-30
poкiв тpaнсфopмyвaтись y дep,rсeвy тюpIссьIсy [125' с.l99}
в 199r poф нoвгopoдсЬкa гaзeтa сBeчe> (ч. 10) спoвiстила
пpo poзpaxyнки aмepикaнськoгo сoцioлoгa М. БеpIштa.
мa, згiднo з яки}rи дo 2200 Poкy в Poсii зaлицrиться лицIe
23 млн. poсiян [243' с.164].

Hинi спpoби пepeoфнити iстopiю Poсii пpoявляютЬся t
нoвoю силoю. Як вхte зaзнeчaлoсь' пpичини тpaгiннoгo стe-
нoвищa poсiйськoi нeфi нaпpикiнцi ХХ cтoлiття rцyl€Ioться
в никoнiaнськiй тa пeтpiвськiй peфopмaх. He дyмкy
Г.TПимaнoвe, вiд Пeтpa I пpи влaдi в Poсii oбyлa нaскpiзь
кoсмoпoлiтичнa динaстiя, зaнeпoкo€нa нaсa![пePeд свoiми

фaмiлiйними iнтepeсaми' oтoчeнa чy'rсoзeмцями й oнiмeчe-
ними poсiЙcъкуrми аpистoкpaтa!Ди' щo тaк сaмo як i
нyrкoзeмф бyли вopoхсими кopiнним poсiйським нaчaлaмD

|243, c. r95]' Щe гipIшим 6yлo, якщo вipити мoскoвсьrсим
aнтикoмyнiстaм' стaнoвищe poсiйськoгo нapoдy зa чaсiв
бiльrпoвицькoго тoтaлiтaPнoпo pe}симy. H. Лисeнкo пpoтис-
тaвля€ тeндeнфi Poзвиткy в CPCP poсiян i oтropкськиx

нaPoдIIoстeй,. Бiльlцoв urtуl IIИcaЛИ ( виpoк poзвиткy poсiйсь-

кoi  нaцioнaльнoi свiдoмoстi>, зpyйнyвaвцIи вiкoвy
uiнфpaстpyктypy,) poсiйськoi нaцii. Фiзиннo бyли знищeнi
сeлянствo й кyпецтвo' рoзпoчaвся бeзпpeцeдeнтний гeнo-

цид' пPoвoдилaсь цiлеспpяl'toвaнa дepхсaвнa пoпiтикe пpoти
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(вeликopoсiйськoгo uroвiнiзмy>' цькyвaлaсь peлiгiйнa
свiдoмiсть, без якoi нe мo)кe 6yти мoви пpo нaфoнaльrry
свИoшiсть. uTюPкськi наpoднoстi,- пицIe Лисeнкo,_ i цe
yпoвнi вiдпoвiдaлo лeнiнськiй нaфoнaльнiй пoлiтицi нa пo-

дoлaння квiдстaлoстi oкoлиIlъD' нaвпeки' нaбyли мaйхсe
тeIUIичrrих yмoв дJIя свoгo нaцioнeльIloпo poзвиткy> [l25,
с. 183]. .Цля noбгPyнтyвalrня) тaкoгo виснoвtty вiн вдaеться

дo пPямих фaльсифiкaцiй, зaявляк)чи' щo дJlя казaхсЬtсoпo
нapoдy' який нaвiтЬ не мaB влaснoi писeмнoстi, бyлa ствo.

Peнa (вeличeзнa дePхtaвe' щo s 22 Paзи пePевищyr зa
Iшoщeю тepитopiю Фpaнфiu [125, с. l83], хoч нaспPaвдi вoнa
бiльцra лиrцe в 5 peзiв (тepитоpiя Itазaxстaнy _ 2 млн.7|7,
3 тис.кв.кrл, a Фpaнфi - 549 тис. IсB. км) [19?' с.15?6' 1582].

I(pитикyloни "eвpaзiйсTBoD, H. Лисенкo нaмaгarтЬся пo-
кaзaти нeспpoмo)I(нiсть йoгo, як сoцiaльнo-пoлiтичнoгo

фeнoмeнy. ГIo-пеpurе, вiдс5lтня д)rxoвнa oсIroвa для з6лvt-
lrсeнIlя poсiйськoi i тlopкськoi iнтeлeктyaльrrих елiт, a
пo-дp),тe' (тoPпoвeJlьнo-фiнaнсoвa експaнсiя нeцмeнiв з Itав.
кaзy i Cepeдньoi Aзii в Poсilo пoчинa€ нaб1rвaти нeoбepнeнoтэ
xapaктePy: aзepбaйдхсaнф, нeнeнф' iнг)пцi, кaзaxи сlсyпo-
в)rють бyдинки i зeмлi в o6eзлюднeних poсiйськиx сeлax'
збивaro.ть нa тopгiвлi poсiйськolo неp5rхoмiстlo кoлoсaльнi
мa€тки' aктивнo фopмyють i oчorrюють кpимiнaльнy сфe-

PУD, Щo paнiure чи пiзнiшe викJtиче вiдпoвiдний yлap з бoкy
poсiян [r25' с. r83].

Hapeurтi, uпaтpioтu IП. Pyсaкoв пoвePтa€ться дo гeнeзи
кевpaзiйствa}' щe з oднono бoкy. Biн зaпитy€: <Чoмy нa Poль
пpopoкiв y нaс дaвнo i пoвсloднo лiзyть i yспirшнo пpoлi.
зaloгЬ nпeсioнaPнio пpи6yльф aбo iх нeдaвнi вaщaдки? У
мerre щoдo цьoгo сlgпaлaсь дy'I(e цpoстe' чистo г5rмiльoвська
(пфyтoвaD вiдпoвi,ltь _ мeнцre сoPo![Jlяться. Bсe-тaки _ нe
свoс eбo не зoвсiм свoe' нe тaк х(aльD [187, с. l43]. A poсiй-
ський нaPoд' який (дaBнo i сильнo poзIgIaдeIIий нeдoб-
poвiльнolo дoкoненнiстюD пpoпaгaнди звePхy' нe стel нe
бiк свoix пpopoкiв i не дaе вЦсiчi ч5rжиrr.

У зв'язкy з циш H. Лисенкo oбгpyнmвye дoкoнeчнiсть
пoдoлaння двox зaстapiлих poсiйських пopoкiв. Як нaйне-
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бeзпeчlrirпий пopoк вirr нaзивaе reтнoпсl{х(хIoгiннolo дoмi-
нaнтoto звeP)ry зadeзпeчeнoкt (cтePцIиIlgтвa) poсiян щoдo
iвщюr HaPoдЬ. Гнoсeшroгiчнe й iиopинвe кopiння t{Dol\o IIoР
кyЛисeвкo вбeчaе в тoшy' щo в poсiяп сфpм}'вaлaсь свiдo-
шiсть пpo щ)aвoслaв'я як eдинy ieтиввy вipy й дep,Iсавy як
ii заxисшrrса' щo спPия.'Io )rтвopeншo iшlepii, aлe й пoслaбlшlo
пogпrii poсi.rш щoдo (нalsieнЬ>.3вiдси _ пoзицiя сffiaЙlивoi
квotlки зe кJPчaтarrиr, цeФгo стaвлeння poсiян дo (Чr,кo-

poдцЬr, яIс дo дeщo нe тямoвитиx' tсoгpиlt шorrснa все пpo.

щaти. OдЕaк тaка пoзицiя виtgIиIGa€ нeгaтивlly рaкцiro в
сaшt,о( rвaцшeвЬl' яки:к oбypюе кoulшreкс cстapцIицстBae, i
вoви ЕeшaгaкугЬcя вiд пьoro звiльrrитись. Caмi лс poсiяни з
rllrш кoшIuteксoш вepiдкo пoпeдatoгь y кoшiннi ситyaфi.

Як дpyгий пoPoк IL Лисeнкo Еeзивar }relrгaльнo-iсmpин-
вий вaслЦoк .iвтeгpaфйнo-iдилivнoгo мiфyl' якtz,Й вцнцк
пpи Петpi I. Cyгь йoгo в тo!Дy' щo poсiяни oхoчe i безorшaт-
вo бpaли нa сeбe тягap eкoвoмiчнoi, iнтелeктyaльнoi i
сoфaльнoi oбсJryги .г}nкopoдцiв, бyлl nбyквaльнo (ltяItьI(а-

ши) IIeслoB'явсЬtсиx нapoдiв (пpo слoв'янськi нapoди пe
згaдyеться._ o.Г.), всiлякo дoпoмaгeroчи iм якo}roгa IIIвид-
rцe дoсягти poсiйськoгo piвня poзвиткyD [l25' с. lg2].
Haспpaвдi, твеpдить вiн, pea.lьнiсть бyлa дaлeкa вЦ феi
iдилii: вa цrиPoкol[y пPoстopi iшпеpii спi нe xвиJIиtIyD вe
ttP,|t|уIняJIaсь бopотьбa poсiян з нepoсiйськими IIaPoдaши' a
нaфoнaльнпЙ uпp uiг iсн3rвaти JIиlцe нa вepxнiх пoвePxax
i.шпepськoi 6yдiвlli. Taким tlиlloli' дpyгий шiф сyпepенить
пePшoшy uiфoвi, бo poсiяни зaвoйoв1rвeли нoвi тeprrтopii нe
Ir.'ryгoш i пe псamraмп ЧуI пpoпoвiддrrи двoPяIrських пфлi-

цистiв, a пiввepurкoвиши кpeшeнiвкaми' кoзaцькиши
цra6дroкeши' lюi},кepeвoю кeРтeчtlю.

Яшцo вipити Е Лисeнкy' тo (uиJloсePдЯ, дo сн5rхсopoд1Ьl
y пeтeфypзьких к(шIax пorднJrвaJloсь з вiйськoвoro i чивoв-
ЕиIlbкoю свaвo'lею нa шiсця<. oсь тeк, гaдaк)' тpeбa пiд:<oдrти
й дo лeвiвськoi, бiльuroвицЬкoi пo.lriтики зa чaсiв тoтaлiтap.
пolto PФrишy' t(оJtи пpoпaгaндa сдp3псби нepoдЬ> пe пpaктш1i
oбepвyлaсь нeoбueхсeнoro ix pyсифiкацiеto, oсoбливo в Бiлo-
pyсi тa УкpaiнL
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H. Лисeнкo дapeмIro пицIe пPo якuЙcь гeнoцид PoсiяH зa

чaсiв тoтaлiтapнoгo pe,rсимy. Cтeтистичнi дaнi пoвнiстlo

спPoсmвyють тaкi твePд,E(eння.щe дeлi вiд peeльнoстi йoгo

твepд)rсeння пpo тe' щo нepoсiйськi нapoди пpeд'являють
poсiянaм снaдмipнi paxyнки й нexaбнi виl[oгl,t). Tyт вapтo

згaдaти йoгo хс слoвa' щo сcтaбiльнiсть i eдriсть дep,rсaви в
yсiх yспiIшниx дJIя Poсii вiйнax зaбeзпeч)rвaлисЬ aлс нiяк

нe пiдтpимкoю дep,кaвниx стPyктyp з бoкy oнyд1gpoдцiвl,

a' нaвпaки, piзким IIoсилeнням хсopстoкoeтi нaфoнaльнoi
пoлiтики, нeгaйним зaстoсJrвeння}r тoтaлЬIrиx кapaльних
сaнкцiй дo бyдь.якoгo пpoявy нaцiorraльнoгo сeпaPaтизliy'

I l25'  с. l94].
Митpoпoлит Ioaн тe)rс ввa,rсar' щo (евPaзiйфl нe змoгли

зpoзyмiти пoJloвlloгo в poсiйськoмy хситтi. uHeпePспeктив-

ни}!'_ ввa,Iсa€ вiн,_ виявився сaм цIлю(' пo кoтpo}ty вollи
пiulли,_ tIшIях пoш5rкiв oб'еднyвaльних' систeuoтвopчl{к

фaктopiв дep*сaвнoстi, нapoднoстi й вiдгaдJrвarrня дoлi Poсii
в aбстpeктнt{х етнolсyJtьЧrpниx' гeoгpaфiншо< нeчeJleх (звiдси

й сaмa lraзвe _ севpaзiйствo,)o |74' c. r15]. Ha йorо дyмкy,
свoеpiднiсть й ;rнiкeльнiсть poсiйськoi iстopii в тoDty' щo
вoнa € peзyльтaтo}t пpичин дJrхoвниx' тoмy rre мoхсе б5rти
зBeдeнa нi дo гeoгpeфivних, нi дo eтнiчних, нi fo кyлЬтyp.
них, нi дo пoлiтичних ни бyль-яrсих iнIдrоr фaкmpЬ poсiйсь.
кoi дiйснoстi.

Haцioнaлiсти пPoтистeвляtoтЬ евpaзiйствy poсiйськy
сaмo65rтнiсть y пffioдi дo пoнeвoлeних нapoдiв. H. Лисeнкo
BуIДiJIяe тpи фpми (тцrot) стaвJIeння дo пoнeвoлeних нapoдЬ.
Пepulий тип влaстивий зaхiднoевpoпeйським дeprкaвaм; вiн
пoлягaе в нaмaгaнЕi не тiльки IIPуI4уI.Ц|4Tу1 a й фiзиннo
зltищити нaфoнaльнi шeнцrини. Дpyгий тип, aбo poсйський,
oзнaчa€ к)Pс нa пoвнy гoспoдaPськy' tсyJIЬтyPнy iнтeгpeфю
нaфoнeльних lieнцIиtl y тiлo дepхсaвнoi нaфi. TpeтiЙ туtп
гpyнтy€ться нa пpинципi сIIoдiляЙ i вoлoдepюйlr, Йolэ
зaстoсoвJrвaли eвглiйськi кoпoнiзaтopи в Iндii [125' с. 190].
Te для lсopeктнoстi слiд зayвe)rсити, щo дpyгuf| тll1тI
нaцioнaльнto( взa€}tин e нaспpaвдi piзнoвидoм пepцIoпo тиrry
й нe мoхсe бyти звeдeнпЙ, як цe po6ить Лисeнкo, дo

I
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pЬЕorrPaвпoстi pеJliгiй з rrанiвнolo дePхiaвпoю (тrpавoоraвпoIo)
poliгiеlo. Bpeштi-peurт' вiн pЬнoзвa.пrrоi пo.пiпдri пoглинeIIпя
нaцioпaлъвIo( шeнIцин деPrrсaввoю нeцiеro.

oднaк сaш H. Лисeнкo запepечy€ пoпepедщo дyцкy' к<rIIи
нaшaпa€ться нa пpипIryтпi .Пoдiляй i вorroдeproйle кolrкPe-
тизJrвeти gтaвлeнЕя дo piзних нepoсiйськloк вapoдЬ, якrок
вiп пoдiляе вa двi oснoвнi гPyпи.,I[o пepIпrок вi.Цreсeпi пapo-

ди, кoтpi lrriкoлr,r нe Jrпoкopються з пеPспeIсгивoк) 5rнaстi в
poзв'язaннi poсiйських стpaтeгi.rнlfх зaвдaЕЬD [125, с. r94].
3 тeкиши lle}ra чoпo пaнькaтись, a тpeбa пpибоpк5rвaTуI cu-
лolo. 3a пЬтope poкy дo чeчeпськoi вйви вiя пpoPoк)rвaв'

щo сшiхсвaцioнaльнi вiйни нa тepитopii Poсii зшrrsщlть, rпс
oкol[ зшипryтu, в тoйt дeнь' Iс(шIи Poсiйська дep,rсaвa (.Pyс-
сtсoe гoсyдepствon) з![o,кe пpoвeсти lllиPoкoшaсurтa6н5l

дeuoнстpaфю lrещaдвoi вiйськoвoi cуtlvt нa заxиrт виuoг
3aкoвy' [l25, с. l94]. Чeuенськi пoдii пolсaзaJrи пPoтиJIeхснe:

дeuoнстpaцiя вiйськoвoi сиJIи пPивeлa пe дo блискавr.пoi
пеPеuoги' a дo зaтя?квих 6oiв.

oкpiu тaкr,rх нapoдЬ, iпrпi пapoдrr,_ -rх вiЛвoсЕo Еeвerrикia
кiлькiсть,- (пPoявиJtи себе вipпими, гiдпиши сopaтrrикаши
в вaцioпaльнiй бopoтьбi pшiп за пo6yдoвy вeшшoi дep,кa-
3цr [l25, с. l94]. Cюди H. Лисeнкo зaчиc'tя€ oсeтивiв, yд-
м1pтiв, кapeлiв' гaгayзiв' мoPtЕУ, pяд нapoдiв Пoвoltxся i
Пiвнiчнoгo Cхoдy. Tpе6a зaзнaчити' щo сePед rц.rx пapoдiв
нe нaзивarться хtoден нaPoд' який шaв y сPсP сoюзнy peс-
rц'блiкy. 3гaдкy пpo гaгa5вiв' Щo пPo,tсивaкугь y Мoлдaвii
тa Укpaiнi' t'toжпa тPaкт)rвaти лицIe як пpo пoсягaння нa
тepитopii щ{х сJrвePeнIIиx дep)rсaв. Cepeд згaдaIIих нapoдiв
лиtlte цoPдвa нaлiнyе дeщo бiльIпе мiльйoнa oсiб, yдш1pти
й oсeтиви _ тPoхи бiльцre вЦ пiвмiльйoнa, a iпIпi нapoд.r
кiлъкiсlro шaлi, тoмy IIe дивllo' щo вotlи нe змoгJtи IтPoяви-
тисЬ як IтPoтивIrики дep,rсaвrrr,rх iнтepесЬ. Лиrдe тoIrry вclrи
!to)кyть пPeтeнд)rвaти нa стaтyс <сoroзникiвr poсiйськoi
нaфi.

Haпeввe, звaх(ивIIIи дaлeкo нe oдп<х}нaчEe стaвJteIIIIя дo

PoсiяIr' uoскoвськi нaцioнaлiсти пpoпolr)rкугь свiй IтPoeкт
вiднoвлeнoi iмпepii, пpoтистaBляючи йoтю як lсJteсичпo-
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iмпepськoмy' тarc i лiбepaльнo.дe}roкPaтичнo!дy. Itлaсrчнo-
iмпepськoro пiр<oлУ дoтpиlДJпоться кoмyнiсти i бiльцriсть
(пaтPioтичнr,rr<>, цебm пpaвиx' aнтикoмyнiстичltих' пapтiй i
opгaнiзaцй' Poзхoдхсeння мiхс r:уIмlД' як вхсe зaзнaчaлoсь'
нeзнaчнi в цьol}ty poзyмiннi: вoни glloс)rютьcя нaзви дeP)кaви
(сPсP' Poсiйськa iмпepiя ни iнIшa), спoсo6iв ii вiднoвлeння
(шиpнi ни нeмиpнi, вo€ннi чи eкoнoмiкнi тoщo) i, нapeIштi,
шaйб5rтньoro yстpoю (сoюз peспфлiк, yнiтapнa деp)rсaвa з
гyбepнiaльниш пoдiлoи тoщo). Бeз5rмoвнo, в сepeдинi цьoгo
тaбopy шo)кyть бyги сyпepeчнoстi щoдo eкoнoмi.пroi сиgгe}{и'

фoPми пpaвлiння, aлe B стaвленнi дo вiднoвлeння iмпepii
вoни oднoзгiдвi.

Tar*tЙ пiд2dд викJIикa€ сepйoзнy ttpитикy в сepедoвиlrli
poсiйськoi пoлiтичнoi eлiти. f.[i кpитики aхс нiяк нe тypбy-
кrгься пPo нeмoскoвськi нapoди. Boни вихoдягь з peeлЬrloгo
gгeнoвищe poсiйськoi нaфi, e тaкo)tс piвня сoцiaльнo-eкo-
нoмiчнoгo Poзвитlсy сaмoi Poсii тa ii пepспeктив. A стaнoвищe
poсiйськoi нaфi нинi не пPoстe. Пpимipoм, пoлiтичний сeк-

Peтap poсiйськoi нaцioнaльнo-peспyблiкaнськoi пepтii
H.Пaвлoв пиtце: "B ситyaфi' кoли piвeнь виснa)rсeнIrя pe-
сypсiв y poсiйськoi нaцii нaстiльки вeлuкиЙ, щo ми нe
спpoмoхснi зaст)rпити oднe пolсoлiння iнurим, кoли вiдбy-
вa€ться ви}tиpaння нaцii, дrмaти пPo дoJllo вipмeн, пpo дoлlo
Гpyзii, пpo дoJIю тaдrrсикiв, мpiяти пpo вoзз'еднarrня з t|уIvIу|
в oднy дep?Iсaвy }tox(yть aбo нeвипpaвнi дoгмaтикvl, a6o пpu-
xoвaнi чи явнi pyсoфoби> [160, с. 164]..(aлi цeй пoлiтинний

дiяv пpиpiввrое вiднoвлeння iмпepii в Pашкax сPсP дo нa-
фoнaльнoi тpaгeдii, бo сЦe oзнaчa€ пpиtlести сeбe в )кePтвy
й ocтaтoчнo пiдipвaти свoi xситтев'i cу|лу|>' [l60' с. 165].

Haцioнeльнo-pеспyблiкaнськa пapтiя пoстiйнo aкцerrтy€
пa iслeмськoмy.фaктopi, щo poзглядa€ться в двoх плoщи-
нaх. ПepIшa _ пpиpiст нaсeлeння кoлиIдньoгo сPсP
зaбeзпeчJrвeвся' в oсIloвнo}ty' зa Paх)пroк мyсyльмalrських
нapoдiв l]eнтpaльнoi Aзii тa Aзepбeйд,кaнy. Пpo кiнцeвi
пaслiдки цьoгo в]кe йцrлoсь. Ta е й дPyгa плoщиIIa. Myсyль-
мaнський фaктop нeбeзпeчниЙ дшlя poсiян щe й тoмy, щo
poзпaд сPсP i нaцioнaльнe вiдpoдхсeння пoв'язy€ться з
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Peлiгiйниt' вiдpoд,rсeнням i кoнсoлiдaфею }tyсyльмaЦських
наpoдiв. Heд Poсiеlo' як ввaхсaють нaцioнaлiсти, висить зa-
гpoзa Bеликoгo Typaнy. Iнeкше кaхс)rчи' Poсiя дyжe скopo
мoжe зiткнyтись з oб'еднeнням пiд кepмo}t Typеннини
сyсЦнiх мyсyJlьмaнсЬкиx нapoдiв. Лoгiчним нaслiдкoм цьo-
тю бyлo би пepeсyнeнtrя кopдoнiв Poсiйськoi iмпеpii нe схoдi

дo сaмolro Уpaлy. Iloдiбнi тeндeнфi пPoяBились вrrсe в пoPe.
вoлroфйний пepioд. Haпpиклaд, aвглiець .[хt. Biллep писaв:
oЯкщo би дo Cтeпoвoi o6лaстi й Typкeстaнy пpeвo нa сaмo-
BизIleчeння бyлo зaстoсoвaнe с5rмлiннo, тo tУx нaцioнeлiзмy,
кoтpий peвoлoфя, пeвнa piн, пpФyдилa' вpel'цтi-peшrт, пpи-
вЬ 6и дo сгвopeння oднiсi чи 6i;ьцre }tyсyJlьмaнськlо( дep)rсaв.
Boни мoгли би нaдaти пePeвaгy aсoФювaнню з pelцтoю }ty-
сyJlь}laнськoгo свiтy, a нe з кoм5rнiстиннoю чи якoюсь iнцroю
Poсiею> [11'  с.25].

Пpoтивники вiднoвлення iмпepii в мeх(aх кoлицIrrьoгo
сPсP rreгoлolц)rютЬ нa тo}ry' щo peaлiзaцiя тaкoгo пpoeктy
нeгaтивtlo вплиrryлa 6u нa lкuттевиIl piвeнь сaмиx poсiян.
Пpи'rинe д)Есe пpoстa: як i paнiIшe, Poсiя зaлиIцaлaсь би

дotloPoм дJtя мyсyльмeнськиx нapoдiв.
Apг1rмeнти, як бaнимo, не тaкi вхсe лeгкoвeхснi. Tyт немa

тoго пpимiтивiзмy, який нaмaгaroться ltав'язaти з тeлeвiзiЙ-
ниx eкpaнiв yкpaiнськi кoмyнiсти. Caмi мoскoвськi iмпepia-
лiсти з чиcпa нaцioнaлiстiв стaвлять пiд сyмнiв пepспективи
вiднoвлeння iмпepii в lиeх(aх кoJrиIцньoгo сPсP.

ДpуtуtЙ пцх'д нa зивa€ться лiбepaльнo.дeмoкPaт I^Ч|IуIll''
хoч кoPeктнiure бyлo би нaзвaти йoгo лiбepeльнo-iмпepсь-
ким. H. Пaвлoв пиtцe' щo снeйкrraсичнilцим пPeдстaвникo}t

цiеi лiнii е tс,IятвoпoP)rцIrrик нo![eр oдин Гoфaч93o [160,
с. 164]. Hинi Йoгo вiдстoюe бaгaтo сoюзникiв Б. eльцинa, якi
вистyпaютЬ зa "вiднoвy кoнфeдepaтивнoi дepясeви, вiльнo-
гo пoлiтичtloгo' eкoнotil iчнoгo, кyльтypнoгo тa iншofo
пpoстopy' пpoзopi кopдorrиD [160, с. 164]. oднaк т)rт виникa€
кiлькa зaпepeчeнь. Haсaмпepед, (Igпятвoпop)пцIrик), Гop6a-
чoв o6стoroвaв нe <кoнфeдepaтивнy дeр)Kaвy>' e (oнoвлeнy

фeдеpaцiю,. B цьoмy йoгo фpмaгьнe poзхoд)tсelrня з eльци-
ним. М. Гopбaнoв дolgпaдaв зyсиJlЬ' aби збepeгти oiмпePiю
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&,Ia} в тoдшцнrх кoPдolraх rцлE(oм пoJuтичlloгo тискy нa
пpиxiиJlьникiв сyвepeнiзaфi сoюзних peспyблiк. €льцин хсe
ввe*(a€' щo oснoвttиri зIIaPяддя}t вIUtивy нa uбpaтнi нapo-

ди> мa€ 6yти eкoнoмiчний зaшмopг: кepiвниlцвy Poсiйськoi
Фeдepaцii тpeбa спиpaтись нa мoнoпoлiю в пepевaхснiй
6iльlшoстi eнepгонoсiiв i сиpoвинrrиx Peсypсiв. Hинiцrнi мoс-
кoвськi вolroдapi ввaхсaloть' щo всe tpoбить' oбpaзнo кaж)rtrи'
кPaн нa нaфтoвoмy i гeзoвoмy пpoвoдi.

Щe oднe зaпepeчellна Caм тepмiн (кoнфeдеpaтивIra деp-
жeвa) _ з нayкoвolo пoглядy lloнсeнс. BпдraниЙ y 1987 poцi
с УкpaiнськнЙ paдянcький eнциli'loпetlачнuЙ слoвttикD пo-
яснк)€' щo кoнфeдеPeфя (в пeperutaдi з лaтинськoi иoви -
сoю3' спiJIкa, oб'еднaння) _ цe (сoюз сyвepeнниx деpжeв'
ствopeний дЛя пeвниx цiлeй, пePeвa)rснo зoвнirцньoпoлi-
тичllих i вo €нпиx> |2|7, т.2, с. l43]. I]iлкoм oчeвиднo: aбo
кoнфeдepeфя (сoюз дepпсав), aбo дepхсaвa _ тpeтЬoгo б5rти
нe }ro}te. B тaкoмy peзi слoвo (сoк)зD в нaзвi yнiтapнoгo
сPсP !'aв пpoстo кoсмeтичнy lДетy.

Мoскoвськi нaЦoнaлiсти, aбo <нaцioнaл-peфopмiсти, пe-
зивe rсrгь пpихильни кiв дpyrэгo пiдхoдy щe нeбeзпeч gi rтrццц,

нiж клaсиннo-iмпepськi peстaвpaтopи' зa цe' щo вoни
спoвiдyloть <псевдoiнтегpeцioнiзм aбo iдeю химepиннoi

дep,rсaвrroс1lu [160, с.165]. H. Пaвлoв дaлi пoяснюе: oCтвo.

Pенrrя сIIД _ цe якpaз ствopення химepичнoi псeвдoдep.
жaви. Boнo щe стpaurнirшe. Якщo пepurий пiд:сiд пepeдбavaе
хoч би дeякi стpaтeгiннi пepeвaги (для Мoсквu._ o'Г'),
кoли ми piзкo Poзцlиplo € ltto' a' тoннitшe, вiднoвлroемo
свoю (?_ o.Г.) тepитopilo i мerмo плюси вiд ствopeння
единoi вeликoi дep}teви' тo дpyгий пiдxiд звoдить всi
плюси нaнiвець. Aлe вoднoчaс вiн ствopю€ ситyeфю, кoли
}tи виявJIя€мoсь пoзбaвлeни}rи нaвiть зaлицrкЬ дepхсaвнoстi.
Hавiть тaкoi кyцoi, oбpiзaнoi деPх(aвнoстi, тoгo лeнiнськo-
стaлiнськo.xpyщoвськoгo yтинкy iстopиннoi Poсii> [160,
с.r65]. Haспpaвдi Poсiя нiкoли нe втPaчaлa свoix пePeвaг
y CPCP.

Ta й сyть CH.Ц нe тaка' яtс пиIдe H.Пaвлoв. Пiсля Бiлo-
вeзьrсlо( Jtтoд пPoявилoсЬ нeeдеквaтнe тpaктyвання ix з бoкy
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Укpaiни тa Poсii. ,(ля кepiвникiв нaцroi деP)rсaви (пpинaй-
мнi, тодirцнix) сн.ц 6yлo.lшпше фopмоlo "цивiлiзoвarroпo poз-
л)rчення) сyвеpeнIlих дep)кaв нa теpитopii сPсP. eльцин i
йoгo oтoчeння бaчили в CH,[ JIиIIIе eтдп нa ЩJIЯxy дo вiднoв-
лeння iмпepii в кoлиlцнix мe}I(aх. Пoведiнкa мoскoвськиx
кepiвникiв нa сaммiтaх CH.Ц пoстiйнo пiдтвеPркy€ тaкy

дy!'кy.Bpештi-peшт, дpщий пiдxЦ нa пpaктиф пpoявляrть-
ся .пс пaлiaтlлвнvtЙ вapiaнт пeplцoпo' цeбтo кпaсиvнo-iмпеpсь-
кoгэ пiд><oдy.

Пpoтe тaкl,tЙ noб'еднaвчиЙ> пiдхiд пpи йoгo лoгiннoмy
зaвeprценIli, в пеprшy чеpгy кoмунiстeми-iнтеpнaфoнaлiс-
тaми' вeдe дo лoгiчнoгo виснoвкy пpo немин5rнiсть oб'еднaння
вiднoвлeнoi iмпеpii з Китaем. Ha пepший пoгляд' цe aб-
сypдrro' aле' яt( пиIцe H.Пaвлoв' (з нaцioнaльнoпo пoглядy'
пpинI.p4пoвoi piзниф мiхс пoстpaдяIrським nпiвдeнним пЦчe-
pев'ям, (кpaiнaми 3aкaвкaззя i l{ентpaльнoi Aзii._ o.г.) i
Китaем нe}taD Il60' с. l65].

I.{им двoм пiдxoдaм poсiЙськi lraцioнaлiсти пpoтистa-
&'Iяtoть свй пiдхЦ, який )rмoвнo нaзивaють нaфoнaл-peфp-
мiстським. Ha пеpluе мiсцe вoни стaвлять iнтеpеси poсiйськoi
нaцii, a щoдo (чy,rсopoдцiв> не визнaють )tсoдниx !floPaльниx
пePeстopoг. oснoвними вн1ггpilшнiми вopoгaми poсiйськoi
нaцii вoни нaзивaloть евpеiв. H.Лисeнкo зaявJrя€: <Безпе-
peчнo' свpейський aсимi.пяtlт, який пopвaв з piдним rraPoдoDr
i пoбaxсaв сaмoiдентифiкyвaтися з poсiйськoro нaцiсro,
пoBинeн poзyмiти: вx(e xтo-xтo' a сaмe вiн пoвинeн щoдeннo'
пoгoдинIlo дoвoдити' uдo йoгo нaцioнaльниЙ ви6ip - це цlиpe'

дoбpoвiльнe вeлiння сyмлiння, a нe лyкaвий вивepт> [l58,
с. 152]. I]e вxсе (пpoгpeс> пopiвнянo з Iвaнoм Coлoнeвинeм,
який нaвiть lre дoпyскaв мo)IUIивoстi.цпя еврeiв пoселитись

у сyсiднiх з Poсiсlo дep]rсaBax.
Ha фoнaл- peфopмiсти зa яв Jxяtoть' щo <в Poсii. r oшIe oсrк>.

B0IкNю2I{[Iе IIIlтаIIllя _ це пIrтaПtи POC[яH', a всi iншi
питaння виглядaloть пеpeд IrиIu пpoстo смiЦJни}lи [l60' с. 156].

.Ц.пя IIITавювa <с рнi ваrшпвilшi вiдrоpеmiснoтo !,оfp}D, [160' c l52}

,[ля нaфoнaл-peфpмiстiв не iснyе нopм мirкнapoднoгo
пPaвa' якi визнaють lreдoтopкaнiсть кop,Ц'oнiв. Boни пpoпo-
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tгyloтъ ддa вapiaгги сpGзв'язання IIитaннЯ) кopдoвЬ Poсйсь-
кoi Фeдеpaфi.

Пеpшlнii ваpiашт пepедбaнaе oб'едвaння Poсii в rдинy

деp,Iсaвy з Укpaiпoro, Бiлopyссlo i Itaзаxстaнoш. Haпeвнe,
тal<уlЙ ваpiaгг об'еднaввя пPoдeшoвстPyвaв пpeзидент Бiлo-
pyсi oлексaвдr ЛyкaIшeвкo, який нaвiть BJIerцт)rвaв кoцедiro
з виtсoпJrвaпняш пpикoPдoнIroпo gпoвпa' xoч йoro й пe бyлo
Еa цьolty кopдoнi шirrс Poсiеlo i Бiлopyссю.

Haфoпeл-peфopшiсти дaлi дiloть y стшri <стapшoru бpa-
тa)' хoч сaш 

.lхпй 
лiдep висцrпaB пpoти IIьoгo. Iш дrхсe нe

пoдoбaлoсь тe' щo кaзaxстaнський пpeзидeнт H5pсy.rrтaн
Haзeфaев lra )Poчистoстл( дo llaцioнaльrroпo сBягa бiльuly
чаgгинy свoсi дoпoвiдi вигo:roсив к]aзaxськoю мoвoю. Oгorrс,
пPaвo нa втp)rчaпня y внyгpirшнi спpaви iнrцих нapoдЬ шoс-
кoвськi вaцioнaлiстll пPaгн}Пгь вaдaлi зaJIуIIIIуITу| зa сoбою.

У пiд<oдi дo <вoзз'еднaнняr poсiйськoi нaфi нaфoнaл-
peфopшiсти пe вiдpiзIrяк)ться вiд <великoгo гyuaнiстaв
Oлексaндpa CoлrrсевiциIla, якuЙ щe кiлька poкiв mмy pоз-
пoчинaв (влarцтoвyвaтиD Poсiro в свoiй бporшypi. Ixвi
aPЦrмeнти oдцi й тi rrс i неpiдкo дoхoд^ять дo фaльсифiкафi
iстopii, зoкpeшa тoдi, IGoли йдеться пpo yкpaiнфв тa ix нa-

фoнaльпi пp:rвa.
Якщo Ee вдaeгьcя зB'язати Укpaiнy, Бiлopyсь i Кaзахстaн

з Poсiйськoю Федеpaфеro, mдi poсiйськi пaфoнaлiсти шeк}ть

дpугнfi ваpiarrr: визнaнвя пинirцвix кopдoнiв Poсiйськoi
Фeдepaцii yщеp6виши i нeспpaBeц,лuB9lDауr для нei тa
пpoведelrЕя peфepeшдyшiв пa всiх тepитоpi.ю<, якi вaсeлeнi
poсiянами в Укpaiнi, Казаxстaнi тa iнrдих pегioнax Iopiй
Бopoдaй, яtсlлЙ хизуeться свoirд poдoвoдolu' Bивoдячи йoтэ з
Iсoзaцькt{к пoлrсoввикЬ' пoвчar poсiйськe кеpiвниrцтвo, aби
IIe дoхoдити дo .безпoсePeдньo пpямoгo BтpyчaнIrя} y
вн1rтpiIшвi спpaви деp'I(aв' цlo виниtqпи нa pyiнax CPCP.
.Iвrдa Piч,_ пиIIIе Biн,- cтуlхiЙllуlЙ piст тeвденцiй дo
pеiнтеrpaцii з пеpифpii (пiдкpеслroro.- o.Г.)._ Це щляx

дo opгaнiннo-нaцioнaльнoгo' a не силoвoгo iмпepськoгo
€дяaння. B тaкi пPoцeси pеiнтeгpaфi вarккo бyде втpyгr,rтись
i зoвпitцнirд силat. A виxiднo спrхiйrпdl xapaктeP тaкlcк
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тelrдelrцiй _ IIe вaдa' a щaстя' сдинa пЦстaвa д.lIя нeдii нe
спpaвдi opгaнiuнe нaцioнaльнe вiдpoдхсeння. Гeoгpaфiннa
лoкaлiзaцiя тaкoпo poдy дoсить пoтy,rсниx iнтегpaфйних
тeнденцiй зe }teхtaми PФ мorкe пoслy}rмти впoвнi нaдiйним
iндикaтopoш y визI leчeннi пPиpoдних нaцioнaльних
poсiйськrх кop,Цoнiвu [23' с. l31-132]. .Цo peнi, д.ltя цьoгo, aби
пiдясивити <cтlвiЙнцЙ хapaктep> тaкoi peiнтегpaцii, Moсквa

дon'Ieдa€ зyсиJIь для збepeхсeння iнфpмeфйнoгo кoнтpoлю
нaд iнurими кqrrишнiми peспyGлiкaми <iмпepii злa>.

Bикopистoвyк}ться й iнцli D[elloдl{. Bжe згaдaний H.ГIaвлoв
o6ливaс 6pyдoм нaвiть мiхснаpoднe спiвтoвapиствo. Biн rицre
з вiдвеpтипnи пoгPoзaми: uHeвiглacu Й пpoвoкaтopи в CБ
oOH, якi пiдтpимaли peзoлroфю пpo нaлe}*нiсть Cевaстo-
пoля дo Укpaiни, менe цiкавлять мaлo, i Ф yкpaiнськi
сaмoстiйники мoгли зaд)п{aтись пPo дoлю Мaзeпи i Бaн-

дePи.. .D [160' с.  151]. Мaбyть, пoлiтинний секpeтаp
нaфoнaл.peспyблiкaнськoi пapтii зaгpoхсyе yкpaiнським
пaтpioтaм aкцiями слyхtби безпeки свoеi кpaiни нa кцIтaлт
вЦorдoi aкцii aгeнтa.кeге6iстa Бoгдaнe CтaIдинськoго?

3 yсiх piзнoвидiв нинiIдньoгo lДoскoвськoгo iмпepiaлiзмy
нaфoнaл-peфopмiстський <зeслyrroвy€> нa нaйбiльIшy yвa-
гy. Biн зaсвiд.rye пpoяви нaцизaцii пapтiйнo-пoлiтичнoгo
z|<|^тIя в пiвнiчнo.схЦнiй дepxсeвi, якe нe пoзбyлaсь iмпеpсь.
кoгo синдpoмy.

Poздiл Iv
Пiсля poвпaty сPсP

Пoявa нa пolliтичнiй мaпi €вpoпи нeзaлeхtнoi Укpaiни
дoкopiннo зrriнюе спЬвiднoшleння сил нa мiхснapoднiй epeнi,
щo ви!ilaгae oсмиqпeння yкpaiнськo.poсiйськиx взaемиll y
нoвиx yмoвeх. Мoхснa пoпoдитt{сь, щo здoбyття Укpaiнoю
нeзалeхснoсгi стeлo offiеlo з нaй6iльIцих геопoлiтrчrюс пoдiй
ХХ столiття i стoiть в oднo!'ly pядy з Poзпaдoм Aвстpo-
Утэpськoi iмпepii в 1918 Poцi aбo пoдiлoш eвpoпи нa двe
нeпpимиpeннi 6лoки пiсля дpyтоi свiтoвoi вiйни [60, с. 3].
Iлoзii пPo спoкoнвiннy дpyхtбy лвoх бpaтнiх нepoдiв дyясe
сlсopo poзвiялись: Мoсквa нe мoглa пoгoдитись з тиI}r' щo
Укpeiнa д;rя нei втPaчeнa нaзeвясди.

Cпpaвдi нeгeтивнe стaвлeння дo нeшroi дeP,rсaви стaе тиIl'
rтpaпoPol'' пiд яким oб'еднyються всi нopнi сили мoскoвсь.
кoгo iмпеpiaлiзмy _ вiд внopaurнiх кeгeбiстЬ дo нинiцrнiх
демoкpaтЬ, вiд неoбiльu:oвикiв дo пpaвoслeвню< iшпepiaлiстiв
y с)rгalraх. Aнтиyкpaiнськi тeндeнцii пИlкивлroвaлись щe й
тиIt[' щo нa 3axoдi пoчaли Poзглядaти пoстгeкaчeпiстськy
Poсiю як гepaнтa стaбiльнoстi нa теpитopii кoпиIдньoгo CPCP.
Лицre чepeз я<vttцcь чeс llaстaлo пpoзpiння. Toдi зaхiдпi дep.
)I(aви пoвePнyли свoi пoгляди дo Укpaiни' кoтpy paнiше
вoни бyли сxильнi Poзглядaти як тиIt'tчaсoвий нoвmвip.

oкpiм тoпo' yтвepд,I(eння нeзeлeхснoстi пoстaвилo нoвi
зaвдarrня пepeд piзними пoлiтичнимуI c|аJIaмЦ в сeмiй Укpa-
iнi. У стaвлeннi дo Poсii rrpoявJlяються пpoтиле}снi пoзицii.
oднi opieнтJrютЬся нa пoглиблeння yкpаiнськo.poсiйсьIсих
взa€миll aж дo oб'еднaння в €диIry дeP)rсeвy' a iнuri, нeвчeнi
гipким iстopинним дoсвiдoм, вiдмiтeютъ тeкi спpo6и вiд сaмo-
гo пopoгy.

4.l. ПpетeIIBii Рoсii lta poлЬ GвpaвiйсьIсoгo
il{alltapмa

HинiIцне кepiвництвo Poсii, як пepelФ}tyroть йoгo дii, стe-
вить пePeд сoбoю двa зaвдaння: peфopм)rвaти Poсiю тa
peiнтeгpyвaти кoлицrнi pеспy6лiки poэвaлeнoi iмпepii. Пpaк.
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тиICa пoказУr' цlo пO€tЕaти викoнaЕвя t!o( двoх завдerrЬ Цe
пP(rпo' тt)шy дeдaлi яскPaвiцIe lre пePцIий IIJIaн вr,D(oдить
завдаЕвя Pеilrт€гPeцii, rЦo, Цa д)rшtсy DtoсltoBськtD( пolriтo-
лoгь, пoз6eвJIЯс цIaЕсiв нa yспiIIIEе пpoвeдeвня PeфPш.
:Питaдвя rpeфopua ч}r РeilrтeгpaцiяD,_ пrrIцe A.3aпoPсь-
|сui!'- дo IIьoгo tlасy Еe poзв'язalle ogгaтoчнo в PoсiйсЬкiй
пorriтиф, oдвaк 3a oстaнЕi двe poки ця пo.lriтикa дeдaлi
вiдреpтirпe IIaцiJIюrтЬcя нa peiнтerpaцiro. Taкa пorriтика дo-
бpe вписалeсь в opiевтaцiro нa )rтвePд)rGeIIEя poлi Poсii пс
вeпикoi дepлсавиl[63' с. 79].

Peiвтегpaцiя шo'rсе пoдавaтись y piзвiй oбгoРтцi Мoс-
ковськi lсвазiяayкoвrц, rцo з давtтiх-дeвelr цr}пGeJIи apгyшeвтЬ
Ira кopисть irrпepiaлiстrrчнoi пo:liтики свoiх сaшoдepхсцЬ,
oбгpyптoвytoть ii' яс i в чaси mтaлiтapнoгo Pe,кишy, сoб'е.
tgгивЕoю дoкoвeчвiстrol .o{ roб'€tс.тt{вttoю закoнoшipнiстror.
Biйськoвi дiянi висIroв}Ють peiятегpaцiю Ь спi.ьнror зeвдaЕь
oбopoви, хoч дcr,кe с5ruшiввo, чи uo,кyтЬ шaти яrсiсь спi.lьнi
iвтepeси в цiй сфepi, пpишipoш, Укpaiнa eбo Mo;rдoвe i
дaлекrrй Taдrrсикистaв. Екoнoшiсги poзпиIreкугЬся a едltвuЙ
eкoпorдi.пr.rй пPoстiP' який зe сiшдeсят pокЬ пpoдeuoвrтPy-
вaв безгщвдд свorо iсщrвaЕня пepeд цiлI,lц свiтoш. Iстoprки
вдeкутьcя дo ippaфoвaJlЬIrшк <apчrиeптЬ!' зlaявJlяк)чи' rцo
lсopдolrи <пиIIDrться кpoв'lol. .I[eмoгpaфи i псиxorroгrr бiдка-
кугьcп зe pозipвaпrшr Poд'{нни!iи зв'язкaшl Iвaкrдe кахсJr.tи'
в iшпеpiaлiсfinчIloшy opкeстpi tco,кeЕ гPaе свoю PoJIь' шaюlrи
oдвe спiльве завдarrпя.

Пpoфесiйвi пo.rriтики чиЕягь пo-сBo€шy: ка,rс)rть oдЦе' a
po6лять iппre. [oпpaвдa, вaймeнrцe лJrкaвив y цЬoшy кt>-
.lоtrr.rтiй шiвiстp Aддpiй Itoзиpeв, кoтpий нe пPихoв)rвaв свo.tx
ястp1бивrоr вaшipЬ. Пpme вgi вoви, rгy'сaвф з ruщбинoIo
цoBoк) й oдрepтi ястpфи, скoдяться пa единй rшaтфopшi

щoдo кoлиrпвix сoroзIrиx pеспyблiк. Пpo пеi гoвopить
тurroввий peдaктop uHeзaвисиrroй гaзетьrp Biтaлiй Tpeтья-
кoв: .Ми пoвиннi виpilпити для сeбe, чoгo l'и хoчeмo.
Cкeзaти, щo xoчешo вiднoвити кoлицrнк) Poсiйськy iипepiro,
Еeм сopoшЕo' тoмy щo дelioкPaти. A нaспpaвдi пiдсrryднo
вiддoвлroешo' тoшy щo irrurorю шллry нeшe) [34' с. 79]..[ивнa
лoгiкa: )кo.щa з PG}вaJIeIrих iшпepй вiд iшпepii Oлeксaндpe
Мaкeдoвськolro Ee вiднoвлroвeлaсь пiсля свoпo poзвaлy' a
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Poсiйcька iшпepiя мyсить вiдвoвитись, бo сiнuroк) lцJlЯxy
нeшaD. 3aлицrилoсь зaпкгeти: дJtя кoпo неua _ poсйських
iшпepiaлiстЬ чи визвoлeних неpoсйськиx нapoдЬ?

Aпoлorети poсiйськorэ iмпepiaлiзшy lraмaгaютьcя дoвeс.
тu якtцftcь oсoбливий, шeйхte бaтькЬський, xapaктep Iрoro
iшпepiaлiзшy. Е.Пoздвякoв силкyeться пepекoнaти' щo rв
paшсаx Poсiйськoi iипepii ii цeктp - Poсiя _ Ee тягн)rв з
oкoJtиtlь' a' IIaвпaки' вiддaвaв iш. Упpoдoв)lс всьoпo пepioдy
кoпoвiзaцii вiдбyвaвся eнepгiйний вiд.llив мaтepieльних i
,щrхoвЕl{х сиJt з вeJlикoPyськollo цeнтpy нa oкo.пиф Beликo-
poсiя як (шетPoпoJriя} пiдyпaлa' oкollицi poсли й збeгaн5rвa-
лr.rсь. Cьoгoднi )к 6aгaтo з ttиx' gтaвlци нeзaлe,rсници нe бeз
пiдтpишки цiеi хс смeтpoпoлii>, пiби втpaтивlllи пaм'ять,
звинJrBaчJrк}ть Poсiro в тoшy' щo вoнa iх eксп.цвт1rвaлa,_ i
в тoй Чaс, кoли зфoхtiння цeнтpy eгaлo визнaЕим eкoнoшiч-
виш, сoцiaльним i дeшoгpaфiнниrс фaктoшo [169' с. l2].

3вичaйнo т)rг всe пеPeвepнeвo з нiг нa пoлoвy. Пo-пep-
IДe' твepд,rсeння Е.Пoздtlякoвa' щo Poсiя (tIе тягнyлa з
oкoJlиtl,ьD' як вiн знeвa,IсJIивo нaзивaе пoнeвoлeнi Мoсквoro
кpaiни, лeгкo спpoстy€ кoх(eн' xтo xoч тpoxи oзнaйoшився з
iстоpiеlo сPсP. Aдхte тpивeлий чaс oснoвнi дrrсepeлa нaф-
ти' нa якiй нинi спекyлIo €  мoскoвсьrсe кepiввицтвo'
зrraхoдились пoзa lt'teх(a}rи мeтpoпoлii,. в Aзepбaйдхсaнi тa
Укpaiнi. Цiлi дeсятилiття Moсквa й Лeнiнгpaд oпaJцoвaлись
пpиpoдIrиu гaзoм з Укpaiнськoгo llpикаpпaття' а вЦтaк
випoшпoвJrвaлись гaзoвi Poдoвищa в схiднo1rкpaiнськиx oб-
лeстяl<. Лиlце в Укpaiнi бyли yнiкальнi poдoвищa oзoкeP}гтJr.
Ilaпepeдoднi poзпaдy сPсP кpeмлiвське кepiвництвo
нaказaлo Bу|Boзу|T'| з ЛьвЬщини видoбyгy сipкy дrя зaпoв.
нeвЕя пopoхснiх tгaхт y Poсii.

Aнaлoгiчнi тeндeнцii пpoявJlяJlись i в дrхoвнiй сфepi.
3нaйий писЬDrенник ЛeoнЦ Чepeвaтeнкo гoвopить: <Bсe
нaйвидaтнiure' нaйздiбнirrтg, ц3fi 1pамoтнirцe висшorgг)rвaлo-
cЯ, F,lтя пmpeб пaнiвнoi кyJlьrypи' якoIo бyлa poсйськa... Bсe
нaйкpaщe, нaйфкaвiIшe пoтPaIUIяJIo дo Moскви i тaш збepi-
пaJlocя: зoпoтий фнд, вaлroтний фнд, alшaзнуtf,t фнд i ..
дepжaвний кiнoфндl[234]. Фaктичнo Moсквa' цerrтP ше|,г-
poпoлoгii, пiдстyпнo гpaб5rвaла тaлaнти iнцrих нapoдiв,
пiдpивaлa кopiння дePeвa iх кyльтyp.
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Пo-дpyгe, гaльмyвaння Poзвиткy дeякиjl( peгioнiв Poсii,
зoкPeшe тaк звaнoi Heнopнoзeмнoi зoни, бyлo peзyльтaтoм
нe sбaтькiвськorro) iмпepieлiзмy' a poзPaxoвaнoi кoлoнiaль-
нoi стpaтeгii, aби хситeлi феi зoни пoкидaJIи pЦнi сeлa й
пеpeixсдхсaли нa пoстiйнe пpo)кивaння в iпIдi тoдiцrнi сoюз-
нi peспфлiки. Taм вoни стaвaли пpoвiдникaми мoскoвськoi
кoлoнiaльнoi пoлiтики' oтP}t!')rвaли piзнi пepедбaveнi Й нe-
пepeдбaнeнi зaкoвoдaвствoм пiльги. B r933 poцi в
oбeзлloднeнi Beликим Гoлoдoмopoм 5rкpaiнськi сeлa opгaнi-
зoвeнo пepeвoзиJlись poсiйськi сeляни з PPфCP, внaслiдoк
чoго змiнився нaцioнaльний склaд Укpaiни.

3a стaтистуrчнуIуru дaними' лицte зe 20 poкiв чaсткa po-
сiян сepeд нeсeлeння Укpaiни збiльцrилaсь з |6,9|o y l9б9

Poф дo 2|,|Yo y l9?9 Poцl, a yкpaiнцiв вiдпoвiднo змeнцlи-
лeсь з ' l  6,8vo to 73,6Yo [49, с.  491].,Цo peнi,  нaсткa
пpeдстaвникiв iнцrих нaЦoнaльвoстeй зeлиrДилaсь нa пo-
пepeднЬolдy pЬнi aбo змeнщилaсь. Poсiяни з,явились нeвiть
y тих oблaстюс Укpaiни, дe ix дo 1939 poкy нe бyлo взeгeлi.
Якщo йдeться сьoгoднi пpo пpo6лeми poсiйськoгo llaсeлeн-
tIя в кoлиtцнix нepoсiйсЬких сoюзIrиx peспyблiкaх, тo тpe6e
звe,Iсaти' щo цe з)rмoвлeнo peзyJlЬтeтaми кoлoнieльнoi пo-
лiтики сPсP y лeмoгpaфiннiй сфepi.

Пo-тpeте, дy)rсe дaлeкe вiд iстини твepдх(eнrrя пpo тe'
щo Poсiя вiддaвaлa пoнeвoлellим нapoдaм свoi д5rхoвнi й
мeтepiaльнi cуlлуl,.flк вiдoмo, в CPCP пPискopeни!1tи тe}rпa-
ми фpмyвaвся (Paдднський нapoд, (нинi -"poсiйськoмoвHe
нaсeлeнняD) нa тpaдицiйниx зaсaдaх poсiйськoi кyльтypи.
Aби дeнaцioнaлiзyвaти lt,toлoдe пoкoлiння нepoсiйських нa-
poдtв, сoтнi тисяч юнaкiв i дЬнaт з piзних кoлиlднix сoюзних
peспфлiк пiсля зaкiнчeння вищиx i сepeднiх спецiaльнrос
нaвчaльних зeк;laдiв скepoвJrвaлись бeз хсoднoi нe тe пo.
тpeби в Poсiю, a iх poвeсн'lкуI з PPФсP _ в iнцri сoюзнi
peспyблiки. Taк бiльlдoвицькa систeмa фpмyвaлa' зa слo-
вeми oлeся Гoннapa, (лerioни бpaкoньepiв, бeзбaтьнeнкiв,
бeздyхoвниx )ttopстoки;l( rцlнiкiв, y виiх нaвiть гeнaх нe ли-
цIилoся пoЧ/тгя сoвiстi, шopaJlьIrиx сaмooбмeхсeнь, poзyмiння
eлe!ДеIrтapнoгo людськoгo oбoв'язкy>[38].

Poсiя вiддaвaлa iнцrим сoюзtlим peспyблiкaм нe дyхoвнi
й мaтepiaльнi сили, a piзниx пoкидькiв i любитeлiв легкoi
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l|a,Kltlву|, яrсi дoбpe знaли' щo iм скpiзь вiдкpитa дopoгa. 3aддя
них пpoвoдилaсь rцaлella pyсифiкaфя неpoсiйськиx peс-
пфлiк. У пoстaнoвi ItК кorrпapтii Укpaiни вiд 10 чepвrrя
1983 poкy uПpo opгaнiзaфю викoнaнIrя в peспyблiцi пoстa.
нoви I]It ItпPс i Paди Мiнiстpiв сPсP вiд 26 тpaвIIя 1983 p.
N 473 (пpo дoдaткoвi зaхoди пo пoлiпrцeннro вивчеlIlIя
poсiйськoi шoви в зaгaльнooсвiтнiх Iдкoлaх тa нeвчaльних
зaк.'Iaдaх сoюзних pеспyблiкu, пеpeдбaнaлoCь к3$iд5ц111ц
чaс нa вивчeння poсiйськoi мoви в зaгaльнooсвiтнiх цrкoлeх
тa в iнцrих сepeднix нaвчaльниx зalgпaдax з нepoсiйськoю
мoвoю нaвчaнIIя; пePeдaвaти нa цi цiлi y }tiPy нeoбхiднoстi
чaсткoвo aбo пoвнiст'o totуIt|уI' щo пpизнaчeнi д.пя вивчeння
iнoзeмнoi l[oви; пPи вивчeннi poсiйськoi мoви i лiтepaтypи
дoзвoлити пoдiл yсiх к.пасiв i гPyп з кiлькiстro yннiв бiльur
як 25 чoлoвiк (нитeй: oсiб._ o.Г.) нa двi пiдгpyпу|',' a otу!||
з ii пyнктiв (п. 8) пoдaний y epхiв oдllиDt qпoвoDr: nTa€мнop

Il l2 '  с.410].
rro-нетвеpтe' пoвopити пPo дe}toгpaфiнвe зфoхсiння Pocii

нeмa хtoдних пiдстaв, a скopiшre нaвпeки. 3a нeпoвних сiмдe-
сят poкiв кiлькiсть poсiян збiльцrилaсь мaйхсe в тpи paзи i
стaнoвилa в 1989 poф 145 млн. oсiб. Boднovaс 5rкpaiнськa
нaцiя зaзнaлa тя)ккиx втPaт вiд тpьox гoлoдoмopiв' peпPe-
сiй, вiйн тolцo.

3бiльIцeння poсiян y CPCP йlцлo знaчнolo мipoю зa pa-
xyнoк пPиписJrвarIня пpeдстaвникiв iнtдиx нaцioнaльнoстeй
дo poсiйськoi нaцii. Звiдси _ пoяснeння тoпo' чo}ty зa чaси
тoталiтapнoгo pe,Iсимy в CPCP зник кoлсeн тpeтiй нaPoд.
oкpiш тoгo, збiльureнню poсiйськotэ нaсeлellня спpияJIa тa-
кotrс тeндellцiя нa пiдтpимкy нaфoнaльнo-змiцraниx urлюбiв,
дiти вЦ яких' нeзaлe,кнo вЦ нaцioнaльнoстi 6eтькiв, нe-
piдкo зaписyвaлись poсiянaми.

Hepeurтi, пo-п'ятe, ekoнoмiчнe i сoцiaльнe зy6oхсiння
poсiйськoгo нaPoдy дaJIеIсo нe тaкe' як пиIrre IIoзднякoв, бo
Poсiя зaвдяки дoбpe PoзPaхoвeнiй стpeтeгiннiй пoлiтицi
Кpeмля збepeглa свoi eнepгopeсJrPси' PoзвивaIочисЬ' яrс вхсe
зaзнeчaлoсь' нa вичepгryванiй yкpaiнськiй нaфтi, гaзi тa
iнцrих кoPисних IсoпaJIинaх. Якщo вrrсe пoвoPити пpo eкo.
нoшiчнe й сoцiaльнe зфoжiння Poсii, тo тpeбa мaти нa 5rвaзi,
щo дo llьoпo спpичуl||у|Bcя, нe <бaтькiвcькlдЙь iмпepiaлiзм, a
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Iraсaмпepeд &rroчинIla пoлiтикa IспPс в ilrтеPесax ствopeн-
ня свiтoBoi бiльшroвицькoi iмпеpii.

Cпpoби тeoPeтичItoгo oбгpyнтyвaння ll|oскoвськorю iмпe-
piaлiзмy спpямoвaнi IIe в !Динyлe, a в мaйбyтне. Iх шeтa -
пiдгoтyвaти тeopeтичнy oснoвy пiд peaнiмaфю Poсiйськoi
iмпepii. I(peмль знar' щo CH.Ц нe витpимa€ випpoб1rвaнь
чaсy' тoмy пiсля нeтpивaлoгo пepioдy пiдстyпнo-гн1rнкoi i
вiднoснo м'якoi пoлiтики вдa €ться дo твеpдиx заxoдiв.
Haвкoлo iдei peaнiмaцii iмпepii oб'еднaлись всi мoскoвськi
цroвiнiсти.

Baяgrпцвe мiсцe в цьor'ry хopi пoсiдaе вepxiвкa Poсiйськoi
Пpaвoслaвнoi l{epкви, д.Itя чoгo е вaгомi ПPу|Ч|4t|у|. Пo-пep-
Iце' B пoстгeкaчепiстськiй Poсii PПI] пoсилилa свoк) poль як
iдeопoгi'сroi iнстит5цii, пoкrrикaнoi зaпoвнlrги вalс)ryм нa rлiсф
вчoPaЦIIьoi кoмyнiстичнoi (бiльIшoвицькoi) iдeoлoгii. Як
вiдoмo, poсiйське пpaвoслaв'я нiкoли нe вiдiгpaвaлo сaмo-
стiйнoi poлi щoдo деPх(aви'пoзaяк luoскoвськa цеpкoвнa
opгaнiзaцiя в yсi нaси бyлa нaстиllolo деp,кaвнoi opгaнiзaфi
i пpoвiдникot,t мoсtсoвськoгo iмпeрiaлiзмy. Пo-дpyгe, PПЦ
дorс.пaдa€ чиruaлo зyсиль як тpoяIIський кiнь нинilцньoгo
poсiЙськoго кepiвництвa в !/roлoдих незaле)t(н,rх дep}сaвaх'
насaмпepeд в Укpaiнi. .[e не вдarться встaнoвити пoвtloгo
кoнтpoJIIo IIaд цepкoвн им tt(иттяlvt' Dtoскoвс Ькa пpaвoсJlaвнa
вepхiвкa пpoвoкyr мiхскoнфeсiйнi кoнфлiкти. Як пишe Ap-
сeн 3iнченкot (tЛЯ приtсpиття цьoгo мoскoвськol\o цepкoв-
нo-пoлiтичнoгo iмпepiaлiзмy й слухсaть бaлavки пpo
<канoнiчнo-легiтимнe визнaння) пoмiснoi пpaвoслaвнoi l]ep-
кви в Укpaiнi'[7O]. Пo-тpeте, Poзпaд сPсP знaчнo пoслaбив
Bплив PПЦ в iнrцrо< кpaiнaх тaк сaмo' як i кpeмлiвськoi
iмпepськoi вepхiвки, i в rрoмy плaни деpх(aвнoпo i rоIеpи-
кaльнoгo кеpiвниI.1гвa Poсii збiгaroться.

Ha piзниx нapaдax з питaнь зoвнirцньoi пoлiтики Мoс-
кви вiд мoскoвськoгo пaтpiapxaтy вистyпar сepeд пepцIих
(як пpaвилo' зpaзy пiсля мiнiстpa зaкoPдollних спpaв A.I(o-
зиpевa) митpoпoлит Itиpил. йoгo лeксикa мaлo чиIrr
вiдpiзняеться вiд бiльuroвицьких дoгDt. Bлiткy 1994 poкy
кJIepиIсaл твepдив' щo Irа тepитopii Poсiйськoi iмпepii сфop-
Iu)rвaлaсь ()rнiкaльнa iстopиннa спiльнoтau, цeбтo фaктиvнo
пoвтopиB iнrцими слoвa}1и бpеrкневськo-сyслoвськy кoнцeп-
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IцIo пPo тaк звaяий (peдянcький нapoд" яrс {Itoвy iстopиннy
спiльнmyo. I]eй кepЬник зoвнiцrньorю вiдoшства PПЦ цa-
сиiлився пpиpЬпяти кopдoви Droлoдlo( ЕeзаJterr<rtlr:( дeР)Iсaв
з Poсiеlo дo бepлiвськoi стiни i пaвiть пpоpotryвaв' Щo (ф

каPикaтJPIri кopдoни... нiкoли нe змo)tс)ггЬ п(жIlpaв)I(нЬor'y
poздiлити нaIц нapoдD |73, c.22|. Baжкo скiaзати' чoro бiльrцe
в rlитoвaЕr,rx слoвax: нeвiглaствa ни тpaдrrфйнotto !'oскoвсь-
кoгo цинiзиy?

Poзyиilovи нeхситг€здaтнiсть CIIД y нинirппьoшy виглядi,
poсiйськi пoлiтoлoги виrrolцJrк}ть piзнi плaни peopгaнiзацii

шеi сQцi"oo5rхснoстi>. Ha пеpure uiсцe висyвaк}гьcя pосiйськi
нaфoнaльнi iптepeси, в iм'я якl{x llIo)tснa пoтolrгaти нeвiть

дep)кaвнo-пPaвoвi зaвoroвaння пoсттеrсaчeпicтсьlсoro пepiqдl.
tHaфoнa.rьний iнтepeс'_ пиtцe Е.ПoздвяrсoB,_ i Еe дe!'o-
кpaтiя, apистoкPaтiя, плyтoкpатiя тa всi iнщi tкpaтii> -
oсь щo цae стoяти в oснoвi oснoв бyдь-якoгo poсiйськoгo
пoлiтикa. Bсi цi "кРeтii" - тiльки зeсiб дlrя пePцIoгo' a нe

цi;ri сaмi пo сoбiu [169' с. 16]. Чи lrlo,rс}rть бyги пiсля l{ьoпo
с5rмнiви, щo для peaнiмaфi iмпеpii,- a сaшe в [рol{y пoJrя-
гaroть нaфoнaльнi iктеpeси мoсtсoвськoro кepЬвиrцвa'- BoIIo
rre пox(epтвyr де!'orсpaTИЧt|уIliуI зaвoюBaЕпяци?,[oкoнeнвo
нaпцпoсити, щo peaнiмoвaнa Poсiйськa iмпepiя бyлa б за-
гpoзolo д.llя цiлoго свiтy. Мaбyть' IIьoпo Еe змoгли вчaснo
зpoзyмiти зaхiднi дep}сaви' якi tуlвцlwtсь нa Poсiro яIC нa

фaктop стaбiлiзaфi нa евpaзiйсьtсoDry пpoсmpi.
Poсiйськi нaфoнaльнi iнтepeси з)rмoвиJtи piзнi пi'р<oди

дo кpaiн CH,[. Пpo якyсь piвнoпpaвнiсть взaемин кorrиrцнiх
сolозtlих peсrryблiк з Poсiйськoю Федepaф€к) Ilе uoхсe б5rги
й мoви. Зaмiсть tlloгo, Iтpoпoн5пoться вapiaвти дифеpeнцiйo-
вaнoпo пiдxoдy. Poсiйськi пoлiтoлoги пepекoнaнi, u1o нинi
вiд CH,Ц та екoнoмiчнoi iнтегpaцii вигpae ве Poсiя, a лиIцe
нepoсiйськi <пiдpaдянськi дeprrсaви". .[иpеlсlop l-lентpy стpa-
тегiчпих дoслiдrrсeнь 3oвнiцrпьoпo:riтичнoi aсoцiaцii в Moсквi
Aлeксeй Аp6aтoв пopiвнrое нинirцнro eкoвoшiчнy irrтeгpaфю
в paикaх CH.Ц з aбхазькиrд весiлляll, нa яке зaхoдItть кoжeн'
xтo тiльки xoчe' тa iсть yсe, щo зaбaхсае, a Biд l&oпo стpaл(-

дaloть poсiйськi нaфoнaльнi iнтеpеси [?3' с. 25] Biн пpoпoнyе
зBaж)rвaти piвeнь екoнoмiчнoгo тa пoлiтичIloгo poзBиткy
piзних кpaiн CH.{, цeбтo Bу1хoДv1T91 з poсiйськrтх пaфoнaль-
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нt,xl( iнтepeсiв' Зa йoгo пepекoнaнняIu' для спpaвrrсIlьoi eкo-
нoмiчнoi iнтeгpaцii пiдхoдять .lпlure Укpaiнa тa Бiлopyсь,
якi nвiдпoвЦaють Poсii i зa eкoнoмiчним, i зa пoлiтичним
piвнeм poзвитIсy' i зa кyльтypнoro близькiстю>, стaнoвJrягь
шlя Poсii зoвсiм (oсoбJIиBy гaлyзь пoлiтики пopЬнянo 3 iтrrrrц-
ми кpaiнaми> [73, с. 25] (пiдкpeслюю._ o.Г.).

Пpoтe мirrс Укpаiнoю тa Poсiеto виниKaють пepeпoни щoдo
спiвпpaцi в oбopoннiй сфepi, бo вoни нe }laкyгь спiльнoгo
вopoгa _ i цe визнaroтЬ poсiйськi пoлiтoлoги. oкpiм тoгo,
Укpaiнa пPoгoлoсилa пpo свiй нaмip стaти в мaйб1rгньoмy
пoстiйнo нeйтpaльнoю дep,rсaвolо' якa нe бepe y.raстi y
вiЙськoвиx блoкax i бeззeстepe)rсrro дoтPи!'tyrться тpьox нe-
ядePниx пpинципiв. Ta Poсiя, ввarrсa€ Apбaтoв, мae спiльнi
вiйськoвi iнтepeси з Itaзaxстaнoм, Гpyзiею' Bipмeнiсlo.
Biдвepтo кaяс)rчи' нeзpoзyмiлo, яKvtЙ спiльний вopoг мoхсe
зaгPo,lсyвaти нeзвaним дep)rсaвa}t i Poсii, якщo oстaння
визнaс сe6е lreiмпеpiaлiстиннolo дep,кaвoю й нiкoмy нe зa.
гpo)кyr. Heпевнe, тyг йдeться пpo iнIшe: нaзвaнi кpaiни }larcrгЬ
gтaти Beссaлaми кperаrriBськoгo кеpiвництвa, спpиrпoни йoмy
в peaлiзaфi iмпеpськиx iнтepесiв.

HapeIштi, A.Apбaтoв дoxoдить Bиснoвкy' щo iнтeгpaфя з
цiлим Pядoм деpх€в нинirдньoгo CH.Ц нe пpиIreсe шlя Poсii
кopистi. .(o тaкиx вiн вiднoсить кpaiни Ifeнтpaльнoi Aзii й
Aзepбaйдлсeн' хoч нa пpaктицi з деякимуI з ||у|х (нaпpи-
клaд' з Taдrrсикистaнoм) Poсiя нe вiдмoвляеться вiд
вiйськoвoгo спiвpoбiтництвa.

Пoдiбнy.iдero oбгpyllтoвyr зaстyтIltик диPeктopa Iнсти-
тyтy свiтoвoi eкoнoмiки й мixснapoдних вiднoсин Poсiйськoi
aкaдeмii нayк Haдapi Ciмoнiя. Biн пpoпoнy€ (кaскaднy }to-
дeJIь D' щo пepeдdaчar пoeтaпцy, Piзнoчaснy' piзrroaспектнy
й piзнopiвнeвy iнтeгpaцiю, вихoдяни з пiдгoтoвaнoстi дo нei
piзниx кpaiн CH.[ [73, с. 29-30]. Як вiн ствepд)lсyе' дo цьoк)
гoтoвi нaсaмпеPeд Бiлopyсь i Укpaiнa, a вiдтaк _ Itaзaх-
стaн.,{epхсeви Зaкавкaззя змo)rс)rть JIиIдe тодi iнтегpyвaтись'
кoли нa ix тepитopiЯx пoгaсн)rгь вoеннi кoнфлiкти. .{еpэrсa-
ви l.lентpaльнoi Aзii, зa йoгo пepекollанIlяlf'_ цe peгioн,
якvlЙ дo iнтeгpaфi пiдгoтoвлeний наймeнIдe.

I{им зyмoвлюeтЬся нeoдIraкoвe стaвлeння дo piзних кpa-
iн CH.Ц. Якщo в нaфoнaльних iнтepесaх Poсii пiти нинi нa
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яrсiсь фiвaвсoвi пoсг)rпкu N|я Бiлopyсi, бo вoви oк)пUIяIъся

в шaйбJrтпьoцy стopицeк)' тo дo кpaiв 3aкaвкaззя й

L[eвтpa,lьвoi Aзii Cfuoнiя Pa.Фtть заcюс)rвaти (систeшy Еeo.

кoJloнiaJlьЕиx вза€шиttD. Бeзyuoвнo, тaкий пiДdд стaвlfгь

кPeпкy Еa.( сil, вiдсpивaюни спPaв,r$ri irтеpеси PoсiйсЬкolo
iшпepЬлiзшy.

Hoвoro y стaвлевнi дo кpaiн CH'Ц r iдeя .фiвляцдrrзaцiir

шoJIoдДх нeзалe,кIrих дeP,rсaв. Boвa oзвaчe€' щo Poсiя вe

.(orr}стить встyпy циx кpaiв y (пol.'errцiйпo вoPo,rdD lцoдo

Eеi вiйськoвo.пo'Iiтичвi сoloзи, пooбir$вIди бeз poзmlloсy нe

втPJrчaтись y i:кнi в'Iyгpiцlнi спPaви [l34, .r 11, с. 54]. Метa

p""й""*o* кepьниIрвa _ пPoтидiяти p<хзIциpeнвю ItAтo

в lвpoпi тa 3в'язати py'си сIпA нa Eaцrouy кoнтивeнтi.

Ha хсaль, пiдcтyпнi дii кpeшлЬськolro кеpiвництвa вe

3aвясди yсвiдoшлormь вaвiть вЦoшi пoпiтичцi дiянi, якi

iнкolrи виcIloвJIюкугь дaлeкi вiд pеaльвoстi пpoгнoзи щoдo

Pcзв,rгIсy пoсттeкачeпiстськoi Poсii, спoдiваючrrсь вa ii вi.цдo-

вy вlд iшпepiaлiстичнoi пoлiтttкlt. Bпкtttt;lсае пoдt{в пpoгЕo:l

}iaдзвичaйвoтэ i Пoввoва,квoпo Пoслa ПЬдeввo.AфpиrэaвсЬ.
кoi Peстryблiки в Poсii Гeppiтa oлiв'е, який пepeдбaчaе

ствopeння нa тePитoPii сPсP' (д(rc,rгь вiльвoi кoнфдepa.

цii' нa чшri з Poсiеlo [l55, с. 113]. Iloсolr вe знae iс"тopii цiеi
кpaiни, e тaкo,lt нe звa'(y€ l.toпo' щo ii кepЬвиrцrзo пoпoвe

пo,rsePтв)rв aтп FJIя Peaнiшaцii iшпepii дeшoкPaтиtшrиши здo.

бyгкaши.
Bиcнoвки нe виrGпикamь сyхвiвy. Пo-пepшe' пoJIiтoJIoги

й пorriтики Poсii poзглядapть CЕLn[ як вeпePспeктиввy oP.

reвiзaцiro' 6a.reть y нiй лишe пepеxiдry фopшy дo шaйб5пшoi

iвтeгpaфi, цe6тo peaнiшaфi Poсйськoi iшпepii, нe пPlolo.

вyк}тЬ кoлoнiaльнoi пqlriтики Moскви щoдo pяд]r дeP,rвв
.CпЬдpрквoстil. Ilo-дpyгe, peaнiшoвaшa Poсiйська iшпepiя

}roглa би стaти зeгPсtoю дJ'я шиPy в цiлoшy свiтi, rцo вe.

piдсo нeдooцiшoroть захiднi дeP,rсaви. Гeшoцrrд чeчeвськoгo

llapoдy _ пiдгвepдrrсeнIlя тoпo' щo Цoскoвськe кepЬвиrryвo

здaпte вa iтвop1вeшrя бyдь-яrсшк шiхсвapoлвoпPaвoвlос вoPш.

rro-тpете, в imepeсаx всьoпo людсгвa збеpeжerпя i пiдгplшlсa

}rшto.ФD( везаJtе,кrt(x дeprrЁв вa тepитopii lсo:вrшяьoro CPCP,

зoкPeшa Укpaiни, пс стaбiлiзатoPa eвPoпeйськoi бeзпеки й

oддiеi з пpoтивaг aгPeсивrrиш нarripaш Мoскви.
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Heaдеквaтнiсть зoвнiцrньoi пoлiтики Moскви ii peaльнo-
мy вн5пpiшrlrьoшy стaнoвищy вPaясa€. Haвiть pociйськi внeнi
Ire мo)tс}гть пpt{l(oвeти тoпo' щo ixня кpaiнa стoiть пepeд
дoлeнoсIlим випpoб5rвaнняш. Iнкolrи вoнa пpиpЬню€ться дo
хвopoi J||oДуI||u' бo Poсiя нaчeбтo втpaтилa oспoкoнвiчнi>
poсiйськi зeм;ti, цeФгo зaкoннy спaдщинy. Пpoтe Ilя хвoPo-
бa, зaляк3rroть oфiцйнi пoлiтo.пoги, зeгPo)lсy€ пepeкиЕJrтись
нa цiлий cвiт, пеpeтBoPивltlи Poсilo в iмпepських шеясax y
гiгarrтськi <БaЛкaниl, в нeвичePпнe д,кepeпo tlвap' кoпфлitсгiв
i вoен. Taкиши зaJlяк)rвaнIrя}rи мoскoвськi iмпepieлiсти пpo-
бyoть вIr.ltинJrти нe свiтoвy гpoиaдськiсть' пePerсoнaти свiт
y дoцiльнoстi пpoтидiяти Poзпeдy Poсiйськoi Фeдepaфi, дo
чol1o' зa тepмiпolroгieю кpeилiвсЬких пo:тiтикiв, пpизвeде
сeгPeсивIlий нaфoнaлiзul.

3a тeкoю лoгiкoю, пorreвoлeнi Moсквoro нapoди нe шeroгь
IIPaвa lre дep'rсaвне сeшoвизнaчeння' a' нeвпaки' Jlroдствo
мyситЬ 6yти зафкавJIeнe y вiдroвленнi Poсiйськoi iмпepii в
кoPдoнaх кoлиlцньoгo CPCP. Ha стoplнкaх щouiсянникa
<Мeхсдrнapoднaя ясизнЬD Б.Мapтинoв пpo6yе зeпePeчt{'ги
нeвiд'емнe пPaвo кoхtвoi пaфi нa сalroвизнaчeнIlя' пpo-
пoIDrючи (yтвepдити пPишaт пpиIrrytrгy дeP,кaвпoпo сJrве.
pенiтery i тepитopiaльнoi цiлoстi, с1rмiснo з дoпoвнювaJIЬпуIуIу|
йoro пpинципaми нeвтP}rчaння' нeзaстoсJrвaння сили i зa.
гpoзи силoк)' щo qдoзвoляк}тЬ виIсJIк)чити свeвoJllo в oп0rro.
цreннi eктiв с5rвepeнiзaфi> [l32, с. 73]' oгхсе, са}toвизIleчeння
пPи тeкoмy пi'пкoдi пePeтвopю€ться в фiкцilo, бo з пpaвилa
пePexoдить y potpяд виняткy. Mapтинoв iдe дaлi, пPoпo.
IrJпoчи дJlя пPeтeндeнтa нa с5rвepeнiтeт сIс.пaдaння iспитy
нa якийсь (aтeстaт зpiлoстil.

Пpoтe зaпoбiгти дaJlьllto}ty Poзпaдy PoсiЙськoi irrпepii
нe шo,tt.'Iивo' aд'rсe в ii фpмi мa€}ro спPaвy нe з нoвoю дe-
toкpaтичIrolo дepжaвoю нa тepитopii кoлиttlньoгo CPCP,
a 3 pyдиDtelrтoьr aзioeвpoпeйськoi сiuпepii 3Лo>, с1gудtrд93цщ3
нapoдЬ>. Cyвеpeнiзaцiя сoloзних peспyблiк CPCP - цe
JIишe пepший кpoк poзпaдy цiеi iипepii. lpуттttt eтeп пoв'язa-
яuЙ в Poзпeдoш Poсiйськoi фeдePaцii зa нaфoнaльЕиtД' e
вi,(гaк - i peгioнaJlьвиш - пpиIrципaми.

06'ективний aнaлiз стaнoвищa Poсiйськoi фeдePaцii
змyшy€ сaми:к шoсtсoвськt,D( пшriтикiв lсoнстaтJrвaти пogtaб.

290

лeння цeвтPeJIЬвoi влaди нaд ii вiддaлeниши Peгiolraши в
Aзii пpи oдвoчaсвoшy пoсиJlеIIIli вп.пивy Kитaro.3a дeякиши
пPoпrшtaши шoскoвськи:к aнaлiтикlв' Poсiйська фeдepaцiя
poзпaдeться rra кiлькaнaдIlягь дePx(aв' яIсщo нe бyдlть ви.
кopистaнi силoвi шeгoди [166, с.29]. <Dшgгlпдlo tшшi пpoяви.
лaсь тelцelщiя pфчлe!т}'вalшя сaшoi poсiйсьroi мeгaвацii нeрз
ii ргioнaлiзar$n llpoгидiягlt щй тeндelпrii _ иapнa спPaвe.

Hинi шoскoвськi вчeнi пoчинaкyгь зaдJnДyвaтись вaд IIи-
тeнпями: щo тaкe Poсiя? в чo}ty ii пpизнaнeння? яrсe ii
шaй6yше? Biдпoвiдi нa пopyIIIенi питaнвя пеpeкoп}к}гь'

щo дo вияснeння porri Poсii нa пшriтичнiЙ apенi сJrrlaсIroгo
свiтy щe дyхсe й дJDrсe дaлeкo. У Мoсквi бaнaть, щo шФIoдi
евpoпeйськi дeprкaви нa pyiнaх сPсP yсвiдoшлroють сeбe
чaстинoю eвporи, a нe eлeшeнтaши (велиtleзвoпo евpoaзiЙ-
сЬкoI0 пPocтoPyD. Cтaвoвищe Poсii в lрoliy poзyмiнвi не
вияснeЕe' в чoшy пepекoпJrкугь piзнi пi.окoдlt в Jr,кe згaдaвo.
мy oфiфoзi мoскoвськoпo зoвllilцЕьoпoлiтичнoro вiдoшcтвe
<Мeясщrпapoднeя N(изllьD' a тaкo'lс пpoaнaлiзoвaнi paпiure
кoнцeпфi uoскoвсЬrсorc iшпepiaлiзмy.

oдин з пoглядiв звoдиться дo тoпor щo PoсЬ зeлицIa€ть-
ся пiсля Poзпaдy сPсP нa oбoчипi зaгaльвo€вpoпейськlrx
пpoцeсiв, aлe вoнa нe пepeopiсIlтJrвaлaсь й нa Aзiю. Taкy
Ilевизнaчeнiсть свori кpaiни Е.Пoзднякoв пePeдa€ с;пoвaши:
cPoсiя нiкqпи вe бyлa eвpoпoю, вoвa нiкorrи нe бyлa й Aзiеlo,
нe 6yлe вoвa й €вpaзiею, вoвa зaвясдп6улa РoCIeIo, [169'
с. l5t. Бeзyмoвнo' Йдeгься пpo lсyльтyPнe стaнoвищe феi
кpaiни, a Еe пpo treoпoлiтичнe.

Пiсля цьoпo вaхtкo пoвipити A.3aюpсьlсoму, якvtйt пиIцe:
сCтaнoвищe Poсii }reнцte (пopЬпянo з мG'to.tplши свpoпeйсь.
ки!iи дePх(eвaши._ o.Г.) визнaчeнe. Boнa oдIloчeснo - i
евpoпeйська, i aзiaтcька дep,IсeвaD [63, с. 54]. Ta цiкaвo' щo
в poсiйськиx IGoлaх зapoдиJlaсЬ iдея пpo пePelreсeЕня eпo-
лrrцi Poсiйськoi Фeдepaцii з Moскви дo Hoвoсибipськa. Чи
нe ua€шo пiдстaв oцirrити тaкi пmym як пoчaтoк сaшoyсвi.
дoшJIeння Poсiею сeбe чaстинoю Aзii? Пpи тaкoшy тPaктy-
вaнвi дoцiльнirцe гoвopити вe пPo rвPoпeйськe' a пpo
aзioeвpoпейсЬкe стalloвищe Poсiйськoi iмпepii.

Ha пepший пoгляд' piзнi тeopeтинвi геpф в Moсквi не
вto(oдять пoзa rreясi aкaдeuiчнorю свiry, тoDty lre пoвиннi
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зaчiпeти iптepeсЬ iншrоr кpaiн. Te нaспpaвдi вoEи шaкуть
безпoсepeдвiй вихiд y пPalmикy. Aд:rсe ви6ip стoлlсцi пoв'я.
saнп]| з гeoпoлiтичrroк) вiссro дep,rсaви. Пpишipoш,
гeoпorriтrчra вiсь rlapськoi iмпepii rraлa свoiшr кpaйпiuи
гIJrEктaми Пeтepбypг i Ceвaстoпoпь; Giльпloвlпрlса iшпepiя
зшiнилa ii, зopielrчrвaвtци пo лiнii Мoскви й Bлaдивoстoкe.
Hинi, лс пoказy€ Poзвитoк пogгпeкaчeпiстськoi Poсii, вoнa
щe нe визЕaчeвa ogтaтoчЕo. Haшeгaпня poзфeти .кPимсь-
кy каpтyD дae пeвнi пЦrтaви твepдlmи IIPo пoвePвeЕIrя дo
гeoпo.lriп,т.пroi oсi цepсЬкoпo пepioдy, пoгJlяди вa Poсiro яrс
чeсп{ry Aзii дoзвoпяroть cУw|Tlr пpo збepeлсeшя rъoпo.lriтltч.
вoi oсi чaсЬ бiльlдoвицькoгo пaн)rBaвня' a спPяшJrвaЕЕя
пorriтики вa Кaвказ зaсвiд.ryе пoт)rги визнatlrги нoвy гeo-
пolriп,r.rвy вiсь.

Heзвaясаю.gr вa piзпoшeвiтнiсть пi.qкoдЬ, вi:<тo з poсйсь.
ких пoлiтolroгiв i пorriтикiв вe нaсшiлlrться зaпePечити тeзy
пpo (oсo6Jtивy Po''tь' Poсii в свiтi, хoв т)m Еешe тeкo,lс oдЕo.
стaйвoстi. Як вiдoшo, Мoсквa впхoдлslв нa пolriтиwy aPeЕy
з пpeтевзi^шr нa Pcпь .Tleтъоro hпryl. Бiлъпroвизш Еe лицIe
нe спP(rcЧrвaв цiеi o6лyдпoi кoнцerп1ii, e Еaдaв iй дpyгoгo
д,[xaвЕя: бiлъlдoвики rreвiть y кoнстит1щii сPсP lg24 pокy
сфpмyлroвeли свoto еrpaтeгiнву шeтy,Цoбитись ствoPeЕЕя
cCвiтoвoi Peдднськoi Coцiaлiстинвoi Peсrryблiкиn, цe@тo
шeгaiuпepii з цeнтpoli y Мoсквi пс <сroлrrцi тpyдЯIryo( свiтyr.

Poсйськi пolriтolroги спoдiвaгтьс.я tlа тe' щo в сзахiдЕrок
стoJlиIlE( yсвiдoшлять шiсiю Poсii яrс стaбiлiзaтoPa кoЕги.
нeнтaльвoi €вpaзii" [166, с.29]. Пpсгc вoни сrypбoвaнi дoсt'ть
сиJIьЕoю тeндeвцiеro нa 3aхoдi, зopiевтoвaвoю Ea пoслe6-
лeввя Poсii, a зпoдoш _ i пa ii poз'иeщrвeшвя. Пpи тaкoшy
мислeвнi пepeвaгe нeдerгься вза€шивaш з дePrrсeвeши, яlсi
BуIнnlсIIr нa тepитoPii сPсP' щo пpoявиJloсь' зoкPeшa' в
вис:'toвJrеннi Б.€.lъIцвa пPo шo,rg'Iивicть ствopеEЕя reJlьтep.
нeтивItoпo IIAтO вйськoвorэ сoюзy кorшппвiх paдЯIrсЬкиx
peсrryблiкь [172].

Пpeгнeввя Poсii дo сoсo6ливoi poлi>, нaсaшпepeд дo polri
сyддi y peгioнaльниx кoнфлiктeх мiхс кpeiвauи CH,{, встy-
пa€ в сyпepeннiстЬ' як вrr(e зaзнaчaлoсЬ' з ii нивiцrнiм
внyгpilлнiм poзвипсor'. 3a пpoгвoзaши застyllЕиIсa диpeк-
тopa IнстуITУTу €вpoпи Poсiйськoi aкaдeшi i  нayк
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C.Kаpaгeвoвa' пPoцeс дeP'IсaвolвoPerrня в Poсii oxoпить 30-

40 pp. [53, с.10-11]. 3винaйвo, пo€дЦaти дePхсaвoгвopeнIrя
й .oсo6ливy PoJlьD Еe лeгкo. oкpiш тoгo, Зaхiдlra евPoпa, не

зaдoвoJleвe поlriтикoro iшпеpiaлiсти.lвoi Poсii' шo,lсе вибpa-

ти пoзицiю yтpишyвaвЕя ii .пa пopoзi вибpaниx як

пPeгeндeвтa' a Еe як пoввoпPaBнollo члeнaD [б3, с. 1r]. Tpe-

бe визвaти, щo тaкi пPoгIIo:lи зa oстaнпiй чaс дедaлi бiльшe

пi.цвepдrrсyraгься, бo iнтepeси Poсii тa пpoвiдвиx дep,rсaв
3aхoдy пe збiтaroтьcя. 3aхiднi кpaiни axс нiяrt нe в заxoп-

лeввi вiд тиx цeтoдiв гaшJrвaння кoнфлiктiв, якi Poсiя

пpoявиJla в Чeнвi, чи в oсoблr,rвiй пoзицii Мoскви щoдo вPe-

ryJпoвaЕЕя кoнфлiктy в Бoсвii.

.[oшaгaro'пlсЬ сoсdJtивoi poпil в свiтi, Мoсквa шaс двi
шipки шopaлi: oднy - дJrя сe6е, e iнIшy _ дJIя сyсiдiв. Якщo

вipити poсiйськиx пoJliтoлoгaш, тo peaлii нa oснoвi дo}toв-
лeпoстeй в Ялтi тa Пoтсдaшi нe викликaють )tсoдних

сyшвЬЬ, тoшy стaтyс Cхiднoi llpyсii Еe шorrсe зшiнитись.

BoдЕoчaс Poсiя нaчe8го шoхсe пpeтeвдJrвaти нa нyхсi ддя
нei тepитopii яrс Кpиш, Cxiднa Укpaiнe, Пiвнiчний I(aзax-

стaв тoщo. Пpихильt lиця тaкoi .пoдвiйвoi иopaлi>

H.HapoнниIlDка llишe' щo (вся тepитopiя сPсP е вiйськo.

вo-стpeтeгiчllиш пPoстopoм Poсiin i цe стpeбa дoвeсти дo
свiдoшocтi HATO' [146, с.49-50]. Cпpaвa в тoшy' щq шoс-

кoвськe кepiввиlдтвo 6oiться нa6лиx(eнвя феi oGopoннoi
opгaнiзaфi дo свoix кopдoпiв.

У захистi rвoпorriтиrдrих дoмaгeнь Poсii нeиa Poзxoджeнь
rrirк пoлiтикaни piзних внyтpiшrньoпoлiтичних opiснтaцiй
(кoшyвiстaши, фaurистaши' rсJIePикaлaми i т.п.). Мoсквe нe

дoпyсIta€ нaвiть фpшyвaнвя нaвкoJlo нei tбyфетвoпo пoясaD'

пPoтистaвляю.ш йoнy спoяс дoбpoсyсiдствal. Митpoпoltит

Киpил пpивJtaсtrюс сoбi пpaвсвтP)rчaтись y пoлiтикy iвцrиx

дeP,I€в. Biя вист1rпar пP0ти iптeгpaфi Poсii в €вporry, бo

Poсiя _ цe rвeJtичeзнa eвpaзiйська спiльпoтar й вoнe бyлa

i зaвлсди бy.Цe геoпoпiтичIlиш цeнтpoш' який збepiгaе бaлaвс

зaгaлЬнoi систeши пoпiтичltиx вapтoстeй [36, с. 23'24l.
Itoнцelщiя .oсoбливoi poлi' в Poсii в qпraснoшy свiтi oб-

гP}пrтoвyeгьcя тиш' щo IIя кpaiнa нiбиm пpиpeнeнa б5rти
сиJtьЕoк)' пoзaяIG свaк)Drм c''JLу|> нa евpaзiйсьIсoшy пpoстopi

пPизвeдe дo poз6aлaвс)rвaння шiяснapoдних взaeмин. Як

293



нaсJriдoк y свiтi пoсилиться poль Itитaю i йoго вIUrив' пPи-
скoPиться пpoцeс "ф1rндeмeIrтaлiзaфir iслaмських дep)Kaв
нa тepитopii кoлaшньoгo CPCP, пoглибиться пpитиIцeIIе
пpoтибopствo Пiвнoчi й ПЬдня пo лiнiюк <icлau _ xpисти-
яltствo)D' (пpaвa JIIoдини _ зeкollи шapieтy> [13l, с. 64-65].
Bиснoвoк, щo виIUивa€ з тaкик capгyмeнтiв)D oдин: нe дo-
пyстити пoслa6лeнIlя впливy Мoскви нa тepитopi i
tсoлиtltньoгo сPсP..[ля Iрoгo вoнa дo!{aгa€ться пPaв мiжнa-
poднoгo ,rсaндaрмa в peгioнi.

Poсiйськi пoлimлoги нiяк нe шo'rс)rть yзгoдити пPaгIIeн-
ня Moскви з шirкнapoднoпpaвoви}tи нopмe}tи, щo вpешrтi-

PeцIт зI{)пцyе ix iгвopyвaти ocтaннi. Пpимipoм, Б.Пyстoгapoв
IIицte: n<?I(oднa oсoбливa po.'Iьn чи (oсoбл,{вe стaнoвищe> нe
Dto,rс)rтЬ пiдстaв5вaтуI д.JIя пopyшeнrrя мiхснepoднoгo пPa.
вau i зPaзy спpoстoвy€ тaкy дy}tlсy' зaявJtяючи' щo (пoзи.

цiя мiлснapoднoIto пpaвa нe oзнaчar iгнopyвaння poпi (в тoмy
числi <oсoбливoi poлiD) oкpe!Лих деp)rсaв чи гPyп дePIсeв y

фopмyвaннi мiхснepoдних вiднoсин> [1?9, с.78]. .[ля oпPaв-
дaння тeкoгo мiхснapoднo-пPaвoвoпo нiгiлiзмy poсiйськi пo-
лiтaлoги шJпсaкуть пpeцeдeнтiв _ i вiдrroсять дo тaких вiдoмy
(дoктPинy Moнpoo, зaявляють пPo дoкoнeчнiсть пpoгoлo.
Iцeння aнaлoгiчнoi дolстpини Кpeмлeм'

B apсeнaлi poсiйськиx пoлiтoлoгiв i пoлiтикiв вe,rшrивe
мiсцe пoсЦaютЬ пPoпoзицii щoдo poзпoдiлy сфep вrшивy в
нинiIдньoмy свiтi. Aдхсe стeнoвищe Poсii в пoстгeкaчепiс-
теькuЙ пepioд спeцифiннe: вotta пoзбyлaсь вopoгiв сepeд
вeликих дepхсaв' aлe нe нaбyлa дpyзiв' Aкeдeмiк o.Бoгo-
мoлoв ввaхсa€' щo дJlя зaбeзпeчення стaбiльнoстi й бeзпeки
в CхЦнiй €вpoпi тpeбe дiйти спiльнoi згoди мiяс тpьoмa
силaми _ Cпoл1пleними TПтaтaми Aмepики, €вpoпeйсь.
ким Coroзoм i Poсiею [22' с.33] Oстaння мaлa 6и дiяти paзoм
з Укpaiнoю i Бiлopyссlо. Bислoвлroються й iнщi д)r![tси' rсoли
нaйпepспeктивнiцroю д.lIя poсiйськoi зoвнiцrньoi пoлiтики
визнa€ться opiентaфя нeсeмпepeд нa взa€минu з Tar.уIмl|
кpaiнaми як Фpaнфя тa Hiмeччинa [90, c. 71].

3aявляючи пpo сoсoбливy PoлЬD Poсii в свiтi, мoскoвськi
пoлiтики i пoлiтoлoги дoтpимytoться пoглядy, щo лiдepствo
сIпA в пoBorнний пepioд нe oзIlaчa€ змiни rtoпoлiтичнoгo

цeнтpa' якvtЙi нaдaлi зaлицIaeтЬся в eвpaзii. uХтo кoнтpo-
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люс eвpaзiю _ кoнтPoлюr свiтn,_ пицrе It.ПлeцIaкoв'
вiдвiвцrи сIIIA, як i в t[инyлot'y стoлiттi, мiсцe в гeoпo.
лiтичнiЙ пepифepii [166' с. 31]. в зв'язrсy з тиtl/t л5rнaвгь
зaкJIики дo пPoвeдeнIrя ,rсopстoкiцroi пoлiтуI||l^ B peгioнaх
nблизькoтю зapфiхсхся)' нeзвa,Iсeючи нa Baцrингтoн. A.Kop-

ЧпIoв спoдЬaстьсЯ, Щo сIIIA нe бyдyгь pФптvt в eвpaзii
нiЧorю, хoч i нe вiтaтим5rть збepexсeння вIUlивy Poсii нa пo-
лiтикy lfloлoдих нeзaлexсних дep'I(aв' цeбтo oбepyть
пoвeдiнкy сoбaки нa сiнi [l34, н. 11' с. 55].

Haмaгaння пiдкoдити дo гeoпoлiтиrси пogггекaчeпiстськoi
Poсii, ш}rкaючи якиxoсЬ aнaлoгiй зa }reхсa}rи кoлицrньoi
бiльuroвицькoi iмпepii, мo}rсe пPизвegти дo пPикPиx пoмилoк
y пoлiтиф як сyсiднix, тaк i вeликих зaxiдних дepxсaв. Ii
нaслiдки бyдrть дopoю кolцтJrвaти людствy. Myсимo, yсвi-

Дoму|TItц щo пiсля сepпнeвoпo пepeвopoтy в l99l poф нa
мiхснapoднiй apeнi нe з'явилaсь дe}toкpaтичвa Poсiя, бo
Мoсквa лицre змiнилa пPaпoP' aлe нe вiдмoвилaсь пpи свo€-
lДy сIсJIeднoмy eкoнoмiчнoмy i пoлiтичнo!,ly стaнoвищi вЦ
uoсoбливoi poлi> в eвpaзii й нeвiть, як i в чeси тmaлiтapиз-
мy' пpетендyе нa poлЬ гeoпoлiтичнoю цeнтpa.

Cвorо кoсo6ливy poль)D у свiтi Moсквa }to,Iсe гPaти лиlцe
тoдi, кoли 3lл1rчц15 дo нei Укpaiнy. Бeз Укpaiни Poсiйськa
iмпepiя нeшo,кJtивa _ тaкa oснoвнa aксioмa гeoпoлiтики
Мoсrви. Як yясe зaзнaчaлoсь, Poсiя бoiться тoпo' щo Укpai-
нa сa! ' toyсвiдoмлюeтЬся як eвpoпейськa дep)rсaвa.
Itpeшлiвське кеpiвниIцвo стPивo)t(енe, бo нинi Moсквa i I(иiв
нe мaкугь гpyнтy д^llя вiйськoвo-пoлiтичIloпo сoюзy' якol1o
arrс нiяк нe сти}tyлюе вiдсyгнiсть спiльнoгo вopoгa. Уlшa-
дeння тaкoпo сoюзy лищe дJtя тoгo, aби yкpaiнськi юнaки
|у|t|УJ|I^ дaлeкo зa }teхteми Укpаiни, нe знaxoдить пiдтpим-
ки в нarцiЙ дepхсaвi. Heгaтивнe стaвлeння дo тaкoгlo сoюзy
щe бiльule пoсилилa чeчellськo-poсiйськe вiйнa.

I(peиль мaе пiдстaви пoбoювaтись iнцroгo: мorrсливiсть
aнтиpoсiйськollo aльяtlсy нa нoлi з Укpaiнoю нe тaкe вхte
бeзпiдстaвнe, бo дo цьoпo мo;*с)rть пiдцrтoвxнyти гpyбi iгнo-

P)rвalrrrя мiяснapo.ЦtolIPaвoвих нopм з бoкy pocйськorю кepiв-
ництвa. Бpyгaльнi втP)rчaння lt[oскoвськoгo пapлall'eнтy y
внyгpiluнi спPави Укpaiни, як тiльки € нaгoдa викopистaти
(IсPи!'lсЬкy кapтy)D' стaютЬ хpoнiнними. Haвiть eкoнoмiчнi
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взaеIиви з Укpaiнoю Мoсtсва, яIс пpaви.'to' з)rxoB,lю€ piзни-
шr пшriтичrrши yJlьтиrдaтyшarдl. сМaлopoсiйtcьwtIl сиrrдPouD
rorЬськlo( пшriтrrкЬ лпIIe спpияв iшteрьюш atiбiцiш (стaP.
Iпoro бpaтaD' tцo сгPишarrrr пoвиЙ iшrтyльс y зв'язк37 з lGoJIe-
6opamськolo пoпiтrrкoю бiлopрьtсolo пPeзидeвтa Лyкаlпешсa.

Hивi uoскoвськi кepiввики щoдo Укpeiни вaйбiльrцe
викopистов)rкyгь eкoЕoшiчпий тиск Heвизнaнeпiсть pяty
пpo6лeu вa тePeнeх кoлиtllвЬoпo сPсP i пpсгидiя цьory з
бoкy Мoскви' дoзвoляе дiйти висЕoвкy' щo poсiйськe
кepЬкиrryтвo цiлrtoш сepЙoзпo спoдiвarться пa peaвiшaфю
iшпеpii. Itepiвництвo Укpaiни нe пpoявлялo вaлeхсвoi
pilг1пloстi' aби пoвepвyти сoбi пoвкiстlo tlасткy rсo,IиIцEьoгo
сPсP. Ця чaстса стalloв}rгь 16,3? вiдсmкe..Цдя iвlпrх дep-

'Iсeв 
вoЕe BигJIядar тaк: Poсiйськa фeдepaцiя _ в|,34vo,

Бiлopyсь - 4,l3%, Казаxстaн - 3,86%, Узбeкистaн - 3'2?%
i тд [l34, ч. 10' с. 105].

Aвaлoгiчвe стaпoвищe з влaсвiстro tсoлиlцEьoпo CPCP зa
Iзopдoвoш. Ha чaс Poзrrа.щr <iшпеpii злer, вiдoliствo зoввirпвiх
вiдвoсив шeлo зa шeilсaши сPсP 231 yстaнoвy (133 пo.
сoльgгвa' 92 кoвсyльськi yстaнoви, 6 пpeдстaвниrryтв пpи
шiжвapotвrок opгaнiзaцi.юс), e вЦoиствo зoвнirrrвьoi тoPгЬ.
лi - l08 тopпoвих пPедстaвrrи'{гв.У 106 кpaiнaх знaxoди-
лись 6yдrrнки тa дiляrrки зeилi як влaснiсть lcqпиrцнЬono
сPсP. Мiпiстepствo зовнiцrньoi тopгiв.пi сPсP шaJIo вepy-
xoшiсгь y 73 кpeiнax [23l' с. 19.20]. Poсiя зaпepeч}шre пPtrти
poзпoдi.lry феi влeснoстi шiхt ввopeшнiши peсrryGлiка
(сegгpaши D, нeв'яз1rюЧи iш спiльнe rсopистJrваIrвя ( Poсiйсь.
rсиши пoсoJtьствaшиD aбo пepeдevy ix в opeндy' a вe в зa.
ковЕy влaспiсть бyдiвerrь, щo сгoятЬ oкPешo. oкpiш тогo,
видiлeпo rдiсть кeтeгopiЙ зaкopдolrвoгo шaйнa, нa яЕe
e'IьциЕське кepiвництвo Еeклaлo зaхJlerrнy лaпy. 8 лкупoпo
1993 p. Пpезllдепт Poсii видaв yсаз сIIpo дep,кaвЕy влaсвi.
gгь кшIицIньoю CPCP зa BoPдoнoliD' в якoшy бeз rrtoднorю
пoЧrття сopoшy твePдив' щo сPoсiйськa Фeдepaфя як дep-
,rсeвe.пPoдoв]rсJrвaч (а нe cпa,щсo€нeцD.- o.Г.) Coloзy PCP
пpийшae нa сeбe всi пpeвa пa нep5rхoмy i pyхoшy влaснiсть
кoJIиlIIЕьoпo сPсP, щo знexoдlfться зa кoPдolloli' a тalсoх(
викoпaвrtя всiх зoбoв'я!laнь' пoв'язeнlo( з викopистaння}t

феi влaснoстir [23l, с. 19-20].
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Biд rrporoлoцIeЕЕя вeзeлeхзвoстi Укpaiви дo бeзпpeцe-
дeнтЕor,.o },t€зy шиItyлo пЬтopa PoкУ, a кepЬнlrrцтвo Укpaiни
вe ЕeсшiлиJloсь вiдiбpaти зa тoЙ чaс свoю зaкolrвy чegткy
вrraсвoстi tcjoJrицIЕЬono сPсP. Taк звaний .вyльoвиЙ вepi-
gц1r, який нaв'язaлa Poсiя Укpaiнi, як зeвtцe' вe б1rв вa
IсoPисть пaщiй дepxсавi, a вiддloвiдaв Jtицre iшпepськиш iнтe-
peсeш пЬнiчвo.схiдцoro сyсiдa.

Пpшиш втplrtlaппяш y внyтpiulнi спpaви iвrдrос дep,rсaв
е пpoтидiя Poсii iхпiш спpoбaш зaxищати свoi iвтepeси. Bxсe
зrадaвий шитpoпo.пит Itrtpил пPяuo зaявив: l-. Якщo Укpa.
iвa, Бiлopyсь i Литва ствopять якJrсь спiльвoчl, пpяшo спPя-
uoвaнy пPoти пqlriти.rвrоr iнтеpeсЬ Poсii (читaй: цa зa:rrrст
вeфoнaльвlfi пPaв пPoти ix тoптaння Poсieю.- o.Г.) _ тeк
пpo щo Чrт гoвoPrти' з I.рlш бopoтись тpeбa всiшa вaяввици
в нaс зaсoбauи, пoлiтинlппx;l|тa eкoнoшiчнишиr[36, с.27]. Як
Poсiя бopеться' вхсe пoкeзeJta чeчeЕськo.poсiйськa вiйвa.

Iвкorшr шoсltoвськi aпo,toпEги iшпepii дoxoд,вгь дo бeзглyз-
дд. Heпpиlоlaд, HJIapoчlIицька в згaдeнiй paвilпe стeттi
пpoбye oбгpyнтyвaти пeчбвiстъ <iдei poзкolтy тPи€диtloпo
пapoдy пpaвopoсiвr(пiдкpeoпolo._ o.г.) [146, с. 47]. Bиснo.
вoк нe зeлицIa€ сyшпiвiв: якщo JrкPeiнцi з poсiянaши i
бiлopyсaши oдин Еepoд' тo шycfrть пoвepв)rтись дo pеaнiшo-
вавoi iшпepii. Tpeбa сKeзaти' щo ця вiсeнiтниrц lraдp)rкoвaвa
вe стopiвкax oфiцioзy poсiйськorэ зoвнiцrньoпorriтичвoгo
вiдoшствe.

He oстaнне мiсцe в тискy вa Укpaiвy вiдiгparmь теPtfтo.
piaльвi пpeтeвзii poсiйськoгo кepiвництвa. Мoскoвськi
пoпiтики й декpeтoвaнi вчeвi зa63rвarmь, щo lсopдollи Укpa.
iвl нe звax(Jrвaли тpaдI{цiйЕoгo Poзсeлelrня двox нapoдЬ i
дo сeшoi Poсiйськoi фeдepaцii пpиeднaвиЙ чuш,aлцЙ tIIшaт
зeDleJIь' якi з дaвнiх-дaвeн ввaяGeлись eтвiчнo 3псpaiнськи-
ши. Пpo цe шoвчaть' a noвopягь пpo iвшe. Пpимipoш, y
Jtисroпeдoвoшy чисJli щoшiслlпикe <Meхсд1rвapoдReя лсизвьD
зa 1994 P. лaк}ть Mикltтy Хpyщoвa, 6o за йoгo пpaвлiппя
свlдбyлaсь цiлa сшyгa тepиmpiaльвиx дapiв. Пoчeлoсь з
вщlтpiшrпьoпo lшaЕy _ Укpaiнi Еeхсдaнo-нeгaдeнo 6yв пepe-
Дaвlа]t Кpиш. Фiвляндii вiддaлrr тepиmpii llapккaлa.Удд,
Itитaю - IIopт.Apцp i .Цaльвй. 3e:otlлwrи сxiддy Aвстpiro,
пiдItt{сaвши дepхсeвнrй дorcвip в 1955 p., п<uЙ сIвoPив ед}rнy
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Aвстpiюl [205, с. l1]. Цiкaвo, щo Мoсквa нe виr'aгa€ спoв€p-
нeння) вЦ Фiнляндii, I(итaro.гt Aвстpii нaзвaн,ск тepитopiй,
a oбмeжyeться лицte ltpимoш. A мoхсливo мoскoвськi пo.
сягaння нa Кpим _ цe сepйoзвa пepeстopoгa iнrцим
кpaiнaш?

Brrсe згaдaнa H.Hapoнниt{ькa вaвiть Бiлoвeзькi yгoди пPo

Poзrryск сPсP пpoбyе oбгpyнтyвaти пpeтeнзiяши oкиiвсь.

ких yчaсникiвn, якi, зa i i твep.Цxсeння}l' нaмaгaлисЬ
(зaкPiп}tтt{ свoi неoбlpyнтoванi пpeтeнзii нa l(pимr [146' с.47}
Boнa xс пиЩe пPo nстpaxiтливy дискpимiнaфю poсiйськorэ
нaсeлeння Кpииyl. Bpештi.peIшт' як пpeдстeвник t{oскoвсЬ-
кoi дeкpeтoвaнoi нayки HJlapoтtlаркa дoxoдI,tть (пPaвoвoпoD

висIloвкy: "ToPгJrвaння нeвкoJlo Ceвaстопoля € пoсягaння!'
нa тepитopiaльнy цiлiсть Poсii тa ii oбopoнoздeтнiстьl [146,
с. 48]. BrтхЦ з тeкoi ситyaфi виявляrться д)r,кe пpoстий:
qспiльний ltpим д;rя Pф i Укpaiни'.

Ta тyг пPoявляrться лJrкавствo aпoJtoгgтiв iмпepiaлiзмy
iх непoслЦoвнiстЬ Пo-пepIшe, якщo Кpим _ цe влaснiсть
Poсii, то Еeмa xtoдtlи,:к пiдстaв пoвopити пpo <спiльний Кpим>

для двoх дePxсaв. flo-дpyгe, зeлиlцaeтЬся Еe з'яcoвaниlt
питaння: вiд кoгo бyдe Poсiя зaxищaтись y Кpимy, чи нe вЦ
Укpaiни? Toдi виглядaе a6с1pднoro пpoпoзицiя пpo сспiлъний
Кpишo. Hapeurтi, пo-тpeт€' мoскoвськi (теopeтиtсиD нe стaв-
лять пЦ zкotнuЙ сyмнiв пpaвo Poсii нa Cxiднy Пpyсilo,

)rхвaJIи в Ялтi тa Пoтсдaмi, eлe с5rмнiвaroться в зaкoннoстi
yxBaл y Бiлoвeзькiй ггy'цi.

Ilpoтe мoскoвськi кepЬники змyureнi кoнстaт)rвaти' щo
iхнi aнтиyкpaiнськi aкцii в Itpимy нe дaк}тЬ бaхсaниx д.lrя
них peзyльтaтiв. Мiнiстp A.Itoзиpeв визнaв щe чoтиPи Potси
тoмy: uЯк дoPoпo кorцт)rють нaм нинi нauri гepoiннi пoзи,
пoiздlси дo Кpимy, гepoiннi зaяви тaм. Teпep BoIIи пoвepтa-
ються тим' щo нaфoнaлiстичнi й екстpешiстськi сили в
Укpaiнi спeкyлюють нa цьoмy' пoкaзJrкyгь 6eзyгaвнo нa ф
гepoiннi (нитaй: злoчивнi._ o.Г.) пoзи, кmpi, як виявилoсь'
IIe PoзPaхyвaлисЬ дaлi oднoгo хoдy) [53, с. ?l. Bизнaнвя
вiдoмorо свoelo нeпpихиJlьнiстю дo Укpaiни кepiвника мoс.
кoвськoг0 зoвнiIдньoпoлiтичrroгo вiдoшствa пePeкoнyloгь' щo
Itpeмль нe тeкий вхсe i всeсильниЙ, як йoгo дoсi щe зe iнep-

цiеlo yявляють в Укpaiнi. Boднoчaс нe мoхснa бaйдyхсe
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стaвитись дo пPoвoкацiйвих зeяв яa кtцтaлт тiri, з якorо
вистJrпaв y Ceвaстoпoлi rrep Moскви Лyлскoв.

[e paнiure пoдiбнi пpoвoкaфйнi дoпyс.
кaв пoлoвa Кoшiтeтy шiяснapoдних спpaв i зoвнiцrньoeкo-
вoмiчвиx зв'язlсiв Bepхoвнoi Paди Poсiйськoi фeдepaцii
Е.Aшбapщrшoв. Biн тaк oпpaвдoвJrвaв oбypливe втPJrчaЕня з
бoкy Moскви y внyтpiшlнi спpaви Укpaiни: nAле тi чи iнцri
вiзити дo Kpишy з бoкy нaIцих дeпyтaтiв бyли зyмoвлeнi
пpaгнeнняu якoсь пiдтpимaти тy opieнтoвaнy нa Poсiro
6iльцriсть llaсeпeнЕя Кpимy, кoтpa стpивox(eнa yщeuJteн.
няu (?._ o.г.) ii iнтepeсiв. I я спoдiвaюсь' щo цe )rцleмлeння
бyte пpипинeнeD [53' с. 9]. Як нepiдкo, тaкe зeявa potpaxo-
вeнe нe тих' хтo нe мaс eлeшeнтaPнoгo yявленltя пPo
спpaBlrtнr стaнoвищe в ltpимy, дe нaйбiльцre пoзбaвлeнi
гPoшaдЯtlськю( пpaв чePез вiдсyтriсть чiтlсoi пoltiтики киЬсь-
кorэ кepiвниI{гвa yкpaiнф, a нe poсiяни.

.floкoнeннiсть peiнтeгpeцii Укpaiни в евpeзiйський пpo-
стip мoскoвськi чинoB||уIr.уI нaмaгaloться oбгpyнтyвaти
eкoнoмiчни!!и чинникaми. Peiнтeгpaфя, нe дy}rкy A.Itoзи-
peвa' aльтePнaтиви нeмaе' бo св CH,[ нaвiть тaка вeликa й
PoзвинJrтa дep,rсaвa' як Укpaiнa' нe спPo!Дorrtнa oбiйтись бeз
тiсниx зв'язкiв з Poсiеrou [9l, с. l4]. A.3aгopcькпЙ вдarтЬся
дo зaгPoз нa aдPeсy дeP,кaв CH.Ц. Biн ввaxсa€ зa <пoт;Drtний
стимyл peiнтeгpaцiin мoхсливoстi змiни кopдoнiв спi,Ц
вlUlивol{ нaPoднoгo вoлeвиявy)' щo стoсyеться нaсalnпePeд
Пiвнiчнoro Кaзaxстaнy й Cxiднoi Укpaiни [63, с. 82J. oгrrсe,
всeнapoдний peфepeнл1rм l гpyлня 199l poкy дJtя peiнтe-
гpaнтiв-iмпepiaлiстiв пe rДee пpaвoвoi сили' тoмy вoни тютoвi
спPoвoк)rвaти щe й peгioнaльнi peфepeнДyуlИ, зaбyвaюни
пpo змiни нaстpoiв щoдo Moскви нaвiть poсiйськoгo нaсe.
лeння в зв'язкy з чeчeнсЬкo-poсiйськoro вiйнoю.

oкpiм тoго, Moiквa нaкидa€ Укpaiнi щe oдин пpaвoвий
peбyс _ пpoблeмy пoдвiйнorю гPoмaдянствa. Taкий iнсти-
тyт гpoмaдянствa нaгaдyс мiнy yпoвiльнeнoi дii пiд
нeзeлeлснiстю Укpaiни' aдх(e пpи йoго визнaннi eкoнoмiчнe
й пoлiтичнe хс}rгтя нaцroi дeP,кaви !/to)I(e пoвнiстlo пoтpa-
пити пiд кoнтpoлЬ чy,ких сил, якi мiцнo тpимaтиш)rть йoгo
вaхселi. Ta нe бy,Цeмo зaбyвaти щe oднiеi oсoбливoстi в
poзвиткy пoсттeкачeпiстськoi Poсii. 3a oфнками ii eкспepтiв,
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нaйбли,rg}ru чaсoш y Poсiйськy фeдePaцiю пoвepнeться
3,7 _ 3,8 шлп. poсiяrr з тeк tвaвorэ cб.,оlзькorэ заpфiясrrся,
( з кpaiв Бa.птii - 0,4 _0,5 шлв.oсi6, з ltaзaxстaпy i Iteнт-

paльнoi Aзii _ близькo 2,9 шлн.oсiб, iз 3aкaвкaззя _

пpиб.lпlзнo 0,4 шлп.oсi6) [179' с. 77]. IIpи нaв'язаннi Укpaiнi

пoдвйнorо гPoшaдЯIrclвa пpoблешa I.рor бiлсенцЬ'_ дo pечi'

вarte Еa пoчaткy 1994 poкy iх нaлiнyвaлoсь бiльцre дpoх
шi.пьйolriв [l79, с. 7,ll,_ poзв'яз5rвaлaсь би знaчнoю шipоlo

зa Paхyнoк Укpaiни. oсь ддя чolo qцPoзopi кopдoви>!

Poсiя xoчe шirщo }'твepдитись в Укpeiпi, пepетвopивlllи

нaшy нeзaлerкнiсть y фiкцilo. Hивi Мoсквa фeктиннo
здiйснюе нaд нarциш пPoсгopori iвфopuaфйвий кoвтpoль,

дезiяфopшyroни нaсe.пeння нyхсoi дeP,I€ви' пiдxсrвлroю.шl

aнтиyкpeiнськi нaстpoi. Для tlьoгo нaвiть виrсoPистaJraсь

Peкoшyllil€цiя кана.гy Гpошaдськorо poсйськolэ тeлeбaнeння,

щo 6yлa вrrситe дJtя заxиcтy 5rкpaiвськoго iнфpшaфйнoтo
пpoстoPy. Ilpис5mнiсть poсйськrос oк5rпeцйнror вiйськ нa

нaцtиx зeшJrяx дoпoшaгaе сyсiднiй дepхсaвi здiйсвroвaти
вiйськoвиЙ i пoлirurчций кoнтpoлъ. У paзi rrpпhнмя iвстlд-

тyтy пoдвiйвoгo гPoшaдянствe poсiйськe кepiввицтвo

забeзпeчить сoбi цe й дeuoгpaфiнний IсoЕтPoJrь нaд Укpai-

вoю. KJIлецteкoв ltиlцe' щo {сьolloдЕi Ilивiлiзeцiйвa Poсiя,

6eзпеpeннo' пotциPюrгЬся нa пpoстоpi, фpuальнo зaкop-

дoннi тepитopii, щo пopoд,rсy€' нaпPиI(лeд' юстpий кolrтpoJlь

з Укpaiвolo в pядi ii peгioнЬ як сlg'teдoвoi чaстиrrrr poсiйсь.

кorо цивiлiзацйвoгo кoЕтpoJtюD [166' с. 35].
Пpeтeнзii Poсii пiсля Poзпaдy сPсP пe .oсoбливy poJrьD

y свiтi нe }ro)rqггь вe викJIикaти тpивoги в цiлoшy свiтi. Aдяte

Poсiя, яIсja зa eкoнoшiчяиш poзвиткoш нaлeхс}tть дo кpaiн
(тpeтьoпo свiтyr, uaе пoг1rхсIry ядepнy збpoю. Haйбiльшe

пoтyги мoскoвськolэ iшпepiaлiзшy тPивo,кaть Укpaiвy, бeз

якoi Poсiя пepegгar бyти iшпеpiеlo.

4.2. Укpaiшa _ чПtlttllк Gвpoпсйськoi
стaбiлiвaцii

Biдpoрrсевня Укpaiнськoi дepхсaви вtloситЬ знaчнi кo-
peкгиви нe лиrдe в eвpoпeйськy' a й свiтoвy пoлiтикy..[ля
Ilьotlo € вarюшi IrPuЧуI||'l,
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Пo.пepure, Укpeiнa за свo€ю тepитopielo тa вaсeлeнЕяш
пoсiдaе пoвa,кIlе шiсцe в свiтi нaвiть y випilлвix lсopдoнaх'
вeзвaxсaючи Ea тe' щo вoЕи нe з6irаroться з eтвiчними
шe,rсaши PoзсeлeIrIIя нatцoпo IIaPoдy.Ha яaстry Укpaiни пpи-
пeдa€ 5'? % rшoщi тa 7,3 % вaсeлeння eвpoпrr; o,44% плoщi
тa |1o EaсeлeнIIя свiry [64, с. 1l]. 3a чисeльнiстro ЕaсeлeнЕя
Укpaiвa знaxoдltтъся нa 2l шiсцi сePед кpaiх свiтy, a в €вpoпi,
oкpiш aзioевpoпeйськoi Poсiйськoi Фeдepaфi, пoстyпaeгЬся
лиIцe чoтt{Pьoш дePxсeваш: Фeдepaтиввiй Peсrryблiцi Hiшeч-
тинa (75 ш.Iпr. oсiб), Iтaлiйськiй Peсгryблiцi (57,5 шлн. oсiб),
Cпoлyнeнoшy Itopoлiвствy Beликo6pитaнii тa Пiввiчвoi
Ipлaндii (5?,1 шлн. oсiб) i Фpaкщlзькй PeсrтyблЩ (55,9 шлн.
oсi6); a за тePrтopiеro вoвa пoсiдge 40 шiсцe y свiтi тa 1
шiсцe, olсpiш aзioевpoпeйськoi Poсiйськoi (DeдePaцii, в €вpoпi,
щo дe€ пiдстaви вiДЕeсти ii не rпaцre дo вeлики:к евpoпeйсь-
кt{к' e й вeлrrrсrос свiтoвиx дeP,rсeв [64' с. ll].

Пo.дpyгe, Укpeiвa шar п0гy)I3ний eкoнoшiчпий пoтeв-
фaл. У rсoлиlttвьoшy Peдявськoшy Coroзi вoвe пoсiдaлa
дPyгe шiсцe пiсля PPфсP. 3aхiдпi пolriтики JrвaясIlo вив.
чaкугЬ пepспelgгиви нarдoi дep'Iсaви. Пoсшl .Цaвii в Укpaiпi
К.Фaбеp-Poд твeрд}lть: <Mи ввaхсaешo' щo вaura кpaiнa шaе
всi пЦстaви gгaти вaйбaгaтrдoIo в eвpoпi. У вeс r всe: y вeс
нeйкparцa сiльськorэспoдаpсЬкa зeшля в свiтi, i ви цoxсeтe
сeбe вiдпoвiд'им чиЕoш пPoгoд)rвaтп' Bуt шe€тe в'пi;шrя,
зaлiзo, 1рeв, iвпri шeгaли. B.Цaнii нiчoгo tlьoпo нeueеl aлe €
люди' яrсi хoЧrть пPalsoвeшt i zкnтп IIa тeкoшy pЬвi, який
ши вgгaнoвилrr. Baшi лroди вшiroть пpaцювeти вe гipшe, i я
вe бaтy пpиtlиtl' нoшy б вoЕи Ee мoгли заxoтiти тaкorro сa.
uoго> [220J.

Пo-тpeте, виt lикнeнвя Укpeiви як вiдpoдхсeнoi
вeзanreхснoi дeP)Iсaви дoкopiянo зrriпoс пolliтrrтry шarry €вpo.
пи. Лiквiдalsя сPсP i зв1rхсeвня iшпepii дo шФк Poсiйськoi
фeдеPaщi знaчпo пoгiprпилo гeoпorriтrtчвe cтaЕoвищe ogгaв.
пьoi, aдlrсe пaryвaЦвя вaд Укpaiнolo poбшIo ii eвpoпeйськoю
дeP,rсaвoю. Teпep цeЙ apчrшeЕг втPaчeЕий. Cпpaвдi бeз Ук.
paiни Poсiя пepeстae 6yти iшпepiею в тoшy poзyиiпнi, щo
вaшa кpaiнa дaлa пPиlc'Iaд д.llя iяlлих вepoдiв - i пЬнi.lвo-
схiдниЙ сyсiд oпинився пepeд дPyгиDt eтaпoм poзпaдy
PyдишeЕтy.
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Cтaнoвищe Укpaiни тaкe' щo (вoнa мo)I(e вист)rпaти як
свoеpiднa пoсepeдIrицькa лaнкa в eкoнoмiчвюr вiднoсинax
мixс кpaiнaми, poзмiщeни}tи нa пiвнoчi тa пiвднi, нa сxoдi
тa зaxoдi вiд rrеiu [64, с.26l. Boднoнaс вoнa сл)DкитЬ свo€.
piдним щитot' eвpoпи пepeд iмпepськими зeзixaннями
Poсii.

У зв'язкy з t${!,t виниrсar питaння пpo мiсцe Укpaiни в
eвpoпi. Tpaдифйнo Укpaiнe вiднoситься дo Cxiднoi €вpoпи.
Iнкoли oдri й тi rrс aвтopи мo,кyть вислoвлювaти piзнi дrм.
ки. Ilpимipoш, Ф.3aстaвнуlЙ IIицIe пPo uii oкPaйнe вигiдне
poзтaцIyвaння нa пoгpaниннi з кpaiнaми I{eнтpaльнoi тa
3axiднoi eвpomt>, a чepeз кiлька стopiвoк твePдI{ть' щo
Укpaiнa upoзшiщeнa в цeнтpi eвpoпиo [64, с. 22, 26l,. Heпo-
с"rriдoвнicть oчeвидIla. Aлe дe вихiд?

Ha нaury дyriкy' йoгo oбгpyнтyвaв Poшyaльдaс oзoлaс.
Biн poзглядaе lleнтpaльнy €вpoпy як тpeтiй гeoпolriтичний
peгioн мiхс Cхiднoro eвpoпoю, цe6тo Poсieю 6eз ii aзiйськoi
чaстиIlи' тa 3axiДrolo eвpoпoю в ii тPaдицiЙнoшy тPaктy-
вaннi. Пpи тaкoшy п|р<oдi Укpeiнe нaлeпсr,rгь дo Iteнтpaльнoi
€вporrrr. oA щo стaнoвить iз сeбe Ifeнтpaльнa eвpoпa? _

зaпитyr P.Oзoлaс i вiдпoвiдaе: _ цe цIиpoкa смyтe' нa якiй
poзтalцoBaнi кpeiни, щo тpивaлпЙ чac знaxoдились пiд
впливoм 3axoдy aбo Cxoдy' treoдrroPaзoвo бyли ixнiши
пiдлeглими' сl{yгa' щo пPoляглa чepet yсro eвpoпУ вiд
фiнляндii нe пiвнoчi дo Гpефi нa пiвднi. He фй сшyзi дoсить
чtткo видiляеться зaхiднa чaстинe з ГIoльщelo, Чeхiеro, Cлo-
вaччиIIoк)' Мaддpщинoю, Pyм5rнiero, кpaiнeми кoлицrньoi
Iorэслaвii тa Гpeцiеlo, якi пoстiйнo знaхoдиJlись пiд втrливoм
тe oпiкoю 3axoдy, a тaкo,t( схiднa чaстинa з Укpaiнoю, Бiлo.
pyсск)' кpaiвaми Бaлтii тa фilrляндiеro, якi щe й дoсi
вiднyвaють пa сoбi вtUIив Poсii. Cтyпiнь iх зaлехtнoстi вЦ
Poсii бyв i залишaсiься piзним, xoчa нeмer сyuнЬy, lцo всi
вoни, нaвiть Бiлopyсь, хoтiли 6 виpвaтися з-пЦ ii вrшивy>

[154, с.33]. Mo*снa пoпoдитись з aвтopotit цитoвaних слЬ, щo
Укpaiнa пoсЦaс oсoбливе стaнoвищe в тoмy peгioнi. Cпpaв.

дi, пpaвoслaв'я сxиляе ii paзoм з Бiлopyссlo дo Poсii, тa
тpeбa пiдкpeслитИ, Щo y бopmь6i пPoти Мoскви yкpaiнф
цIJrкeли сoюзникiв сepeд rreпPaвoслaвнrх нapoдiв - кaтo-
лицькoi Пoльщi, пpoтeстeнтськoi IПвeцii, мyсyльмaнськиx
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Кpиuy ви T1pevшitпи тa irrrдих. Taк бyлo дo Пеpeяслeвсь-
кoi 5rнii, тaк бyлo й пiсля вei.

Усвiдoмлeння шiсця Укpaiни нa rдeпi eвpoпи мaе
нaдзвичaЙнo вaхсливe знaчeння: визнaк)ни Укpaiнy
цeнтpaльпoсвpoпeЙськoю дep,rсaвoю' l[и дoxoдимo дo
poзyшiння i i  iнтepeсiв, кoтpi нe збiгaються нi  iз
схiднoевpoпeйськими (poсiйськими), нi зaхiднoевpoпeй-
cьку|мI/I. IO'Липa писaв: u3Peцrтoю' пPиглянЬrДoся дo
геoпoлiтичних тeндeнфй Укpaiни. Boни е peeльнi, вollи _
дщ.пryни iстopii. Бo яс, пepeдyсiм, нe сxiд i не зeхiд е дэкepeпo}t
Укpeiни. Пiд.пoлсrrсям ii paси, пiд.lloяслсям ii кyльтypи й
свiтoглядy вiд сaмoгo пoчaткy i дo oстaвнiх чaсiв бй -
Пiвдeньo [113, с. 235]. oбгpyнтoв)rючи тaкuЙ пoгляд вiн
зaзнaчaе: сBизнaчeння пaпPяl[нoi нa схiд ни нa зaxiд _ Ц€,
пepeдyсiм, IIищeнЕя влaснoпo хaPaктеPy' дJrхoвoсти' щo
зpoслa нaд пiвдeнниDlи шopями й вoдoдiлaми i poзпpo.
стopилaсЬ' як кpoв пo,lсиJIaх' iдrни вгopy.{нiпpoм, .[нiстpoш,
Дyвaем, Бyгoм i ,(oнoм' нeс)FIи дo нaйгщrхilпих зак5lткiв
yкpaiнськиx зeмeль пoдиx пЬдня. Чи хс нe видIlo цьoгo в
eгейськиx i гeттiтитсьtсиx взopeх Cтepoбiльщиltи' чи ,tс нe
гpeе вiн пaBЦ,1uY|у| пePaми кoлядoк нe Пoптaвщинi, Чи нe
пoв'язaвий iз звичaями з.нaд ДiнIlяo [1l3, с. 235.236,!.

Як ввaлсae lo'Липa' сyспix peвoлroфi Бoгдaнa Х-мeль-
IlиIlьlсoпo' пpaвдoпoдiбнo, б5rв Jrмo,Iсливлeний пiдгpимкoro
oсмaнiв>, цeGто (oпepтя}t нa пiвдeньl [1l3, с. 236]. Гeoпo.
лiтичнa вiсь Укpaiни Пiвдень _ Пiвнiч дae *,,. ' дo
poз5rмiння opieнтaфi ii хtиттевиx iнтepeсЬ. Hинi oпopa нa
пЬденнi кpeiни спPo}toхснa дoпolr.roгти Укpeiвi 

""p""й." "eкoнoмiчнoi зeлeжнoстi вiд Poсii.
Bплив Пiвдня нe нeшy зе}rлю пPoявився щe в чaси вe-

ликot(ня,кoi дeprrсaви. Пeтpo Iсaiв oбгpyнтoвy€ (цIкiдJtIивiсть
вiзaнтiйcькoi пoлiтики д.пя Укpaiнцl, 8)t( нiяк нe зaпepe.
ч)rючи <iнцlиx кopистeй, якi шaлa Укpaiнa вiд Biэaнтiin F9'
с. r15.125]. Хитaнвя в кoзarркi чaси пPи вибopi 

"o,o"",*i",щo вpеlштi-perцт пPизвeлo дo Пepeяслaвськoi yнii, мaлo
тpaгivний вIUIив нa дФIю yкpaiнськoгo нapoдy' кoтpий стaв
oб'errrэм rcoпqlriти.дшоt aм6iцй Мoскви, ствopивцIи д,,tя llьoгo
як гeoгpaфiннe, тaк i дeмoгpaфiннe пiдгp5rнтя.

ГeoпoлiтичЕe сгeнoвищe Укpaiн" 
'",,o 

знaчнoю мipoю
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в'ФfuдaльЕiй вIшIив вa тe' щo сyсiддi дeP,rcaви пoстiйвo зeзi.
хaли Еa пaIцi зeш;ri. B'ячeслaв JIипинський cepeд стaтFIвl4'(
пplпIиrr пaшoi вeдеpжaввoстi вa пepцIе шiсцe пoстaвив (вaцIe

гeoгpaфiввe пoJIoяGeвня: 1. цa битiu 
'Ilля'(y 

шiлс Aзiеro i

€вpoпoю, 2. нa rcoгpaфiннo нестaлiц пoгPaвFIчюдрox pЬшoс

кyJlьтyP: Biзaвтйсьrсoi i Pишськoi,3. бeз зaxищевrx пpиpФ.

дoю гPaвиIlD oд сyсiдвix деP]rсaвD [1l5, с. 42ll. 3вЦси -
лoгiчвo виtutивaю'гЬ двa висвoвки: пeprлий - тepитopiя
Укpaiви пoстйвo бyдe o6'eкmш зазixавь iEItIto( дeP,rсeв' e

вивi - пpиpенeпoi вa зaгиЕ Poсiйськoi iшпepii; дpуrпg -
Укpaiнa Цyсить пoстiйцo тyфyвaтись пpo свй зexиgг' дJtя
чoпo дoкoЕe.пli, в oдЕolro 6oкy, дoбpe opraвiзoвaвa oбopoнa

дepх(aви' a з дPyгoro' oпoPa нe сoroзникЬ, кmpi вe шФкJrтЬ
шeти дo Укpaiни теprrmpiaльIlto( дoшaгaнь. Haйбiльцroro fuпо-
зiеro нaIдoi пolтiтики € вeкPитl.$IЕe стaвJIeншя дo Poсii, rцo
вхсe ве oдиIr Paз пPoявиJIocь y циIryлoшy й вiдpepтo пpo.
явJIяeгься тeпep. Poсiя вe шoжe б1rтrr гapaЕтoш нeзeлelснoс.
тi Укpaiви, бo ii геoпorriтичяi iнтepeси вiдвepго спpшoвaнi
пPoти iсн1rвaввя тaкoi дepлзaви. Biкeвтiй IIIaндoP llисaв:
<Пpoтягош шaЙхсe тpьoxсmлiтвьoпo пoнeвoJtенЕя Moсквe
вiльнo Bикopистoвyвaлa цe тi:ьки пp'iPoдвe 6aгaтстэo УкPe.
iви, aле, без 1вaги нa iстopи.пly пpавдy' i cauy нaшу cгepy
iстopи.пry lraзвy сфсьr i шaшy кyльт}'Py вlсJIюtlвoD [235' c34].

Itoлrr йдеться пpo ниrrirцне стaвлelпl,r ш(юкoвсЬкoю кepЬ-
Циrlтвa' тo вoнo в,кe нeoд'вoPaзoвo пPoявилoсь як y заявax
йoто пpeдстaвникiв, тaк i в 6eзпoсеpeдвix дiя,( Ileсaшпepeд
тPебa зазЕeчtfги' щo Poсiя сиJtкyrгься пoзбaвити Укpaiвy
cгaтyсy rшopсьrсoir вaцii, вiдPiзaвlци ii вiд Чopвolto шoPя.
Heслiдки peaлiзeфi тaкoпo вaшipy дpoбiчпi: пoзбaвлeввя
Укpaiни IрЬгo стaryсy вoдIroчaс пoсилю€ вturив iшпepiaлiс.
тlr.пroi Poсii вa евpoпeйськy i свimвy пolliтиlсy. oт:кe, в lDoшy
iнтеpeси Укpaiви як нeзeлeхсвoi дeprrсaви збirrсlri з iптеpe-
сaши свiтовoгo спЬтoвePиeгвa.

Щoдo Укpaiни Poсiя нaшaпarться збeperти всi фopши
кoнтPoJIю нeд ii пPфтoPoш (пшliтичrий, вiйськoвий' rprвiлi-

зацiйrrий' кoш5rнiкeцйвиЙ, дeшoгpaфiнший, iвфpмaцiйний).
Пoriти.пrий кoнтpoль Мoсквa здйсшoе як пpямo' тaк i oпoсe-

Peдкoвaнo. Haсaмпepeд йдeться пPo сл)rхнянi aбo пpoдaxснi
кaдpи' якi пapaлiзyють дiялънiсть yсix сфep eкoнoшiнвoгo,
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пorriтичюrю, сoцiaльвorэ',oПкoвIloпo,lсиття. oснoвнa пpи-
чtiЕa тaкoпo стalloвипla зyюe'IeЕa тиш' щo пiсля l гPyдня
l99l poкy зaлицIивcя rahre бeз зшiв стapий eпapaт' tсoт-
pий фopuyвaвcя в тoтaлiтapний пepioд з вiддaпих Мoсквi
yкpeiвoфбiв. У рядi випaдкiв Мoсквa Еa}Iaгerться вIUIи.
вати вa тaк звeнe .PoсiйськoшoвЕe нaсe.пeЕЕяD' 3eJtякJrючи
йoro <гaлиrркиш eксц)eмiзuoш'.,Цля вiйськoвoпo lсoIfгIx)JIк)
виtсoPистoвyloтЬся pociйськi oкyпeцiйнi вйськa, Еaсexпe-
peд Чopвoшopсьlсrrй флoт. вis пoстiйвo дешollстPy€ poсiйськy
вifiськoвy шoг1rтвiсть, зaJIякJrючи нaсelleння вaцroi дepx€.
ви. Itьouy слyЯGeть тaкo,lG piзпi дoгoвopи пpo gгвoPeввя
спiльни:r вйськoвroк с.lтркб вa ui:rсдepxсaввoшy pЬвi тa irrrrre.
I{ивiлiзaцiйпий кoптpoлЬ пaд Укpaiвoю Poсiя poзпoв.
сюд,кyr нa звaчнi зeшлi нarцoi дepх(aви. It.flлeцraкoв пипle'
Iцo (сЬoгoдtli цивiлiзaцiйнe пorre Poсii, пeзaпepeтIo' poз-
пoвсюд,lcy€тЬся нa вeличeзпi, фopшaлЬrro зaкopдoввi
тepитopii' lцo пoPoд,Iсy€' вeпpиклeд, roстpий кoнтpoль (кoп.
флiкт?._ o.Г.) з Укpaiнoro в Pядi ii peгioвЬ, щo r скJteдoвoю
чagтивoц) poсiйськoгo ( сpyсскоror) цивiлiзaцiйнoгo lсoнтPo.
лror [166, с. 35]. Фaктиннo йдeться пPo бopo.тьбy зa кoштPoль
з кoЕкypoBaнoro цивiлiзeфею, яка тpaдицiйнo rrPoтиgl.,oя.'Iа
Poсii. Якщo 3rкpaiнськa rсyJlътJrpa Poзвивaлeсь y eвpoпeйсь.
кoшy lсyJtьтypвoшy пoлi, тo в Poсii спoтyхсri тpaдифйвi

вiд тaкoi св ПoвIloшУ сeпсi слoвa apхeiтвoi фPuи кoнтPo-
лю вaд пpoстopoшr (K.Плeшaкoв) як кoшyвiкaцiйний
кoЕгpoль' чoшy спPияe в pядi випaдкiв вaв'яз1rвaнвя пeк)
свoсi вo.lтi нeзa.ireхtциц дepлсaвau y тpelrспoPтнй сфepi,
зв'язtqr, пepeсyваввi вaсeпеЕвя тoщo. B oстaппiй 

""" 
po"й"Ъ-

кe кеpЬшпцвo вartaerъcя щe бiлыпe пoсI,tJDtти дeмoгpaфi.шй

'ooнтPo,lь 
вaд тeprrтopiеto Укpafuпa Яlсцo peнiшle oсвoвний aк-

цeIIт gгaвивcя Еa тeк звaнe сpoсiйськoшoвпe пaсeлeння',
тo тeпep вa пepurиЙ rшraн дeдaлi бiльIцe висJrвaeтЬся виuoпe
спoдвiйнolo гpoЦaдЯEствa) Ira тeP1aгopii Укpaiни, щo лoгi.пo
пogгaвиJto б пЦ зпaк llитarulя сauy дep,rсaвнy вeзалeхснiсть.
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Itoнцerщii .пPaвopoсЬr як едlrвoi вaцii, кoтpa ск.'taдa€ться
з yкpaiнць' Poсiяв i бiлopyсiв, пoсиJteIIня eкoпoшiчвoпo нa.
стyrry дJtя gгвopeEпя спiлъвrос пiдIrPи€мств aнпФrкpaiнськolт)
спPямJrвeпня' спerсyJtЯцiя вa poзipвaнrос PoдиIrЕих зв'яз.
кaх' випoltпoвyвaння yкpaiвськoгo iнтелeктyaльIloгo
пoтeнфa;ry й зaпoвнeвня йorэ poсiйськиu тe iвцri фopши
cпy,кaть цiй шeтi. Hapeurтi, iнфopuaцiйпий кoнтpoлъ з бoкy
Мoскви здiйснtoеться тiеro чи iнцroю мipoю нaд yсiш пpo-
gпopoti Укpeiви чepeз тerreкoщrпil€щ'o. Haвiть пeplпi кpoки
д;rя oбмeжeнIlя цDollo кoнтpoлю зyстpiлись з явllo спPoвo-
кoвeпиuи aвти5rкpaiнськиuи aкфями.

Bсi пepeлiнeнi фopши кoЕтPoлю Poсii нaд пpoстoPoш
Укpaiни IIe мo,кJrгь вe тypб5rвaти, бo йдeться tтPo тPимaIrня
пeцroi теpитopii i нaсeлeння в opбiтi сyсiлп56i дep}I(aBи.
Звiльвeння Укpaiни вЦ тих фpм кoнтPoJпo _в iнтepесax
вe лиlцe вarдoi нeфi, a всЬoпo свiтoвoro спiвтoвepиствe. T3rт
тpeбa згaдaти слoвa вiдoшoпo чeськoпo щблiцистa, twтpvtЙ
щe стo poкiв тoмy тIисaв: <Taк дoвro, яIс кPивдa' спpl,{tlиЕe-
нa Укpeiнi' Еe е rraпРaвJleвa, fficнuЙ мiяtнapoднпIt мпp е
пeшoхсJrивийl [235, с. 34].

Hauaгaння TpuмeTu в свoiй opбiтi не лиrцe Укpaiнy, a Й
iнцri кoлицrнi peсrryблiки CРCP з)шoвилo виЕикпeЕIIя кoн.
цeпцii тaк звaнoпo <блrrзькorю зapyбirкжяl, щo aбсoлtотнo
нe oпpaвдaвo геoгpeфiчниrrи чинниIсa}tи, a opiенцrсться нa
гeoпoлiтичпиx iнтepeсaх Poсii. Taкiй пoлiтицi нaцIoгo
пiвнiннo.сxiднorэ сyсiдa чиtaлo дoпo}toгJlи заxiдri дepх(a-
ви, кmpi cпplаttняlru пoстгeкaчeпiстськy Poсiю зa дeшoкpa-
тиrllry дep,rсaвy. Пoясвroroчи тeкe стeвлeння, IOpiй flaхoмoв
пиrпe: .Poсiя _ IraддeP,кaвa, i цe пpивaблюс дo пei пapтЕe-
pЬ нeзeлeхснo вiд iнrциx o6стaвин. Пpoтe Укpaiнa, i цe po-
зyмiloть y eвpoпi, нaйбiльшa кpaiнa зa eвpoпeйсьrси}rи
шeсцrтaбeми..I[o mго )t( вoнa вiдroснo мoвo.пiтнe, пopiвнянo
стaбiлънa i нe uaе явниx oзнeк мaйбyтньoго Poзпeдy. B Poсii,
нa вiдмiнy вiд Укpeiни, тeндeнфi дo дeзiнтeгpaцii виpa:rенi
силЬtlo' i цe тaiть зaгpoзy пoдaJIьцIoIo теpитopiaлънoпo з![eн-
цteння деP)кaви в пepспeктивi> [163, с. 38J. 3винaйнo, вve-
ний вислoвився зaнaдтo тoJIePeнтнo щoдo Poсii: aдrrte нe
пpoстo з}reнцIeння Droжe чeкiaти iмпepiю, кoтpa пoчaлa poз-
пaдaтись. oднaк тaкi пpoцеси в сaмiй Poсii викличyть
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вiдпoвцвУ peaкцiro, бo Мoсr<вa з дaвнiх-дaвeн вci пoдiбнi

IIитaння Poзв'язyе Jtиlцe силoto. У тoшy poзyмiвнi Poсiя нe

шoясe б5rти сoюзIrицeю 3aхoдy, якuЙнe пiдтpиuaе пoPyшeнь

пPaв людиIrи' щo в,кe пPoявиJIись нa тepитoPii Чeчнi.

Cтaвлeвня Poсii дo Укpaiни як нeзaлeЯснoi дepжaви нe

скopo yвiйдe в нopмaJlьнe PyсJIo. <Mи,_ нaкNloшy€ Геннeдiй

Удoвeнкo,- пoвинrri визнaти тoй фaкт, щo iсmpиннo Укpa.

iвa i PoсЬ бyли тeк шiж сoбoю пoв'язaнi, щo пepeсiннoмy

poсiяlинoвi, пoltiти.пиl[ yгPyrгyвaнняll' пapтiвr дJr,кe вФrссo

пpийняти тeзy' щo Укpaiнa € нeзaлeхtнoю дep)Iсaвoю. I тoмy

кo,кнe пoлiтичнa силa xoчe вIIJIинJrги нa пoдii в Укpaiнio

[ll0]. Taким втPJrtraнrrД! y вIlyгPiurнi спpaви Укpaiни po-

сiяяи нa}reгaються зaдoвoль||уIтп свoi iнтepeси, кoтpi

IтPoтилeхснi iнтepeсaм Укpaiни.
Бeз Укpaiни PoсiЙськe iмпepiя, як вrrte нe oднopaзoвo

пiдкpeслroвeлoсь' втpaчae пepспeктиви. Aкaдемiк Cтeпaн

Pytвиlркий rпlсaв: oIIo yтвopeнню Укpaiнськoi нaцioнaль-

нoi дepхtaви шoхсe Poсiя тiльки тoдl пPист)rпaти дo свoix

eкспaнсiйних плaнiв нe схoдi, кoли здaвить Укpaiнy. Toшy-

m Bеликoбpитeнiя, Фpaнцiя, Iтaлiя й yсi iнuli дeр'rсaви' якиl'l

зaлeх(ить нe сxiднo-зaxЦнiй лrlбoвiй систe}ri' нeЙдyть в

Укpaiнi зeвсiгди пPиPoдlIoгo сoIoзниI(а' [186' с. 205].
Bэrсe пepIшi poки iснyвaвня Укpaiни яtс нeзaJteжнoi дep-

rrсaви пЦтвepдили пpeвильнiсть висIloвкy CPy.ЦниIркoгo.
Пpolюлoсивlllи в пеpспeктивi стaтyс бeз'я.Ц,еpнoi i пoзa-

блoкoвoi дePI(aви' Укpaiнa poзpoбилa iндивiдyaльнy

rrpoгPa!'y щoдo Jвeстi в сПapтнepствi зapaди миpy". Boнa

спPяшoвaнa вa aмiцнeння взa€![иtl мiхс кpaiнaми-пepтнepa-
rrи i пoлягeе в зe6eзпeченнi poзBиткy iх двoстopoнIlьoпo
спiвpo6iтництвe; втiлeння цiеi пpoгpaми нe лицre пoзитивнo
вIUrивa€ нa ситyaфю в oкPeмих peгioнaх, a й спpияе пPoве-

дeнIrю пoлiтики стeбiлiзaцii в eвpoпi. Miнiстpи oбopoни
ItAтo тeк вiдг5rкнyJlись нa irrдивЦyaльнy гrpoгPaмy нaIшoi

дeP,rсaви: <Biдмiнaюни 6aясaнвя PoзBивaти мaйбyтнi вiднo-
cu||u з yсiмa нoBl,..|мu нeзaлe)rсними дePхсaBavIу|' u|v|

пiдкpeслюемo вeхtJrивiсть, якy нaдarмo мaйбyгньoмy poз-

BИTку пpaктичIloпo oбopoннoгo спiвpoбiтниr{твa з Укpaiнolo o

[87]. Bипepeдивurи Poсi:o,Укpaiнa paнiшre стaлa чJIeнoм Paди

€вpoпи, щo зaсвiдчyе ii цивiлiзaцiйний Poзвитoк'
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Укpaiнський кypс вa за6eзпeчeвня нaцioнeльнoi бeзпeки
oхolt.пюr тaкi eлeшeвти: (пo.пiтика бeз виtgltиtсy'' вiдшoвa
вiд тepитopiaльних пpетeнзiй, вiд ствopeввя бyдр.псих .зoн
вIUtивyD' tuтoввiсть yзгroд,кyвaти свoi irrтеpeси з вaцioнaль-
виши iнтepeсeши iншrrх кpeiп [50, с. 35]. Taка стpaтeгiя -
пPшa пPoтиJIe,r€iсть щoдo стpaтeгii poсiйськorэ кepЬниц.
твa' якe нiкoли нe хoчe yзгoдxсyвaти свoi iнтepeси з
нaфoнaльниuи iнтepeсaми irrшrок кpaiн, a тiльки пpaгнe
вaв'яз1rвaттr iш свoю вo'tк).

Як стaбiлiзeтop евpoпeйськoi бeзпeки нинi Укpeiнa
сп}fpeelъс.я вa .псшaлrдй iстqРи..вtiй бarвяс. Haш нapoд винiс
oснoвrrй тягeP шorrгoлъсьlсоi rieвeJп в сepeддli ХItrtr сmrriття,
вPяЦrвaвцIи зaхiддy tg{вiлiзaцiю. ЦoпPaвда' 1240 piк вe
шoхre вва'rсreтись кiнцeш вarдoi квяrrсoi дepхсaви' бo щe дo
цiеi вaвали виttlllGJla Гeлиrркo-BoJrинсЬкe дepжaвa. <Хoн
тaтePи зЕeчEo ФаЦ'lJшл Kиiв i бaгeтo irrцrrц 1rкpeiнськlоr
шiст, хoв бereтo зaгI{Цyлo lюдрlЙ, пPoтe Галr.rrркo.BoлэrЕсьtGa
дep,Iввa Еe пePeстaлe iсв3rвeти' [79' с. 134} яrс в:Iсe зl:}!a.
чeлoсь' ця деP,кaза пpoiсщвалa це raйlве сtto сoPoк posь.
дoки вe впaлa чepeз aгpесiro ПoлъФ за дoпoшoпoю Мeдяp-
IцI{Еи' aлe як Литoвськo-Pyсьrсa дePжaвe кяя2усиd1 пepioд
пaцroi iс"тopii тPивeв a,Iс дo ЛюблЬськoi yвii в 1569 poцi

Укpaiвськe кoзergвo 6yлo xсивиш щитoш xpистиянськoi
eвporшr пepeд ryсyльшaвськoю irвeзiеlo oсшeнсьlсоi iшrepii
тa l(pишy. He виrraдсoвo в eвpoпi yкpeiнцЬ нaзивaJtи (кrr.
заtрtсoю нaцiеror. .{oстaпrьo згeдaти ;гrшe бrrтвy пЦ Хoтrrвoш.
Caшi пo.lrяки Bt|gвaJIIД' щo lcoзаки нa чolri з пeтЬшaпoш Ca.
гaЙдaчниш вtаpilлuwt дoлro битви.

Haur вapoд пoнiс oсвoвнrй тягap y пpoпrдii eкспoPтy
бiльlдoвиrркoi сpeвoлroфir вa 3axiд, зelutaтивrци зa цe дe.
сятки шiльЙoвЬ JIюдськl{x хситтЬ. oкpiш тoпo' як y llepшiй,
тaк i в Дpyгiй свiтoвiй вiйнax iшrepiaлiстишri дepясaви пe.
Peтвo,PиJlи Укpaiнy в o.Ф.ttl з oсвoвЕих тeaтpЬ бoйoвшс Дiй.
Ta тpeбa вaпц'Ioсити' щo вициквeввя lltt,( вoев, oсoбливo
Дpyгoi свiтoвoi вiйпи .пrшeлoю шipoю 6yлo з1nroвпеЕe Еe.
Poзв'язaннш yкpaiвськolro пи'гeвня.

Утвepрrсeпня iшiдrсy Укpaiши сьoгoднi yск.пвднюeтЬся
тиш' щo iпфpшaцiя пpo вei Е1P(oдилa i дaлi нa.Ф(oдPtтъ з
д,rсepeл' якi вe дoбpoзи'шrивi дo вaшoгo вapoдy. Itiлиши
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вiкaши Укpaiвa б;rлa o6'eктoш €вPoпейськoi' i свiтoвoi
пoltiтиrси. 3aхiддoевpoпeйськi пoлiтики i вчeнi згaюrвaли пPo
вaIшy бaтькЬщDr'Iy пePeвe,Iсlto Eс пpo пЬдeнвy пpoвiвцilo
poсiЙськoi деpxсeви. Щe в 1869 poцi пoвiдoш.пeвпя пpo 15
uiльйoнiв eвpoпeйськoпo ЕaPoдy' сзaб)rтoпo iстopiеюr, в
фpaвrryзькoшy сeнeтi спpийвя.lloсь пс сeнсaцiйrre. Ta цe цe
зeвaд,,tлo чePeз пЬвiкy фpeвцyзькoшy кoвсyлoвi в Киевi
Емiлlo Енo зaявити: сУ6p1iц", a6o вipнiшle ПЬдeвнa PoсЬ,
вiкoли нe шaлe aнi свoсi iстopii, aвi нaцioнaлънoi afo eпIo.
гpaфiняoi oкpеrrirrrrroстt'. Boвa erвoPelra пiшIlш{ _ Фopгa.roш
i гpaфoш IIIeггтиtlькиш, щoби poздiл,fгl{ Poсilo. Укpaiнсьlса
Dtoвa cтвopеIla цIтJrrпro гaличaпaши з пorriти.rвишIl| I1j.ляш,пb
[235, с. 254]. в цьoшy кoнсyл вe opигiнaльнrrй: твкi вiсeнiтвицi
гoвopиJlи дaвнo' хoч i пoв'язyвaлr' з iншиrrи iшeвaши.3ви.
вaЙнo, кollсyл Е.Енo нe шiг звaти тoпo' щo I(иiвська Pyсь -
пe poсiйськe, a yкpaiвсьtg дep,Iсавa' яtt,a дaлa фpaнцii шaтip
tcopo.,Iя фiлiппa I дoнькy Яpoслaвe Мyдpoгo.

Taка нeoбiзнaвirть з 5rкpaiнськиши пpoблeшaши дopoгo
o6хo,prлaсь нe тiлъlсrr нaш. Haпeвве' всrпoдillпя Укpaiвolo бyлo
ддrя бiльцroвиlрхoi влaди lшfгaнЕяш 

'tсtfття 
aбo сшepтi: 6eз

5п9aiвeьrсoro )шiбa t пPoшиcпoвих сиpЬцЬ' пPo щo вх(e зmiщr.
вaлoсЬ' тотaлiтapнпfr pezкпu y Mосквi нe пpoiсн}'вaв 6и - i
людствo бyлo б вPятoвавe вЦ тorэ лto(a' яIсoпo вoЕo зазнaлo
за сiидеcят poкiв iсвyвaвня бiльIцoвиtlDlсoпo пaPтoдeP'Iвв.
ствe. Poбити Peтpoспelстивнi пPoгпoзи _ спPaвa пeвдд.шIa.
Oдвaк вe виrслиrсaе с3rшвЬy, щo з6еperrсeння пiсля IIеpIшoi
свiтoвoi вiйни Укpaiнськoi дeprкaви xoч би вa зaxiднo-
5rкpaiнськrоr зeшJUDt cтвopилo 6 ilпtly пoпiттrтнy кoЕcт€ляIliк)
в eвpoпi.

Як цapсьltа, тaк i бiльIпoвиIIьltа Poсiя poзг.пяда.lllt Укpeiвy
oдIraкoвo: вoнa ввaлсaлaсЬ eтIroгpaфiннolo o6лaстlo .едrпoi i
нeпoдi.lьнoi> irmepii. Гolroвa цapсьlcorc 1pяry Пeтpo Cтoпlдtiв
y r9l1 poцi зaявляв: nPoсiя вхсe вЦ ХVII столiття пoстiйнo
пo6opюe 1rкpaiнcький pyх, 6yдe йoгo i нaдвлi пo6opювaти,
бo вiн пoстiйнo зaгPoлсyr цiлoстi й непoдiльнoстir [235'с. l43J.

3g)dднi дep,кeви нe poзyшiли, щo Poсiя . цe (тюpшe
нapoдiвl. Пiсля Poзвaлy цapськoi Poсii виявилoсь, щo кpai-
ни Aнтaнти нe шaloть poзpoблeнorэ пorriтичвoгo IIJIaнy щoдo
цiеi vaстини €вpoпи. Apxiтeктop евpoпeйськoi пoлiтики
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?Itopэк Itлeмaнсo вистJrпив пPoги дep:кaвнoi нeзaлeхtнoстi
Укpaiни. Iстopик Iсидop Haгaевський нaтulroшyе, щo стoдi
Aнглiя тa Aмepикa щe IIе мaли яснoпo yявлeвrrя yкpaiнсь.
lсoi пpoблeшl. Пiсля вiддaння Cxi.щloi Гaли.пlни пiд пoльськy
oкyпaцiю oбидвi aнглoсaкськi вeликi дePx(aви пiцrли зa пo-
лiтичнoro кoнцeпфeю }I(opхсe Клeuaнсo i пpийняли йoro
кoнцeпцiю uединoi нeдiлимoi Poсiio, тoшy тpишaли tв'язки
з цaPськи}tи eмiгpaнтaши' якиx ввa,IсaJIи спaдкo€ullяши тe-
pитopiй кoлиlllllЬoгo цapствa}[l43, с.360]. Укpaiнa бyлa
poздiлeнa мiж нmиpшa дepхсaвaши. Morrснa пoпoдитисЬ з
дyмкoю Biкентiя IIIaндopa, щo нeвизнaння зe yкpaiнським
IraPoдol' пpaвa нa власlly дepхсaвнiсть бyлo вoPo,lсиl' aктoш
пP<rти ньoгo i нaй6iльцroro пolriтичнoro пoшиJIкoю пеpuroi
пoпoвиIIи ХХ стoлiття [235' с. l95].

Як вхсe згaд)rвaлисЬ qпoвa вiдoмoгo чeськoпo гry6лiщlстa
Кapeлa Гaвлiчelса-БoPoвсЬкolto' спpaвхснй мiжнapoднrй rrиp
нeмo)tсJlиви Й дoтu, дoки УкpaiЕa зaJtицIиться скPивд,кeнoю.
Ta тyг йдeться JIицIe пPo мopeльнi тa пpaвoвi eспeкти.

Mopа.lънi eспeкти пoлягaкугЬ У юtУ, lцo нaцiя, якe вPя-
тyвeлa евpoпeйськy цивiлiзeцiю вiд кoчoвиx oPд, бyлa
зiгнopoвaнa caмuи|u свpoпeйськими нaPoдaDtи, кmpi пoстe-
вили нa пepшe шiсцe iнтepeс' a нe спpaвeд.пивiсть.

Пpaвoвi eспекти _ цe пeхтyвaнIlя пpaвoм пa сeмoвиз-
нeчeння yкpaiнськoгo lraPoдy з бoкy вeJlиtсиx евpoпeЙськrоr
дePхсaв' якi пЦ вIUtивoм eнтиyкpaiнськoi пpoпeгaнди ДуIBу|-
лисЬ Itа Укpaiнy чepeз вyхсi oкyляpи.

Ta нe тpебa зaб5rвaти rеoпo.тriтичнoпo aспeктy. Як нa.
слЦoк тaкoi iгнopaцii зшiцнloвeлecь Poсiя, кoтPa чеPeз
teякuil чaс пoчeлa гtrгJrвeтись дo lloвt,f,к вo€нни:( aвaнтюP.

3 poзпaдoм сPсP poль Укpaiпи y цeптpi €вporrrr знeчнo
пiдвиlцyеться. Хтo oпally€ пiсля зникнeHня oстaнньoi свiтo-
вoi iмпepii Baк)DrDt' зaлelrсить нe JIиtцe дoJlя ствopeнrос нa ii
тepитopii деPxсaв. Piзний пiд:сiд дo пPoгoлoIденoi Cпiв.
дPyхtнoстi нeзaлeхсниx дeP)rсaв зaсвiднyе дoкopiннy пPoти-
лerrснiсть пoлiтики дрoх нeйбiльllll{x деPxсaв нa yлeмкeх феi
iuпepii. Як вхсe зaзнaчaлoсь' p:ля Poсii CH.Ц _ цe eгaпнa

фPмa нa цшЯxy дo peaнiuaфi кoлиurньoi irтпеpii' a дJtя
Укpaiни сIrД _ лиule фpшa lщвiлiзoв3ц919 сpo3J{гIeвняD
peспyблiк.кaпoнiй з иeтpoпo:riею.
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Як пoкaз5rroтъ тeндeвцii Poзвиткy сJrчaснoк) свiтy, пoкo-
peвi пapotи Еe шt{pятьcя з ,tсoдIIиши фopшaши зaлeхсвoстi.
HaPoдrr rroпиrrцlЬoпo сPсP _ вe виЕяtloк y llьoшy. oгхte,
peaпiиaцiя iшпepii y мoдepнiзoвaнoшy вepiaктi Еe дacгЬ миpy.
3 o.щorэ бoкy, тaка iипеpiя заJlицlaтишeться фaктoPoм зa-
гpoзи вaвiть F,llяBeлnKlcк дeP,кав' a 3 дp)п'ol'o' бyДe казaнorr,

щo в 6yдь.якuЙчac мoлсe виб1rхнyги i спprrкинуIтucь дo кoн-

флitстiв lшaнeтapнoгo rraсштaбy. Ilpoтидiяти цьoшy _ в
iвтepeсax всiх нapoдЬ. ЦивiлiзoваIre (Poз.'orчeнцяD зaпoбiгaе
тeкй кaтaстpoфi

Бiльшe тPидIlяти poкЬ тoшy Яpoслав Cтeцькo писaв:
nУкpaiнa - Peвoлoфйнa пpoблeшa свiтy. Ii yнeзeлeхснeЕIrя
в дeP,rсaвпo-пoлiтичнoмy зrrислi JrгвoPюе зoвсit iнury кoн.
стeляцilo uiхснapoдн'Iх ct|J\ 6o в нaслiдкy вiднoвлeння

Jпсpaiнсьlсoi нaцioнeльнo.дep,Iсaвнoi нeзaлeлсн(rcти Poзвe-
лIoегься шoскoвсьrga тюP}ta нapoдЬ нa Еeзaлeхснi дepхсави
yсiх yяpшлениx цaцiй. Ha евpaзiйськoшy сyxoдolti пogгarle
чи вiднoвиться цiлa пизt(а дep'(aв' якi виpiшlyвeтишJrгЬ
вJвснoю вoJIeю свoi зoввiцrнЬoпoJliтиtllli пoв'язaвня. oтхсe,
yтвoPитЬся цiлкoш iнцrий yк.'Iaд шixснapoднoпoлiтичних
чиrrпиtсь. Укpaiнськa дepx(aвa' як чoPнouopська пoгyтa'
тягoтiтишe дo зoвсiм iнцrom гeoпoJtiтичвoпo кoшrшIeксу> |207 '
т.2, с.45]. Cпpeвдi, нeзалeхснa Укpaiвa нaшaгeeгьcя виpвaтись
з шoскoвсЬкloi oфiти i дедaлi бйьшe трrсiе дo eвpoпи. Пpотe,
як i пepeдбaчeв ц}tтoвaний aвтop, Poсiя пpoгrrдiятиtre тotiy'
вдaючись дo шiшiкpii, нaв'яз5пovи noб'€дЦaнняD визвoJteни:к
нaцiй з Poсiеlo, всякi зфeдepaфi> з нeк)' с1rнiil, (кoнфe.

,Ц,epaфil, .Coюзи тpьox фсeйl, .3'еднaнi .{epжeви Cxiдltoi
eвpomln, cColoз евpaзiйських нepo,4iвr, <Bсepoсiro.eвpaзiron
тe irшli rшirшIивi фptи нeзr'riннoi сyгi poсiйськoi irтпepiil[2O?'
т. 2, c. |2Dl. T aкпlt виснoвolс пiдзвePдилa нинiцrня iстopiя.

He шaeшo пpaвa iгвop5rвaти тoпo' щo yпPoдoв,t( цiлих стo.
лiть poсiянaш нaв'яз1rвaлaсь iшпepська свiдoшiсть. 3 poзвa-

лoш iшпepii вoвa нe зниIеa€ aвToмaтичIlo. Cпpo6и Мoскви
бpeпl пЦ сзаxистD тeк звaнe сpoсйськoмoвIle ЕaсeпeнHЯr -
oдин з пpoявiв iипepськoi пoлiтичвoi свiдoшoс-тi нa дeP-
)rс.aвнoшy piвнi. Ilepеднaснo зa63вaтu Й, тe' щo Poсiйська
Фeдepaцiя _ цe Pyдишeнт кoJlицIнЬorro сPcP, a нe вoвa

дeP,rввa нa йolю тepитopii, як, пpимipoш, Укpaiнa ни Гpyзiя.
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Пoстгекaчeпiстський poзвитoк Poсii пiдтвepд}fв' щo шoс-
кoвськi пoлiтичвi дiянi мolкyгь пo€дЕyвaти вишoги дeшoкpa.
тtпlпto( peфpм y сepeдprвi дepлGaви з aЕгидeшoкPaтrсIниши'
iuпepieлiстуIч||tluu вишoгaши лo сyсiддix дep,I€в.

oсь щo lIиlIIе ltoJtoвa кoвстит1щiйнo.дeшoкPaтlrчцoi пapтii
Poсii, пapoдвий деrryгaт Poсii lvtixaiл Aстaф'eв, PoзкPивaю.
чtd вицoги (пPaвoгo цeвтpyD: <Heгaйвe фopсyвaнпя
нeнaсильttицьtсиx (вaсaшпepeд eкoнotiнвиx i пpoпaгaн.
дистськrос) захoдiв д.llя вiдпoвпeння poсiйськoi дepясeви в
ii пpиpoдниx геoгpaфiннrx i нaфoнaльвtlх кoPдoнex. У paш.
кaх цDoпo пPoцeсy пePцIoчePrtoвиш зaвдaнняш € oб'еднaння
тPьoх бpaтвiх слoв'янсьtсtо( peсrryблiк i вiдpoдхсення единoi
сoбopнoi спi;rьвoти ix нapoдЬr [l0, с. 6].

Aгpecивнi вaшipи uoскoвськoro кepЬниrryгвa зaчiпarmь
iнтepeси всiх кшrиrцпiх peсrry6лiк. HaсaмпеPeд вorrи спpя-
шoвaнi rrpoти }roлo.Фo( деP,Iсaв y схiдtiй чaстинi l{eнтpeлънoi
eвpoпи, дo яrсoi нaлe,к,rгь тeкo)tс Укpaiвa. Biд нaшoi дep-
х(aви чииeлolo шipolo зeлeхtить 6eзпeкe iвшиx дePхсeв.
Йдeться пpo спiльнiсть ix iнтepeciв _ нe лиlце шoлoдl{x
нeзалeхсвих дePхсeв нe теpиmpii nirrпePii зJtа), a й кoлицlнiх
сeтeлiтЬ сPсP з opгaнiзeфi BepшaвсьIсoпo дoпoвopy. Taкa
спiльнiсть iнтepeсiв виpiзняе сepeд цюt кpaiн Укpaiпy як
веJlиlсy евpoпeйськy дep,I(aвy.

Heзaлeхснa Укpaiвa пoсiд3е oсo6.пивe гeopгaфiкнe мiсцe
нa uaпi eвpoпи. Boнe спpoшo,l(нa eгaти щитoш пpoти aгpe-
cuBкu:к rrлaнiв ll'toскoвськoгo кepiвниrryтвa яtc сильнa €вPo.
пeйськa деP,rсaвa в peгioнi мiяс Чopниu i Бeлтiйськиш
lДoPяци' шoстoш шiяс Poсiсlo тa евpoпeйськиши дep,rсaвaши
Itевтpa.пьвoi i 3axiднoi €вpoml. oкpiш тorю, тpeбa звaх(ити'
щo lшIeнeтapнe стaЕoвищe УкpaiЕи визвaчaсться Чopним
мopeм' зaвд^яки яlсoшy вoнa зв'язaнa з пPичopнol'ropськими
дepхсaвaши.

Itoнфлiкт шiяt Укpaiнolo i Poсiеro щoдo Чopнo}toPськoпo
флoтy arrс нiяк нe звoдиться дo цiсi пpofuiеми, rпсa вийшлa
нa пoвepxню. Tyг пPoявляються гeoпoлiтичнi iнтepеси
iшпepii, якa нe бaжaс з}!иpитись з виpoкou iстopii.

Poсiя пoстiйIro пPeгк)rлa дЙтуlдo пЬдeнних мopЬ. Ifiкавo,
щo зaгapбниItьIсy пaлiтlлсy l1aPиз}fy в тaкoмy нaпpшi пiдгpи-
шyвaли вiдвepтi йoгo пpoтивtlикиt зoкpeмe пoкepeнi
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цaPськиш УPядoш декaбpисrтr. 3e чeсЬ тmaлiтapнoгo Pе.
,tсишy тaкi пpaгнeння rюстiйEo пPoявляв бiльцroвrrrркий
)rpяд' вaсaдяс}пoчи c'т}r,orяпi peлсиши' aбo пiдs5rпoвyloни iх
вa Б.lrизькoшy i Cepeддьoшy Cxoдi. Bpоптi.peIпт' цe закiгrи.
лoсь aфгaвсЬlloto aвaнтtopoю.

3винaйвo, вa пePeшкoдi зaгaфниrркиш lIJIaЕaш Poсii е
вtшtив Укpaiни нa Чopвorry шopi. oтхсe' тaк звaнe пpo6пeшa
poзпoдi:ry Чopнoшopсьlсoгo флmy, квaзiпpoблeшa 1шpaiнсь-
кoro шiстa Ceвaстoпqlrя i nкPишськa ICaPтa' в цIиpoкoшy
poзyrriннi - цe Jtиrцe чaстинa aйс6eply, ясrtй втi.lпoе poсйсь-
кy стpaтeгit{Ily дoктprflry.

БлизькoсxiдrrиЙ peгioн нe дeвaв спoкoю poсiйськиш вep-
хoвoдaш. У ПepIшiй свimвiй вiйнi Poсiя дoбивaлaсь загep-
6aввя вe лицre Гaлиниltи, a6птaкuu спoсo6oш пoкirчити з
<шaлopoсiйськиDr lrr,tтaнпш'' a й заxoпltги ltoвстaвтивoп(\пЬ'
пpoltoки Бocфop i.Цapдaнели i пiдвлeднy Typeттивi чaсти.
нy Bipмeнii. Aфгaнська eвalrтюPe Йцrлa в тoшy ,I( нaпpяшi.
Poзпaд Paдянськoгo Coюзy oзнaчaв для Poсii втpaтy ii
пoзицiй нa пЬдпi. Зaкaвказькi peсrry6лiкu saЯBуI;лу| tlpo свoк)
вeзeлeхсвiсть. Укpaiнa нeпoJteгливo ствopюе пaцioнaльвi
збpoйнi cuwt i пpетeпдyr нa Чopнoмopський флm. Лиlдe
бeзпpинципнiсть киiвськorэ кepiвllицтвa пpизвелa дo пo.
силerrня aпeтитiв шoскoвсЬIсoгo iuпepiaлiстичнorэ кepiв-
ництвa нe тy чaсткy uaйнa Укpaiни, щo стaнoвить дeщo
бiльцre пoлoвиви чaстки шaйнa нaцroi деP'(eви y кoлиrц.
llьoшy Biйськoвo.Мopcькoиy флoтi сPсP.

CaмoстiЙнiсть Укpaiни в poзв'язeннi вiйськoви:r пpo6lleш
y Paмкaх CH.Ц змy'цye Poсiro дiяти oвeвaсиJtьЕиIlькишиD
мgпoдariи. Poсiйськi пoлiтики poз3rмiють, щo вю<Ц Укpaiни
з Poсiйськoi iмпepii, нeзaлex(нo вiд тoгo, як би вoнe нe
нaзивaлaсь, вiдсyвaе Poсiro нa пoзицii дPyгopяДroi дepясaви.
I тоrry вoни пe гpe6ymь вiwru.

oсoбливoстi Poсiйськoi iшпepii' пPo щo в,I(e вeoдпopa.
зoвo нaпoлorц)rвaлoсь' У юшУ, щo ii кoлoнiaлъвi вorroдiвня
tтpилягaли дo шeтpoпoJtii' oфiфйнo тpaктJrючись як oкolпlцi
сrдинoi i нeпoдiльвoiD дeр,rсaви. Гoлoвнa yвaгa цapських i
бiльIпoвиlрlсиx пpaвитeлЬ Iцoдo зaгaфaних тepитopй спPя.
мoв)rвaлaсЬ нa змiнy нaфoнaльнoi стpytстypи нaсeлeння, a6o
iнIциши слoвaми' нa пepeмiIшJrвeння aвmxтoннoк) нaсeлeн-
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rrя з oкJrпaцiйниши eпeшeнтeши. Taким спoсoбoш фpцy.
вaлoсЬ сpoсйськoмoвЕe Еaсeлeння) як яtPo зaдeкJlaPoвa-
вoi в чeси rwтaлiтaplroгo pexсиtfiy спiльнoптr лroдeй пЦ нaзвolo
(paдднсЬкий нapoдl.

Пoстгeкачепiстськi iипepiaлiстгr нашaпalспъся викoPистaти

цe npoсiйськorroвнe нeсeлeнняD в 6opmьбi rтPoти шoJloд!сl(
нeзaJreхсних дePхсeв y свoiх цiлE(' дeстaбiлiзyloни сrryeцiro
в бaгaтьox сoюзIlt{к peспy6лiкax. Щoдo схiдпlос oблaстей
Укpaiни i пiвнiчнlок oблaстеЙ Itaзaхстaнy вoни IUIeKaкугь
мpii спpoвoкУBaTn p]rх qtпизyD, aби пpизвeсги дo пPoвeдeЕIrя
pегioнeльниx peфepeнд1rмiв пpo пpисднaнIrя rдиx тeprrтopiй
з <poсiйськoмoвIrиш нaселeннямь дo Poсii. oбeзсилeнa пiсля
цьorэ Укpaiнa мyсить' зa IUIaнaши iшtepiaлiстЬ, впaстla нa
кo:riнa пepeд пiввiчнo-схiдriиш сyсiдoш. .Цaлi пЦe пoсилeвий
нaст)rп нa iпIцi нeзaле,rснi дeP,rсaви.

Bисчrпaюни пPсrги Укpaiви, шoсl(oвське кepЬнrпцтвo вoд.
нoчaс пpo6ye poзв'язaти ввyтpirшвi пpoблeми, спpининeнi
вiйвoro пPсrти чeчeнсьIсoпo вaPoдy. B aвтoнoшiюк Poсiйськoi
фeдePaцii стaнoвищe aвтoxтoннotlo нaсeлeння щe гipшe:
нepiдсo кopiннa нaцiя нe gгeнoвить y lr}fх нaвiть пoлoвиItи
нaсe;пeнкя. Taкi aвтонoшii вe тapaвтoвeнi вЦ пoтpясiнь, яrt i
Poсiйськa фeдepaцiя в цiлoшy. Чeчня _ сepйoзнa пePeстo.
poгe }toскoвськиш iипepiaлiстaш i paзou з тиt' свiднeння,
щo Poсiйськa iмпepiя встJrпaс в дpyгий eтaп свoпo Poзпaдy.
Ii пpaвитeлi шoпсyгь спpoб5rвaти Bу||сoPцcTaTI/I стapий, дaвнo
випpoб3rвaний сцeнepiй i poзпoнaти нoвi вйни пpoти вo'te-
.lпoбних нapoдiв. У rрoмy кopiннi iнтepeси нaцй кoгицlпiх
сoюзних i aвтoнoмних peсгryблiк збiгaютьcя.

Мoсквa в,кe випpoбyвaлa oдин з цeтoдiв peaнiшaфi
Poсiйськoi iмпepii в Бiлopyсi пpи безпoсepe'щriй дoпoшoзi
диIстaтopa.кoлaбopaнтa Л1rкaIшeнка. <Бiлopyсизацiяr бyдg
нaв'яt5rвaтись Укpaiнi тa iнцrиш tшIeнeм CHД. Aдхсe бyд"-
якi ссoюзиD чи (спiвtpyхснoстip нa чoлi з Moсквoro,
вpeurтi.peIпт' пepeтвopяться в фopшy вoвoi кa6eли нe-
poсiйських нapoдiв. Пpиклaд пpoвeдeння сauoстiйнoi
зoвнiцrньoi пoлiтики Укpaiнoro шoхсe пepeкин}гтисЬ i вхсe
пеPeкидe€ться нe iншi члeни CH'Ц.

Hивiцlнi poсiйськi iшпepiaлiсти свoiми зaявa![и спpo.
стoвyють cгепiaльнyD тeзy Лeвiнa, щo вiльнa Укpeiнa
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шo'lс.пивa JrицIe пpи €дIroстi дiй пpoлeтepЬ великopyських i
yкpeiнськlсх. Teпep виявJrяетьсЯ, Цo бeз Укpaiни вх(e нe
шo,ке бyти Poсiйськoi iмпеpii, цe6тo Poсii .в стapo}ty
poз1rшiвнir.

Bтpaтa Poсiеlo Чopвolo }topя _ цe втPeтa нeю шiсця пЦ
сoнцeu. A6и з6epeгти нa IIьoшy пaвyвaЕIlя, мoскoвськi
iuпepiaлiсти tltyкaють пiдтвepдxсeння свoiх пPeв y
зaгapбницькiй пoлiтицi Kaтepпнn II. Ha дoпoшoгy iм
пPt{хoдЯть yкpaiнoфoби-кepiвники дeякиx шicт i oблaетeй y
lрoшy peгioнi.

Poсiя нaйGiльIIIe нaшaгarться шaнтa,Iсyвaти Укpaiнy ви.
кopистoвyюЧи к6pццqЬкy кapтyn. Пepeдвибopний блoк
сPoсiяr, ствopeвий нaпpикiнцi 1993 poкy' яrсий oб'еднaв
мeцIкoвсЬrco-цeкoвськe Pдк i ueхGeкoвсЬкo-кrrичнiкoвськy
ЕIIIt (вapoднy пapтiro Кpишy), щe пepeд вибoperrи в Jшoтo-
шy 1994 poкy poздaв pяд oбiIlянoк: nнeoбxiднo пpийвяти
зarсoЕ пpo гPoшeд.вttствo' в якouy бyдe poзглян5lтo пepвiснe
пPaвo кpи}tчaн нe кpишськe гPoмaддIIствo тa o6гp5rнmвaнo
пpaвo гPoшaд.яIr Kpишy нa гPoшaдЯнствo iнцrиx .ЦeP]rсaв.. l
(звинaйнo, Poсii._ o.Г.); бyдe poзгJIяIrJrтo зaкoIIи пPo деp.
хtaвниx слyясбoвцiв i пpo стaтyс дeщпaтiв. B oстaнньoмy
нeoбxiднo пepeдбaнити пPeвo свiдlопaцднняD; (...пePeдбeне-

нo poзpoбкy нoPмeтивIIoгo eктy пPo пPoxoд,lсeння вйськoвoi
слyхсби нa тepитopii Peсrryблiки Kpиш>; <...слiд пpпЙняпlп
зaкoн пpo peспyблiкаIrсьIcy гвapдiro i ствopити iil; с... gт3g.

Pу|TуI'.. КoнститyцiЙlluЙ сyдl; ....пiдгoтyвaти i пpvtЙнятп
нopмaтивнi eкти' кoтPi визнaчaroть фiнансoвo.6aнкЬськy
систeшy Peспy6лiки Кpим' ii бloдr'rteтl; (...пpийняти заrсoн
пpo peспфлiкeвський бaнк I(pишУn] ....пpийняти зeкoн пPo
iнвeстш1iil; (..пPo заxиcг IIpaв кPиt'сьюоr виpoбникiв l; (*цpo

oпoдaткyвaнняD; (*зeкoнoдaвствo' ltoтPe визIIaчaе кoвцeгщilo
пpивaтизaцiiD; (..лaltoх(eпня пPo зeшельний бaнв..ri q... пo.
ст)rпoвe зaпpoвaд,rсelrня eтPaхoвoi шeдиIlиниl; с...пpийнягтя
пaкeтy зaкoнЬ пpo дepхсeввi гapaнтii iз сoцiaлънoпo зaхис.
тy гPoшeдЯн PК,; (...нopDraтивнi eкти пPo шeтepинствo i
дитиIlgгвo' пpo шoJroдЬ, iпIпi кaтerоpii нaсeлeвня' якi пoгPe.
бyloть oпiки деpхсави)тoщo [1?a]. 3a piк свoеi дiя.llьнoстi
кpишський (пapлaueнтD нe викorraв хсoднoi з цrrx oбirцнoк,
спpяшyвaBrци свoю дiшtьнiсть нa пpoтидiю Цopшaтиввим
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aктau Укpaiни, вiдpepтo iгвopyloни }г,(вал}r зelсoЕoдaвчoпo
opгalry деPilсeви.

Pilшyli, xoч i зaпiзнiлi дii Bеpхoввoi Paди Укpaiви i
Пpeзидeнтa дeP,кaви' зolсPeшa лiквiдaцiя нeзalсolrЕoгo
пpезидeнeтвa в eвтoнoшвiЙ peспyблiцi' виtсJtикeлu нe-
oдtloзIlaчнy peaкцilo з 6oкy кepiвництвa цiеi склaдoвoi
чaстиЕи Укpaiни. C.Цeкoв IIeзвaв дi i  yкpaiнськoгo
кepЬниrryгвa qбeзпPецeдetlтпиt[и i шeзaкoвнишиl[l?4]. ffля
вiдвoвлeння пopytцeнoi tзaкoннoстir кpишськi кepЬники
пoiхaли дo Moскви. Пpoтe PeaльIre стeнoвищe зuyсилo
вaвiтъ пPeдcгавниIзЬ fuloкy qPoсiяr нaзвaп{ нaс пepебyвaюlя
йoгo пpи вlreдi сpoкoм втPaт i poзнapyвaц5', бo rй спPaвs,
пеpебyвaюнv| tIPu влeдl, пpopoсйськi вI/'JIуI зв.в,aJIуI eвтoнoшlly
peсrцблiкy в сepйoзвy eкoнouiнщr i пoпiтинвy кpизy' пiд.
стaвиJIи пiд сyмнЬ сaшe iсв1rвaння aвтoнoшii пЬoстpoвe тa
дисIсPeдитyвaли iдeю oсo6lIивoгo стaтyсy Кpишyn[174].
I(pимськi (дePxсaвoтвopЦin, вiднyвaюни пiдтpишкy po-
сiйськorо кepiвниrцвa' кидaкугь викJrик Укpaiнi нaвiть вxсe
тиu' щo не дoтpишyються oфiцiйвoi вeзви aвтoнoшii,
вaзивaючи ii тiлькlr сPeсrтyблiкoro l(pиu'.

He виrgпlкае срrнЬy: в вивilцнix шeflсaх Poсiя шorкe iсвy.
вeти лицIe як силЬнa шiлiтapнa дep'кeвa. Haмaгaнвя
зuitцrитися нa Чopнoмy шopi зtiyцty€ дйти висвoвкy' щo
poбиться спpoбa пepeopiентJrвaти rеопoлiтичвy вiсь Poсii,
пepeйuroвurи вiд GiльlцoвиIlьlсoi oсi сMoсквa _ Bлaдивo.
стoкD дo пeтpiвськo-кaтeривiвськoi oсi lПeтep6yPг -
Ceвacтoпoльr в ii пiзнiцroшy oстaтoчIro}ty вapiaнтi. Te тyг
вolra зyстPiчaeться з сepйoзвиuи пpoблeшaши.

Ha,{aлeкorry Cхoд гeoпoпiтичнi irrтepeси Poсii встyпaютъ
y сyпеpe.пroстi з iнтepeсaши дDoх aзiйськrок гiгaнтЬ _ Япoвii
тa Itитaю, нa пiвднi iй пpmистoять шyсyльuaнськi нepoди'
яtсиш вJtegгивуtйl gуtcoкуrй пpиpieт нaсeлeння' нa зaхoдi _

нeзaлeхснi евpoпeйськi дepхсaви' дo яких Moсквa мaе
тepиmpia.lьнi пpeтeнзii. Чи вltтpимee кpaiнa (..гPeтЬoтlo свiryl
зe piвнeи eкoвoмiчнoгo poзвиткy тaкe (вopoxсel oтoчення?
A шoэrte спpaвдi д.llя збeperrсення нeфoнaльнoi iдeнтиvнoстi
Poсii дoцiльнo oбмexситись етнiчниliи pauкaDtи? Бeзyмoввo,
всi нapoди, нaсaмпepeд poсiйський' лицte вигPaли 6, як6lt
мoскoвський yPяд вi'щдoвився вiд пoсягaнь нa syхсi тepитopii.

3r6

У tрoшy poзyшiнвi irrтepеси Укpaiни вa Чopнoшy шopi
з6ixснi з iнтepeсaши iнlдих евpoпeЙськиx дePfl(aв. Лишe
yгвePдивцtиcь нa Еьoшy, Укpaiнa шoл(e встaнoBwru пpяшi
кoнтaкти t чoplloшoPсьlиliи дeprrсaвaши i вuЙтlц чepeз
Cepeдземвe шoPe y вoди Cвiтoвorю oкeatry. 3вaхсuo, щo
шopсьвий тPaпспoPт нaйдeureвlший, вигoди яIсoгo
пpoдetloЦстpyвaлa пoвorlrнa Япoнiя. Як нaйбiльцIe зa
теpитopiею евpoпeйcька дep,rсeвa' якщo пe бpaти дo Jrвaги
пс aзioевpoпeйськy пoт]rгy Poсiro, Укpaiвa Ee шoхte o6iйтись
без спiвpoбiтпиrгтвa з iнцrrя дeP,кaвaЦи свiтy. li бeз'я.
дePвий стaтyс сцPrrяшuе poзвитlсoвi eкoнorriки i пpивepнe,
щo 6aнишo й вивi, }'saгy iщrос дePxвв.

Bи:сoдд.ти з rlьoпo' y зпirрeппi пoзифй Укpaiни нa Чop.
вorry шopi зaцiкeвлeвi вeвiтъ дaлeкi дep,I€ви. Cepeд ни:к -
Krпaft i Япoнiя, щo шaк}тЬ тepитopiaльнi пpeтeнзii дo свoтэ
сусiдg' пoзаяк с}Uъn Уtсpiвa зшyс,tть iшlepiа.lriстltннy Poсilo
roнцelrlp}rвaти свoi сt'iJtп нe тiдьrсrr нa .I[eлeкoшy Cхoдi. Як
Poзв!!вeЕe шopсьЕa дePrrсавa Увpаiвa сЕPoшox(нa зlraчвo
зIеIrlllillll вIIшЕ Pmii ra БдизьДlory i Cepeдяьoшy. Cxодi.
Яtсби дpтryетит}t' щo .-ir.lqуРrсrriстъ' Ееaaлexсrr!(х дepЕaв
збеpealзeться в prciйськo-тropпське o6'€ддaвЦя, тo вiдЦrпт.
poвi тeндeвцii lteзaxстeнy i кpаiв l[eвтpaльнoi Aзii
зaлицIaться сe*iл.lп€сoпoлa п'ятo9r rlьorэ oб.едвдЕЦя зa ЕPи-
клaдoш нeзaлежнoi, пeЙтpальвoi дрuoкpeтинвoi Укpаiаи.

вliхiд Укpaiви в CеpqдзerЕe шoPe € гaPeЕтoш дJlя вt}ae.
шoвигiддtm зв'язкЬ з дePжeвaци ва всiх кoЕтиrleЕгe:с Яlqцo
звaЯс}rги rrиrriцrнiЙ пpкpoдвий тa eкoвoxiчвий пoтeвцiал
Упpaiви, тo 6aгaтo кpaiв свiтy 6aнaть y вiй свorэ пePтвepa
B Укpaiвi дoбPe poзвивeвi щ/кPoвe' oJtiйнa, ш'яcнe, шoJroч.
Еa' кoЕсеPвIIa' tuloдooвo.чeвa' вивopoбвa' сп,ttупoвa' :к.lriбoпe.
каPвa тa iвшi гaлyзi хapнoвoi пpoшислoвoстi. Haшa дePxсaвa
вiдoпa яrс виpoбншс eлeкгPoeЦepгii, пpoкary чoPЕt'x leтaлЬ,
тoвapнoi зaлiзнoi Pyди' шiнePeльЕl{|( дфPив, сipнaвoi кис.
лсlги' каJlЬrglнoвaпoi i кeyсти.lвoi сoди, xiшi.шlос в(l'tolоotl'
uет.алopiзaльшor вeрreтЬ, тparсmpЬ, eкскавaтopЬ, пiдrшш-
пикЬ, тaлевiзopЬ, ХOЛo.[}tJtЬвикiв, вeлoсипeдЬ i шoпeдЬ,
шoтoIryлс.пЬ, urкipпoro вityття тa iцшoi пpoдrкцii. IIe тpe6a
iтвop5rвaти й тoID, щo Укpaiва - цe вeпикa iвтe.пeкryaльвa
сиJla' яtGa пoсiдaе пepeдoвi пoзшrii в PЯдi гaщrзeй вayк}L
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3i свoгo бoкy спiвпpaця Укpaiни з бaгeтиши нeфтoro

кpaiвaми Близькoгo Cхoдy дoпoшo)I(e iй вeйтpaлiзJrвaти

пaфoвий цIaнтaхс poсйськoro iшпepiaлiзмy. oгo:к, йдeться

Ire пPo пaн)rвallня нaд iвurими кpaiнaми' a пpo pЬнoпpaвнi

i взeемoвlпiднi сmсyнlоt. Чopнoмoрькиliи пoРгaши шaтимJгть

зшory кoPистJrвaтись сyсi,цтri дePxсaви вa oснoвi yrод.

Hе мaемo пPaвa зaбyвaти Й тoгo, щo нe зeилi llelциx

пpeдкiв пPo,tсивaють iвlдi нaPoди (гpeки' евpei, бoлгapи

тa iвшi). Mopcький цIляx нeйвигЦнiцrпЙ Дltя встaIIoвлeItЕя

PeгyляPних зв'язкiв циx,китeлiв Укpaiви з дepxсaвaми'
звiдки в дaвпi чaси пePeсeлились пpeдки цl{х гpor'eдян

Укpaiни. Taкi peгyляpнi зв'язки' з oднoгo бoкy, пpигaль-

}ryють eмiгpaцiю з Укpaiни пPeдстaвникiв iнцrиx вeцio-

нaльнoстeй' a з дpyгoгo бoкy, нaцioнaльнi rreнrпиви, якi

пPo)lсивaють y дe}torсpaтиннiй Укpaiнськiй дepхсaвi тe-

rсo)к спpиятиDlyтЬ кotlтaктaш з 6eтькiвщинoю ixнiх пpед.

кiв нa oсoбистiснoшy piвlli.
Mopськi IIrляхи Укpaiни нeблизять ii дo Aзiйськo-

TихooкeaнсЬкoгo peгioнy, який вхte сьoгoднi пoчинe €

визнaчaти зIIeчнoю мipolo <eкoпoшiчнy пoк),10t' tшIaпeти' a в

ХХI стoлiттi тytи' зe пPoгнoзaми' пepeсyнеться цeптP
eкoнoмiчнoго i пoлiтичнoгo,китгя 3eмлi. Бeз зв'язкiв з ATP

нe oбiйтись i Укpeiнi, пoзeяк uи пepeкoнyе}loсь y тeндeнфi

цiлiснoгo Poзвиткy свiтoвoi eкoнoмiки нa пPиЕципax

piввoпpaвнoстi, взaсмoвипoди тa взarшoдoпollloги.
Кpiм Пiвнoчi й Пiвдня, Укpaiнa стoiть IIa цIJIяxy зi Cxo-

дy нa 3axЦ. 3вiдси _ дoкoнeчнiсть встaнoвлeвня яpyясвix
стoсyнкiв з кpaiвaми 3aхoдy. Baжливa Poль y цьouy
нaлe)кить Укpeiнськoмy 3aкapпeтгю' якe мe)кy€ з чoтиptle

дep,rсaвa!Ли (Пoльщero, Cлoвeччинoю, Угopщинolo i Pyмy-

нieю). 3aвдяки йoмy Укpaiнa вихoдитЬ дo ,{yнaйськoго
бeсeйнy i дaлi _ дo бaлrавськиx кpaiн. Щe зa княхсих чaсЬ

Зaкapпaття бyлo мoстoм мiхt yкpaiнськиIrt княll(иIrt i рopсь-
ким кopoлiвсЬким двoPeми.

Poзyмiloни poль 3aкapпaтгя в Укpaiнськiй дepхсaвi,
aнтщrкpaiнськi си.lпl нaмaгaкугься poздllyЦrвaти тa}r цrгyчtтy
(pyсиIlськy пpoблeмyD' кoтPa мa € тaкy xс мeтy як i

сeпapaтистськi pyхи в iнцrих peгioнaх Укpaiни. Iroлiтичнi

IUraни iдеoлoгiв (Pyсинствa) BикPив Iopiй Бaнa. Biн писaв:
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nlxня opieвтaцiя Еa oкPeшy Pyсиllськy }toвy чи нaцiю
пopoд,rceвa нe фiлoлoгiчниии чи iнцrими нayкoвици
шipк5rвaкняrrи' a пoлiтинlrими нa![aгaнн.ЯуП^ сyсiдпix нapoдiв,
дeкoтpi з якrс:( в:кe вiддaвнa пoсягaкугь пa oкpeiннi зeшлi
слaбoзaxищeнoi Укpaigц'[l6, с.16]. Пpoфeсop П. Maroчi
пaсuiлroеться дaвeти пopaди piзниш УPядaм y сyсiднiх
дeprtcaвaх як it стaвитись дo <pyсинiвl i нarцoi нeзaлехtнoi
дeP'rсaви.

Як нeзaлeхсцa дeP,rсaвa Укpaiнa пoтeпфaльIlo пePepoстe
y евpoпeйсьIсy eкoЕoшiннy пmyry' щo стaнe нaдiйвим щи.
тoм €вpoпи вiд пoсягaнь Poсii з ii iмпepiалiстичнoю
пoлiтикoro. Пiсля знeвipи в uиpoтвoPнiй poлi Poсii тaкa пo-
зицiя пoчинaе здoб1rвaти визнaнЕя в цiлoшy свiтi.

4.B. TpaдrrцiotlaлiBм яlс iдcoлoгiя
.цеp,кaB(yтBoprшlш

Бopoтьбa rriхt силaми нeфoнaльнolto дep,I(eвmвopeння й
c|xПaБrl кoпoвiaлiзшy, шittс силaми дeмoкpaтii й тmaлiтapизмy
oхoпилa всi сфepи нaцtoгo ,tсиття. B iдeoлoгii кpaйнiми
пyнктaши стaли пaцioнaлiзм i бiльцroвизl[' нetaлeхtrra
Укpaiнe й кoлolтiaльнa Maлopociя. Heoбiльrцoвиtси f!дyгь
стapим' пPoтopelти}t цUlЯкolt' зeхищaючи (eдиrro пpaвилЬпe'
вчeння. Boни ueroть зa пpиlспaд Лeнiнa, кoтpий (дoвoдив
вeзбiхснiсть пoг.lтядiв pядJr aвтoPiв, щo с5rмнiвaлaсь i бyли
нaстpoeнi сrсetггиtltlo' з цитaтaши з Мapксa тe Енгeльсe'[5l,
c. 429|. Heo6iльlдoвики тeпep пopiвнloють дiйснiсть з
лeнiнськими цитaташи. Haфoнaльнo-дe![oкpaтичнi сили пe
uaють iдeйнo-тeopeтичнoгo oпepтя' rдyкaютЬ йoгo в
кoвцeпцiюс миtlyлoпo' e щe ta oкeaнoм' y 3axiднiй eвpoпi,
Япoнii тoщo.

Bхoпивцrись зa якyсь мoдIry iдеlo, дoмopoщeнi iдeoлoги
яrс з тeбopy сoцiaл-демalэгЬ, тaк i нeфoвaл.дилeтaнтiв не
poзyмitoть тoпo' щo шт)r.Ilre пepeсeдхсeння чy,tси;к iдeй нa
5rкpaiнський гpyнт нe шo)I(e дaти пoзиту|BI|l/!х пaслiдкiв. сУк-
paiнствo,_ писeв,Ц. .Цoнцoв,_ }ryситЬ yсвiдoмити сoбi, щo
йoпc iдeя, IсoJtи xoчe пepeмoгти' пoвиIIнa б1пи яскpaвoю iдeею,
сeбтo виrс.rrючaти всякy iнury, oснoв}rвeтися нe нa чaстиrr-
нiм, eлe пoвнiм зeпepeчeннi.ryжoi. A д.пя тoпo IIя iдея пoвинна
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бyти всeoбiйшaючoю. A цe звaпить, щo вoЕa пoвиЕвe пe-
peйнятись пoЕяттяu пoлiтичнoi влeди нaд эrюдвiстlo i
тepитopiеlo' a пo.дPyтe _ вaтхIr1rги сoбoro тaкy сyспiльпy
фpшy пoспoдePстэa' яIсa б пoзвoпилa iй пiдlяти сблaпoУ-
стpoйствol кpeiви вaд свo€ю хopyтвoю' пmpoiти видaтвiсть
шopaльIrих i фiзинttlос сшr кpaiшr в пopЬнянпi з ii тeпepirшпir
стaнoш) [54, с. 3l7I. Як виrUIивa€ з цl{х с.пЬ, шoвa мoжe йrrtt
пpo вJIaснy Цeю. Aлe т}гг мyсиrДo дaти вiдтtoвiдь вa питeн.
ня: яtla цe в.lreсвa iдeя?

3вepнeмoсь дo tсIlитT{ Io. JIиrи, яrсий пpaпryв сивЬзyвeти
вaфoнaльнy tдero, визпaчивцIи ii шiсцe в свiтi, в icтopii
свiтoвoi Itивiлiзaфi. <Пpизrraveнвя Укpaiниr вrкe Еaзвoк)
спoЕyкaе дo Еoвиx пoшryкiв. li aвтop лe}rae тpaдицiйнi
yяв.IIeння пpo yкpeiвськy нaфю, ii гeнeзy, хapaктеpo;roгi:o.
Мoxснa нe пoпoдЯсJrвaтиeь t Iдlluu iдeяuи, aлe нeхтyвaти нe
мo,tснa. Iopiй Липa poбить лeкoнiчвий виснoвoк: .Oг'сe,
тpебa бyти, стaвaти сaцпlr сoбoro' [1l3, с.248].

IIIyкaюни вiдпoвiдi нa пtiтaнвя пPo rсyчaсвi iдei
}кpaiнцЬr, Io. Липe Poзгдядa€ сyвpeiнський сoфaлiзшr,
с1rкpaiвсыotй вaцioвarriзшr, <вiдly:сr i тpa'щпriil. Biп пolсазyе
вaсJIiдЕи poзпoвсюдprсеЕвя в Укpaiвi rбeзerсaлiснoi дolстpини
дeЕiвiзшJr'' зaзЕачa€' щo nз6oнeвпя шapЕсиtшy пп'игaе y
впPoleд'сeввi вe пepшe riсцe ЦeЕaвистиr[ll3, с.2r3].
Пoвстaняя yкpaiнсьltoгo нaцioвeлЬuy вiн пoв'язye з iмeнerr
Бoгдaнa Хueльвиrlькorp. A oсь Iцe oдпe йoro вислoB'IенEя:
сКпиэкка floнцoвa "Haцioнaлiзu) l 6лисцrнoю лipинвoro
peaкцiеlo нa пaсивнiсть yкpaiнцЬ, бeз гли6lпoi yкpaiнськoi
сивтeтичвoi дyшки. I{e, влaстивo, irrтеpшaцioнa:rьнrrй
нацioнa;rЬм (пiдсpeслrolo._ o.г.), дrлte пoдiбнпЙ у cюift
кoнцепцii дo шaPксизшy (rcrroввvtйt дзuryп. вeвaвисть i
pyiнa всepeдивi paси)r. I дgлi: сTеП€P, кoли Мoсквe пoчeлa
бyдrвaти тип ссoвiтськoi лroдlвиr, florцoв вe шaё в сoбi
вiчoro дo пpoтt{cтaвJteввя iй с3псpaiвсьlсoi lпoдlни': йoгo pшrя
не € Poлeю lсoнстPyктopal[ll3, с. 214.215]. Tyг дoцiльнo
нaгeдaти' щo (rrPизвaчeвЕя Укpaiвиr _ цe твip 1938 poкy.
Пiсля tlьoгo yкpaiнськi вчeвi' Еe Еaцty дyшкy' зyшiли
пpoтиcтaвити <1rкpaiвсьlcy лIqдипyD як aнтипoдa ссoвiтськoi
людиtIи'. .Цoстeтпьo нeзвaти пpaцi <Bиxoвний iдeaлr
Гpиropiя Beщeнха тa lУкpaiнська вдaчa i вarд вrоtoвпий
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iдeaлr Boлoдишиpa янeвa, з якиl[и тeпeP }ta €  змoгy
oзнaйo}tитt{сь yкpaiнelр нa бaтькЬщинi.

Io. Липe кpитикy€ нетePпeJIивiсть yкpaiнrliп y ш1rканнi
сeбe i свoiх тpaдицtй, щo тягнe iх дo .вopo:кбитствa)' Po.
з5rмiння iстopii (яIG !Дaльoвничoгlo зeпeJlьнono eнтyзiaзшy, яrс
нaскoкy' з пiзвiцroю зalшtaтoю зa це бeзт1рбgгним 

'lситтяDt'
свoepiднolo пoсaдoк)D' пpoпaпoвaнi в цiй aтмoсфepi чy)lси.
нeцькi гaслa (нe нaйкpaщиx взipфв>. Iм пpoтистaвJlя€ться
тpaдифoнaлiзм. nHoвiтнiй дepлсaвний тpaдифoнaлiзм yк.
paiнцЬ, aбo, скopiur' лeгiтимiзt!' }roхсe rlaти в шeйбyгвьoмy
вeликe знaчeнЕя. Bсe зaлexсить вiд тoгo' як дoвпo мo,к)rть
нoсii дepлсaвнogги всyпePeч yсЬolrly Чу|I|у|Tv| тeк' яtс 6u ll1

дepлсaвнiсть iсп5rвaлa дaлio [l13, с. 215-216].
Усвiдoм.пeння тендeнцй 1rкpeiнсьltoтo )apaктеPy' зa пepe-

кoнaння}r Io. Лии, сдaла б oДriсть opвнiзафi, oдrriсть iстopii
i oднiсть пoглядy нa бyдy.rнинy" [l13, c,2|7\ Taкий пiдrц
спPoст)rвaв 6и нaiвнe lсpитик.aнствo вopoясбитiв з ix (нeпo-

цtaнoю дo зaсeд eлiти iеpapхiin. Taкe yсвiдoмлeння нa61вae
oсo6ливoi вaги нинi, кoли в Укpaiнi пpoявиJlaсь пepeopiен-
тaцiя з nзaxiднoгo П'емoнтy> нa uсxiдний ц'6119g1l, бo
нeчeбтo пepшrий (Гaлининa) нe випPaвдeв спoдЬaнь.

CлyIшнy дy}tкy' нe нaцr пoгляд' вислoвив фiлoсoф оeдP
Кaнaк. oCьoгoднi,- пиule вiн,_ }raс!Дo пpuЙнятп, щo збy-

дyвaти Укpaiнy нi зa схiднoyкpaiнськпмvt, нi зaxiднo-
yкpaiнськими пoб5rтoвими yявлeнняl[и нeшo)lc,tивo. Koхснa
з цI{х !'oдeлeй пo.свoeмy нaiвнa й нepeaлiстиннa. Пoтpiбeп
якуlйtcь кoмпpoмiс. Кoмпpoмiс нe в гaлyзi пpинlрrпoвoi кo.
pекфi змiстy й yмoв peaлiзaфi дePхсaвIIoпo с5rвеpeнiтетy, a
в гaлyзi кoнцemliй дeP'кeвoтвopeння' yявлeнЬ пPo тe' якoю
тiльки й мoжe бyти дepжaвa нeзaлe,кнoi Укpaiниo [8l, с.22t.
Boднoчaс тpебa эвa'кити й iнIшe: piзнi peгioни Укpeiни
зaзнaли дaлeкo нe oдIlaкoвoгo вIUIивy пaцбних iдeй бi;ъlцo-
визмy як piзнoвидy }toскoвськorю iмпepiaлiзмy тa }toскoвсЬ.
кorю iмпepiaлiзмy взaгaлi. Цьoго тeх( нe }loх(нa iгнop5rвaти,
fo, Цo 6п uu ше кaзaли' eлe' вPerцтi-peurт, йдeться тIPo дeP.

'I(aвoгвoPeння 
Укpaiни' твopeнвя незaлeжнoi дepлсaви' a

нe кoлoнii Maлopoсii, нaсeлe}Iня кoтpoi нa пepurий IUIaн стa.
вить пoтPeби шлyнка, зaб5rвaюнИ, Щo BeлlакuЙ Гoпoдoмop
пoкaзaв: тaкi пoтpeби, зaдoвoлювaнi зa мaPксистськиIt[и
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peцeптaми' liaкугь свoiш лoгiчни}t зaвeplцeнняDr вe щo iЕцIe'
як гoлoдlly сuePть' вoни бyд0ггь зaдoвoлeпi лиIдe mдi, кoлr,r
нe нaцt}[l( чopнoзeмaх ве бyдe пeвJrBaти Чr,rсиEeIID' a BJIaс-
Ilикoм бyдe тoй, хтo }ta€ зeкoннe дЦинне пpaвo. Iнaкцre кa-
xсJrчи' бeз впaснoi деP,r€ви yкpaiнф бyдrгь paбaши вa вatЦiй,
a не свoiй зerшri.

Гaдaro, щo вapтo пPиq'rJrхaтись дo тaкиx сJIь Io. JIуrwt:
сB тeпepiurнiх чaсax нiякa зeraпя нe дopiвrюе rа:гпркiй в
oднiй дрlсe вarкливiй стaбiлiзацiйнiй пoзицii yrсpaiвсьrсoi дy-
хoвнoсти: витвopeЕня дoбpe вишлiфoвaвoгo п'rry 5rкpeiвсь-
кollo гPoмaдянинa, свiдoшorю свoix пpaв i oбoв'язкЬ, i xoч пe
з мaльoвниtlи}t' aлe tyэкe гrибoкиш 5rкpeiнськиш сoпiд3pиз-
мoм> [l13, с. 216]. Ife скaзaнo щe в пepeдвoеввi чaси. вiдEo.
дi чимaлo змirrиrroсь: гaлицькe зer'ля тerrс пЬвiкy зЕeшeгaлa
пiд тmaлiтaplrиш pe,rсишo!i' тJrг тeх( € чишалi втPaти' aлe нe
тaкi, як в iнцrиx peгioпaх Укpaiни.

I]iкeвe iяure: 5po,рrсeнet{ь yкpeiнськoro ПЬддя Iopiй JtпIa
IIе стpa,кдaв тiеro хвopoбoю i нaвiть нe пpoяв.'Iяв ii сишп.
тoмiв, щo пpoявJtяIoться в дeяIсих йoro зeшпксЬ пpи crroвi
oГaличинen. Ta нe бyдeмo зaбyвaти тoпo' щo гaлrчaЕeЦ за-
вurе 6yлo влagгивe пoч)rгтя сo6opнoстi Укpaiви. Bигeдавi
дot'lopoщeпуtмп пoлiтuкaнerДи iдei <гaлиlркoi aсaцfui€il тa
5rкpaiнськoго фeдepaлiзмy - цe *oсoбистi вiдpрси i rrPe.
тeнзii>, як пиIдe Io. Липa, aхс нiяк нe гaличaв..Цля гaлtчaв
сзaхЦний Гr'€uoнтr бyв нe чим iвIдим' яlс lUtaцдapшox дo
вiдpoдrrсeння Укpaiнськoi дepxсeви t цeнтрot{ y Kиевi

сГaлrrтrнoфо6iяr лoгi.пro ведe дo запePечeЕЕя 5rкpaiвсьlсoi
iдei, бo сIIиPeeгьcя нa aвтЩrкPaiнськy qiстиllУo, щo сдeP,Iсaвy
с)rчaсIroпo типy tno)rсвe eгвoprтти в oбxiд вaцioнaльвoi Цei
(тaк звaнa сoфaлънa дepя<aвa)> [81, с. 22l. B|t цьoпo oprп
кpoк дo iнцloi qiстиниe - пPo кoмtшreкс пaцioвaльвoi
мeнrцoвapтoстi yкpaiнцiв y пopiвняппi з iпшгrши Ьapoдaшr,
якi ствopили aбo спpoмoхсвi ствopити влaспi дep,rвви.

Як гoвopить rrpeзидeвт Укpaiни Лeoнiд Ity.nm' yсрlaiнсь-
кa нeцioнaльнa iдeя _ (вeJtика г5rмaнiсти'пla iдeя 6opоть6и
зa щaстя' дoбpo6yг i свoбoдy yкpaiнськoпo lrapoдy. Iдeя, щo
гP}пrтyrться нa глrrбoкиx iстopинн'o( тpaдицi.Е(, яrсi вeдrть
свiй poдoвiд з rкиттедaйниx д)rсepeл ltиiвськoi Pyсi, Гaлrшр-
кo-Boливськoгo князiвgгвa' кoзацЬкoi дepхсaви. Iдeя, яrсa

з22

ствеpд'IсyeтЬся PoзвиIreнoro eкoнoшiкoю, дoсягЕeнЕяши в

кy.llьтypi i вa1щi, вaдiiЙяцмtt rapaвтiяши пpaв i свoбoд людt{-

ни' [108t. Гerreзa yкpaiнськoi нaцioвaльпoi iдei тyт

Poзкpивeсгьс.я IтpaвиJlьEo' хoч зeшoвЧпoгься oсoблrrвocтi ii

втiлeпвя йс.пя звищeнIrя lсoзаIlькoi дepxсaви. ,[o ped, нe

зpoзyшiлo, пPo яlty дep,r&aвy lioвe _ 3aпopiзькy Ciн, Геть-

uaнщиЕy чи пepшy й дPyry.Пpeзидeнт шaе peцiro в тoшy'
щo oбшeжeшя феi iдei (пepевaxснo пaфoпaлъвo-eтвiчrrиu
зшiстoшD пe пPиIIecпo .6aясaвoro зЦrpтJrвaЕIrg', 60 вe втiлro.

ваJIoсь y деp,rсeвнG.пoпiтичшй тa eкoнoшi'ппй зшiст. Cпpaвдi

захolureнЕя нaфolraльвo.д}rxoвIlими пpoблeшaши y пepшi

Poки дePэr€вoтвoPeвня IIе спoнJrкeJto дo кoDlIIJIeксЕoпo пiдo-

.ry дo нaцioвa.lъвoi iдеi. Як нagriдoк сфеPи деp,rсeвoтвoPeшя
й eкoвoшiки запсr'roниJtи вiдэеРгi пpoтивllики yкPaiЕськoi

нaЦoвaльвoi iдei.
He виклиtса€ запepeчeнь дJrшIae Пpeзидeвтa дePlrсaви' tцo

.нaш тpeбa вe лишe нaпoвtlити нoвиlt зшiстoш вeфoнa.пьry

iдeю, a й вшpo6rтпr i argrивнo задiяпr нoвy iДGшroгilo

tеp,Iioвoтвopоrrня. ll нepiлсвиш ка}reнeм пoвиЕeн стaти нe

пPI{Е'{tm p]rfuyвa'Iвя' a пPивцип твoPeнвя' бyдiввиI5твa тa

сгвePд,кelrвя Укpаiни в якoстi цивiлiзoвaвoi дepясaви' зa-

6eзпeчerня F'JIя, JюwБ|ДгiДIlо( yшoв ii,lсlfттяD tl08] (пiдсpeс-

лIoro._ o.Г.). 3aс.llyгoвy€ Еe )rвaгy тPaктyвaввя зeвдaпь

дiя.rrьнo-твopнoi фyrrкфi вaфoвaльнoi Цei: (нe лиIдe пPoгo-

лoцIJrвaтl' a й peaльвo пPoBoд,fтI{ пolriтикy ltlиPoкoгo цerr-
lpизшy яlс iггегpaцiйнoi шoдgri poзвиткy Укpaiви' яtt lllлE(y

JrпикЕeЕrя кoвфporгaцйЕ(rcтi, yзюд,I(eвня сyспi.lьвих iнтe.

peсЬ' pЬпок сюфuьвrос вePgгв' сIтPияrшrя кoшrpoшiсy piзlтor

гiлoк влaдд' зryPтlrвaнEя всьol1o сyспiльствa" [r08].
Чи пешa пЦстaв дo тoпo' aби визнaти зa тeкy iдeo.пoгilo

tеp,rсаBoтBopflrпя тpqшщioнsлiзм? Boвa, пФ.пePшe' твo-

prrть фyцeшeнтдДя lсoвсolliдaцii нaцii' a пo.дp5пre! дoпoшoхсe
скиrтJrти тi Цeoпoгi.lнi щгтe, щo в'яхt5lть пeвнy чacгивy Еa-

IIIoгo пaсeлeЕвя xп6пnмu yявлeIIЕями пpo щaсливe
с5rспiльствo в чaси ryлaгiвськoгo скoм)rнiзшyl. фeбa пonoди-

тись з ,Ц. ,Цoвцoвиx, якlаfл IrиIцe: сHaцiя гJlядI{ть y шипyлe'

звiдди в тpaддп1iя< цIyка€ свolo вiдпpaвнy тoчкy, i в шaй-

бyтнe, яrсe ria €  уPяI||ITиI д;|я 6yдyних пoкoлiнь,

PeтPoспeктивнo i пpoспeктивЕo' нe нeхЧrючи тpaдицiями,
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aнi пpoвiднoю iдe€ю }taй6)rтньoгo в i!Д'я (зaвдaнЬ дIrя,, [54'
с. 328]. Пpeця Io. Липи nПPизнaчeння Укpeiни> opiентyс нe
пi'пrЦ дo мeйб5rтньoгo' спиpeючись нa минyлe.

Tyт нe oбйтись бeз чiткoгo визнaчення мiсIщ Укpaiни
нe мeпi €вpoml, пpo щo вхсe йIдлoсь. Tpaктyвaння Укpaiни
як цeнтpeльнoeвpoпeйськoi дepхсaви внoситЬ кopelстиви
в пoгляди пPo lraш кpaй, eлe нe сyпеPечитЬ виснoвкoвi
|o. Лurм пpo тe' щo вiдвiннa вiсь нaIдoi бaтькiвlцини мaгнe-
тy€ дo Пiвдня. ГeoпoлiтичIlе станoвищe Укpaiни нe спpo-
стoвy€ться Й тvtм', щo yкpaiнцi вiднoсяться з лiнгвiстичнoгo
пoглядy дo сxiднoслoв'янськoi гPyпи iндoевpoпeйськoi мoвнoi
Poдини. Iстopик M. Гpyшeвський твepдить: <Бopoтьбa з сте.
пoм пPoгягoм вiкiв зaбиpaс eнepгirо нapoдa' йoгo вищих
веpсгв i пpaвитeлъств. ..' Maroчи небeзпeчнotto вoPoгa пo цiлй
пoJryдrrевo.сxiднiй гpaниннiй лiнii, yкpaiнськi пoлiтиннi op-
гaнiзaфi rre спPorlto]tснi 6yли yдepл(aтися' кoли з тилy нa
лiнii пiвнiчнo.зaхiднй aбo пiвнiчнiЙ сфopмyвaлися якiсь
мiцнiцli пoлiтичнi opгaнiзми> [43' т. 1, с. 15].

Ha Пiвднi виIlик:пo yкpaiнськe кoзaцтвo. Tепep i Moсквa
пoчинaе з Пiвдня вaст}tп пPoти Укpaiнськoi дepжaви. 3вiд-
си _ oсoбливiсть yкpaiнськoi .Ц,5rхoвнoстi, якy нaмaгaлись
зpoбити oб'€ктoм, з oдIroпo бoкy, aзiaтськoгo (кyльтypтPе-
гePствa) aгPeсивнa Мoсквa, a з дPyrэгo _ кцивiлiзoвaнoгo
кyльтypтPeгеpствa > IGaтoлиIlька Пoльщa.

Poзyмiння центPaльIloевpoпeйськoгo стaнoвищe Укpei-
ни з гeoпoлiтичнolo opiеятeцiею нa Пiвдень запo6iгaе
пiдxoдoвi дo нei як дo вiчнoгo епiгoнa 3aхoдy. Мoхсe тoмy
ми бaгaтo втPaтили' щo стaли нeвiльникaми нaв'язaнoгo
чy)tсиl| IlЯlltи кoмIт.пeксy нa фoнaльнoi мeнrшoвapтoстi yкpa iн-
tщ' кmpld мyситъ пoстiйнo нaздoгaняти 3aхЦ? Чи нe впeprце
пPoти циx зг5бниx нaслiдкiв oкцидeнтeлiзaфi Укpaiни вис-
тyпив Tapaс IПeвчeнкo? Biв кpитикyвeв тoдilшнiх пaнiв
iнтeлeктyaлiв:

.(oбpe зaхoдились
Пo нiмeцькoмy пoкaзy
I загoвopили
Taк, щo й нiмeць вe втopoпa'
Учитель seликиЙ,
A не те, щoб пpoстi людe.
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3 I&oгo oглядJr вимaгar пeBlroпo )rтoчнeння дyмкa Oлeк.

сeндpa l(y.llьнrrIркoЮ, Щo (}кPeiЕськa кyJlьт)rpa' яIс i псl,fxiка,

нaлeхситЬ дo (rвpoпeйськoгo кyльт)pнoгo кoлa)' дo cфepи

oкцидeнтaлЬнoi (3aхiднoi) дyхoвнoстi, aлe мar пеoкyльтyP-

нo.пePифepйний xapaктеp с)птpoти olщидeнтaJlЬнoi дrxoвнoi
сфepиo [106, с.156]. Haпeвнe, бyлo б пpaвильнiцle скaзaти'

щo нaшa дyхoвнiсть пoв'язaнa з Пiвднeм, звiдки, в oснoв.

нoмy, пpийцIJIo дo нaс хPистиЯtlствo' вiдтaк _ yкPailrськa

кyльтypa спpaвдi зaйнялa гeoкyльт)Pllo.пepифepiйнe мiсцe

в oкцидeHтeльнiй дJrxoвнoстi, a згoдoм _ дo €вPoпeЙських
впливiв дoдaлись вrUIиBи t пiвнiчнoгo сxoдy' щo 0с06лив0
пoсилились зa чaсiв тoтaлiтapизIrdy, звiвrци мaйжe нaнЬeць
Bп;IIиIBи| зaxiдвi.

Ha нeuтy.щшкy' мeх(oвiсть Укpaiни нe }rorrсe бyпa звeдeнa

дo пpoблeми nCхiд.3axiдo' бo тyт пoвнiстlo iгнopyеться
пiвдeннo-пiвнiчнa вiсь. Haпeвнe' !'al paцiю Boлoдимиp Янiв,
кoли дoхoдить висttoвкy: ullaura, вrкe paнiur зaзнaчella }re-

ltсoвiсть, кaх(e нat' нaдiятись, щo ми нaшy oкpeмiцrвiсть
збepeхсемo нaвiть зa пoслiдoвнorю нaбли,IсJrвaння дo Евpo-
пи. Hа нaшy дytДкy' нaЦta шeжoвiсть y мaйбyтньo![y lloхсe
стaтися дJtя нaс нarrroю сиJtoю' тaI( як' пolси щo' вoнa € нe-

IцoIo слaбiстlo. Boнe мoxсe стaтися oсtloвoю нaцroi нeпoвmpнoi
opигiнaльнoсти i нaцroгo пiслeнниt.gгвa. Ite, зoкpeмa' мo,Iс.llивe
в чeс зaхитaнIrя дaвньoi вipи в Евpoпi, зaхитaння ii свiто-
глядy' a нeвiть i тРaдицiйнoi eвpoпeйськoi piвнoвaги,-
piвнoвaги вoлi, poз5rмy i пosyвeнь. Caмe свiхсiсть нaцroi
eмoфйнoсти Dtolrсe ПPuчIl|1wIuся дo oнoBлeння olсцидleнтy й
кyлЬт)rpи' щo пepe)rсивaкyгь кpизy} [245' с. l40].

Укpaiнa пoсiдaс нa мaпi свiтy "ддg)кoвeD, aJte лиtцe в гeo-
пoлiтичнoмy poзyмiннi, стeнoвищe' тoмy пpиписyвeти iй
мapгiнaлiзм' як цe нepiдкo poбилoсь i po6иться' нeмa пЦстaв.
У нинiIшнiй глибoкiй дrхoвнiй кpизi, щo oxoпиJla цiлий свiт'
з ii aмepикaпсЬкoю peмбoмaнiею i мoскoвсЬкoro бид.пoмe-
нiеro нaIд нaPoд з йoгo д)rxoвIlиl'tи тpaдифями пoкликaний
зiгpaти нe poль o6'ектa для дylltитeлiв, a стeти пepцIopяд-
ним сyб'ектoм' щo й гoвopив B. Янiв щe нaпpикiнцi 40.х
poкiв.

Hинi Укpaiнa стaлa тepитopiею piзних eкспePи}terrтiв _

вiд кoсмoпoлiтичнoгo oбiлoгo 6paтствao i зaoкeaнсЬкoгo
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сelsгaнтствa дo ципiчIroгo пolциPeнIrя (свorl BIPиD шoскoв-
сьIсиши зaпшriтизoвaниIEи iеpapxaши-iмпepiaлiстauи. Пpoте
не бyдeиo впaдeти в iвlшy кpaйнiсть' видaючи зa IIaщy

дJrхoвнy сarroбyтнiстЬ мoдePнiзoвaнe пoгaнствo' пoзaяк
xPистиявствo в йoгo yкpaiнськиx вapiaнтax (тpaдицiйвo

пPeвoс.пaвIrorry i rpeкo-к.aтoJtиIIркoмy) нaйпoвнirцe вi,щloвiдaе
IIaIцoDrJr нaцioнaльнoцy xaPaктеpoвi. Мyсишo зpoзyшiти
сaшoбyтнiсть yкpaiнськoгo lrapoдy i пaгyбнiсть чy,t(их Еatд
вплrвЬ. Io. Липa Brrсe дaвнo зaстepiгaв: qHe в poсйськorо
тrrтry opлi i не в зrrexaнiзoвaнiй пo-нiмel{Drси шaсi мorк5lть
виcпoвlfги сe6e yкpaiнф, лиIшeнь y тpaдaцйвюк i шilщrо<
гPyпaхD [l13, с.2l9]. Хoн цi слoвa uaкyгь мaйясe шiстдeся-
тиpiнний вiк,  вoни aктyaльнi нинi,  кoли пaс дaлi
зшoскoвI{floть пpи дoпoDtoili влaснoто УPЯд|, aшеpиканiз5rroть
i лaтинoaмepиканiз5rroть пpимiтивtloю' вyJlьгapизoвalloю як
aзiaтськoro, тaк i тeхцiзoвaнo-вapвaPськoю tсyJIьтJPoю.

Щo ж пpoгистaв}rги фй бeздyхoвнiй iнвaзii нa нaIпy дy-
хoвпiсть нинi? Io. Липa вЦпoвiдaе: <Oднiсть, вJIaсEa peлiгiя,
вJIaсЦa висoка ![oPaль i вiдвiчнi гeoпoлiтичнi пiдстaви - цe
е вeличeзнi запoвiти.3aпoвiти ф е в сaшiй yкpaiнськiЙ кpoвi:

щopaз сильнiIцi i хсopстoкiuri стpyси тiльки дoзвoJtягь нa
виpaзнirше вiднyвaння циx зaпoвiтЬ всiмa 5rкpaiвцяrrи як
пРизЦaчeIIня Укpaiви> [ll3' с. 230].

У цeнтpi дJrхoвlloгo' нaсa}rпеpeд peлiгiйнorю' )t(,rtтя yкPa-
iвфв сmiть фeнoшeн ltиевa. Itиiв _ сиDIвoл вeликoi деp-
хсaви _Itиiвськoi Pyсi. Biп - не пPoстo нaцioнaльнa сmJп/tI{я.
Якби вoцo бyлo тaк, тo пiсля йoгo yпaдкy цeнтPo!! стaлo б
iпrцe цiстo. Idиiв - цe сиtltвoJl Укpaiпи. Haвiть yкpaiвф в
зaхiдrroшy peгioнi мpiялl,t пPo великy дepхсaвy iз стo.rпaцero
в Киевi, rцo вiддзepкalIИJ|v| в свoiх пiсня>с. Taк дивились нa
Itиiв, вiдipвaнi мaйrrсe тисяtly poкiв вiд мaтipнrо< зeшеJIь
yкpaiпцi 3aкаpпaття. B. IIIaндop пиIItе: qB oчaх lrarц}fх py-

сивiв (yкpaiнщв._ of.) Киiв бyв i дoсi € свягиrit uiсmш,
стoлIцlею дaвньoi Pyси _ вe.lpт.пtoi i.ьrпеpii, яrсa бyлa i iхньoIo

дeP)кaвoюD [235, с. 190]. HaпeвIIe' тolry yкpaiнцi 3aкаpпaт-
тя yстaши свoiх 420 дeлeгaтiв Bсeнapoдних 3бopiв y Хyстi
21 сi.шя l9l9 poкy Bу|яв,уrJw| oдвiчнe бaхсaння бyги з ltиевoш.

Itиiв _ свaтe мiстo! Taкa тpaдифя нe зaJIeхсить вiд кoн.

фeсiйнoi пPинaлeл(нoстi .  Hиrr iшнi мiхскoнфесiйнi
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с5rпepe.пroстi }Ie вIUIивeIo,гь Еa визнaння Itиевa сBягиIrl мiстoм
д;rя всiх yкpaiвфв-хPистияIl. Hим не lrдoгли стaти д.тIЯ пPa-
вoслaвних yкpaiнцiв нi Moсквa, вi Петepбypг, бo мiхс
тpaдифйпим 5rкpaiнськиlll пpaвoслaв'ям з opiентaф€ю нa
iндивiдyaльнe спaсiння i  lдoскoвським пpaвoслaв'ям,
звeдeIIиш дo piвня дepжaвнoi iнститyцii для пiдтpимки
цapських зaзiхaнь нa зaхoIUIення l(oнстaнтиIloпoля i вep-
xoвeнствa в цiлoмy пpaвoсJlaвIloмy свiтi, нeмa тoгo спiльнoгo,
щo мiлс 5rкpaiнцями - як пpaBoслaвними' тaк i гpeкo-кaтo-
ликaми). Мixс ними завlцe пеpевa}rсaлa спiвпpaцд' a не
пpoтибopствo.

Cвятiсть Киева як мiстa веJIиIсих князiв Boлoдимиpa
Cвятorо тa Яpoслaвa Мyдpoг-o нggi/L'(iльнa вiд сoбopницькo-
гo дJD(y yкpaiнськoгo lraPoдy. Cпpoбa перeнeсти стoлицIo в
iвдyстpiaльний Xapкiв нe випPaBдaлaсь. Ha нaIшy дJrмкy'
тaкi хt нeвипpaвдaнi пpoпoзифi' вислoвлeнi Cтeпaнoм Pyд-
tlицькиш' пpo пepeнeсення стoлицi для Coбopнoi Укpaiни в
нoвe мiстo, яке тpебa пo6y,Цyвaти (нaд ,цIriпPoм l{и)rсчe пo-
poгЬl, бo смaй6yтня Укpaiнa пpи всiй свoiй мoi5п.Iloсти
шyсiтишe д}Drсе цyпкo тpиIl/taтися Dropя> [186, с. 368]. oб-
гP)пfтoв)пoчи тaкy пpoпoзицiro, Cтепaн Pyдницький пищe:
сT1п uaемo пepeд сoбoю дePx{aвy-велeтня' в мaй65rтньoмy
oдпy з нaйшoг5lтнiulих пo всiй зeмлi. Cтoлиця тaкoi дeprrсa-
ви ц)rсить б5rти свiтoвим мiстoм' пoлoхсеним y дiйснiм
хсrrттевirr цeнтpi дepжaви' пo мo)rснogги нaйкpaщe зaхищeнiм
вiд н1rлсинeIркoi збpoЙнoi pyки, piвнoнaснo, oдЦaче' нe нaд-
тtl дaлекo вiд цeнтpЬ влaснoi пpoдyкцii i вiд свiтoвих цrлю<Ь
тopгiвпi i л1rнби> [186, с. 367]. Itиiв зaвlцe бyв сepцeм Укpai-
пц -i тarсoпo oбpaзy не мoгJIи зaтiнити нi славa 3aпopiзькoi
Ci.ri з ii лeгeндapними Хopтиr{eю чи Beликим Лyгoм, нi
IrиlцIIoгa гeть}taнських peзиденфй.

.Цля Цeoлoгii yкpaiнськoгo деP)Iсaвoтвopeння дolсoнeчЕo
звa'rсlrвaти спеIprфiкy спефa.rьнoгo poзв}rткy нalцoгo нapoдy.
Упpодoвхс цiJп,',( стoпiть сoцiaлЬнa стPyктyрa yкpaiнцЬ бyлa
нeпoвпolo з tlедoстaтньolo дифepeнфйoвaнiстю' вoнa мaйпсе
пoвrriстro aсoфювaлaсь з селянствo!/t. Ha тe бyли вaгoмi
цPичини. flo-пepurе, пaнiвнi веPстви нaцii пpистaвaли дo
syхtипфв i 6yли дllя Укpaiни втpaненi. .Ha oчaх iстopii,-
пиtцe M.Мixнoвськv|Й,- сильнa' oсвiчeнa i кyльтypна



iнтeлiгенцiя Укpaiни пpийнялa в ХVI i xvII вiкaх пoльськy
нaцioнaльнiсть, i yсi oтi Чeтвepтинськi, Чopтopийськi,
BиIцнeвeцькi тa Tишкeвиvi _ tшtoтЬ вiд плoтi нaцroi i кiсть
вiд кoстi нaцrих! Toдi сильнуIм Ta мoгyтвiм зalvraхoм
yкpaiнський нapoд пopoдив нoвy iнтeлiгeнцiю. Ця дpyгa
пpийнялa poсiЙськy нaцioнeльнiсть пp<rтяrош ХVIII i ХIХ в.
i всi mi Гoгolri, Гнiдинi, Пoтeпeнки, Кopoлeнки i <iм хсe нiеть
числe) _ yсi вotlи нaцta кpoв. Hapoд зlloвy зaлицrився 6ез
iптeлiгeнцii, iнтeлirенцiя пoкиIryлa Йoro в нaйгipIшi, нaйтяrrсчi
чaси йoгo iсн5rвaння. Чи шoжeмo зpiвняти вiйнy, пotlleсть
нaвiть, iз oцим }laсoвим вiдстymrицтвoм iнтeлiгeнфi? I вйнa
i пoцrестi _ вoни кoсять бeз poзбopy i вveних, i тeмних,
6iдних i 6aгaтих, вiдстyпництвo зaбpaлo цвiти нaцii _

нaйкyльт1pнilшy ii вePcгвyD [l39, с. 181.182]. Ta щe бyлe
тpeтя втPaтa' вясe в ХХ стoлiттi, зa нaсiв тoтaлiтapвoгo
pe,I(имy' кolIи 1rкpaiнська нaцioнaльнa iнтeлiгeнцiя бyлa a6o

фiзиvнo винищeнa, aбo oпинилaсь нa слyхс6i aнти-
yкрaiнськoгo тmaлiтapнoгo Pe,I(иt'ty.

Якщo yкpeiнф вiдзнaвaлисЬ висoки}r piвнeм кyлЬтypи
пopiвнянo з iнrцими нapoдeми' тo цeй пepeсiнний piвeнь нe
дoпoвнювaвся' зa oкpeмими випaдrсeмиl ясrсpaвиDtи oсoбис-
тoстями. 3вiдси _ пepaдoкс: oдин з нaйтaлaнoвитiцrиx
нapoдiв свiтy, нe мiг дaвaти свiтoвi гeнiiв, свiтoчiв влaснoi
дoлi. Фeнoшeн Ilreвчeнкe _ винятotс, який пiдсpeслroe зa-
гeльнe пpeвилo.

У сoфaльнoмy poзyмiннi yкpaiнф oб'еднyвaлись y мaлi
гpyпи.Taкa сxи.пьнiсть теяt нe мoясe iгнopyвaтись нинi. Ha-
мaгaння пiдxoдити дo нaфi як дo чиgгolro apкyЦa пaпePy
вiчoгo дo6poго нe дaсгЬ' бo минyлe тяxсiе нaд нaми i ми вЦ
пЬoпo вe втeчeмo.

Haцioнeльнa сeляIIськiсть пoв'язeнe з (психiчнoto

сeлянсьlс iстюo [107, с.  l55]. Близькiсть дo пPиPoди
спpичиllилaсЬ дo opгaнiннorо зв'язкy yкpaiнфв 3 пpиpoдoю'
кoнкpeтнiстю !Дислення. Циш сiльськi ясителi пpoтистoять
мeшкaнIIяItД мiстa, кoтpi нaмaгaroться пiдкopити пPиPoдy'
вeхтyкугь зaкoнaми ii poзвиткy. БлизькiстЬ дo пpиPoди
зyrДoвилa нeгaтивнe стaвлeння дo вcЬoпo' щo ii пiдкopяе,

цeбтo дo тexнiчних винaхoдiв: вoни cпpиЙмalvtсь як Iцoсь
цIтJr.Iнe i вигaдaнe.
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УкpaiнськиЙ apхeтип дoбpoi мaтepi-зeмлi хсивe в нaцIoпo
I{epoдy з дoiстopинниx чaсЬ. Пepeiзд сiльських яситeлiв дo
мiстa aхс нiяк нe пpизвoдить дo зllиtснeння цЬoгo аPxeтипy.
Любoв rriськorю *ситeJrя дo зeмлi пPoявJIяrться в тoмy' щo
для тaкorc yкpaiнIдя зe![eльнa дiлянкa зa мe)I(aми мiстa _

нe дaчa дlrя вЦпoчинкy' a мiсцe нaтxнeннoi пpaцi пiсля
нeмилoi пpaцi нa пiдпpиr!/!стBex чи yстaнoвaх мiстe.
Iгнopyвaти цIo влaстивiсть yкpaiнфв нe Dlo,tснa. Ii тpe6a
викoPистaти тaк' яrс цe зpoбили пpимipoм' y пoвo€нниЙ чaс
япoнф, opгaнiннo пo€дн)rючи свiтoвий iндyстpiaльний дoсвiд
з нaцioнaльнoю психoлoгiею.

3вичaйнo, пpo oпpaвдaння вiдpaзи дo свiтoвих дoсягнeIIь
нe мo,rсe бyти мoви. Хyтopянськa iзoляцiя' кoтpy тaк пPo-
пeгyвaв Пaнькo Ityлiшl нe спPoDlo,tсla пpoтистoяти свiтoвoмy

Poзвитtсy з йoro нeoдиiнними вaслiдкaми. Письмeнниrс ввa-
Nсaвl щo тaкe iзoляцiя пoвин}ra збepeгти мopeльнiсть нepoдy.
кA пo-нaIшoМy,- Irисaв Bfu,_ чoлoвiкoвi зa свoю пpoстy
дoмoткaнy свитy тpeбa oбoмe P)кaми дep}rсaтися. Ce йoгo
вoля! Ce йoгo зaтyлa дo диявoлЬськoi спoкycу! _ мoДуl., кoгpa
вeс' гopoдян' дo тя't(кoi poбmи aбo дo лJДсaвих вигaдoк i
вид;rмoк дeнь i нiч пoгaняе. Tим.тo бopoни Бo*сe, якби всяке
з нaс дo lсllи)tсolс гopoдяllськyrх xaпaлoся' пoкинJrвцlи свoю
единУ кни)tскy (Бiблiю._ o.Г.), тa й пoняrro вarцим книхскa}l
вipи 6iльul, нiяс тiЙ спaсeннiй, пpaведнiй книхсцi. Бyлo б,
мox(e' тe' щo всi з*tидoвiли 6 i зa гpoIшi piдних батькiв по-
пPoдaлиD I l 05, т. 2, c, 25||. Taк пpoтистaвJrяJlaсЬ в liинyлot|y

1rкpaiнськa чyмaцЬкa вeлкa чy,rси!' цrвидкiсним пoiздaм.
3вopoтним бокoм зaлerкнoстi yкpaiнrдя вiд пpиpoди е

знeчнe пoслaблeння тaкoi зaлeхснoстi вiд iнцrиx лloдeй. Ha.
слЦoк тalсoпo gгeнoвищa _ <aвepхiнний irrдивЦyaлiзи> [l l5,
с.423J, який вiдpiзltяеться як вiд l1toскoвськoгo кoлeктивiз-
мy' тeк i вiд зaxiднoeвpoпeйськoгo iндивiдyeлiзмy з йoгo
визнaння}t сyбopдинaцii. Heщ iндивiдyeлiзlil спpичинився
дo тono' щo сePeд yкpaiнфв нaйбiльlшy хситтевiсть D{aють
тaк звaнi кспiльнoти пepe'I(ивaння)' цeбтo мaлi гp5rпи нe
oснoвi сyсiдських, poдинниx чи poдoBих' пPиягeлЬських i
пoбpeтимськlо( зв'яtкiв.

Aнapхiнний iндивiдyaлiзш, спiльнiсть дo гypткoвoстi,
пoв'язaнa з ни}t' бiльшe спoгJIядaJIьнa, нiлt aктивнa нeстa-
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Еoва 6yли пеPeцшGoдoю дo твopeпЕя шecoвrGк oPгaЕiицй.
Кoлrr xс тaкi opraвЬафi вдaвaлoсЬ gгвopити, тo 1rкpeiвlтi
дplвув,aJalсвiт. oстaнвiй IIpиtqIIад _ Hapoдptй py:к Укpeiви
в 1989-t991 poкeх, яrсий вe шaв aвалoгЬ сePeд iвrтrrrх ga-
poдЬ кoлиlIIпьоrэ сPсP.

3вЦси виIIJIива€ PЯд висвoвкЬ, щo шaкугь' Еa Еaцry дJш-
к5r, oсoблrrвe звaчeЕвя дJIя с)rчaсEoгo дepxсавoгвopеEЕя.

Пеpшпfi . B;raспrвий 5rкpaiнIдп .aвapxi.rпий iпрlвiдуa-
лiзrl вe зeпepeчyе вarпoi здaтпoстi ствopювaти шaсoвi
opгaвiзeцii. Cпpeва 3 iпrтr6цy; тaкi opreвiзeфi пoвинвi гPyE-
ЦIвaтись вe вацIoшy iндивiдyaлiзui. Iпшиши crroвaши' BoЕи
вe Цo:Eсyть зЦ'д0lrrц oсоби дo polti .гвиltтt{ка) в rrаpгiйвoшy
шехaйаri ![абyть, шeсoвi пapгii сеPeд Укpaiттltiп нe Цaтицyть
yспixy. IъpтoфoбЦ як пoI(азJrк}гь Peзyльтaти вибopЬ,- цe
oдЕа з oсЕoвЕиx Pис Eяrпoпo пolriти.rпom ,китгя. Пapтii вe
Цaкуrъ вIUIивy вe шrкiшве дePxcавoтвopеЕЕя' вoЕи тPишe-
куться Ec гPупIi oдвoд]rшфв (.спiльвmи пepeхсивaнпяr)
rraвк,oлo xapизIaтЙtlвoпo лiдepe. Heпeвнe, 5rкpaiпськouy
хаpeкт€Poвi вaйбi.lьцle вiдпoвiд3roть пoлiтишi opгaнiзацii
тrпу Hapoдoгo Pуxy в l981-l99l lх)rrax' яlsi ствoproкугЬcя
дДя lсoвtсpgтнoi reти' a lte дJtя зaвдaвь (пoзa ueхGauи
Цo'tglивoпol (LФpeвкo). .Цoсягнyвrпи пorгaвJteвoi шетrr, вoви
Pвпaдaro'тъся' якrцo вlleсЕo нe пepeopiсптyloтьor. Terса дoпя
спiтlсaлa, зorсPеuа' Pyх, якDtй пеpeйrпoв цшlлк вiд всeЕepoд-
вoi raсoвoi opгaвiзафi дo oднiеi з пqlriтишrос пapтiй.

У випiтrrгi- JПoвax пpo пoдiбвy opгaнiзацiro вясe вe
Ioх(elo rrpiяттt. Ilpизrrвa вe лиrцe в пepтifuiй дифеpeвцie-
цii вaцioвalьвo-деp,rcaвoтвopч!{x сtdlt i пapтoфoбii шaе, a в
oсoб.шзoстлr псrжi.rвorэ'киття укpeiвцЬ. Oб'едgeтrr всi
дepэкeвотвopяi вуIJIуI' Я'с пepeкoпy€шoсь, дoцi.lьвo нepeз oб'е-
ддaвЕя в бrroки пepтiй, щo вiдpiзняIoться пPoгpaшЕиши
цiJlяЦи' a вe лiдe!вшr' як шellro сьorэднL Taкr,ши oб'еднaв-

'тшr iдeшr loгJra би стaти бopoтьбa за пpaвoвy дeP,rввy'
соцiа.lькy сцpавeдrlшrвiсть, шapoддrий дoбpoбyг' oЕoЕIeшy,ry-
xoввiсть, для втiлеЕЕя яtсих дorсoвeчEe збepeжeвня
ЕeзаJtrхGЕoi стбopвoi Укpaiви.

Дp1rг]fi . .Aпapхi.шrй iндивiдyaлiзш' дeтеpшiпyе oplавi-
зeцiro вatЦorro виpoбвинoгo i сoцiaльЕoпo rrсшгтя. Biв вe
rrpсгис"тoirъ кooпepeцii, aдe пe шиPитьcя з шoскoвськr'u r0o-
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лerспtвiзцoц, бo кooпepaцiя як спiлrсa вiльшп вкpoбвпсЬ
Irе дorryФcae пPиЕtfiсeшrя oсюбистoстi' a чepез пoqдвaЕЕя
3yсиJIь пoшвo'cyr сил5r свoix нJreвЬ, чoпo Еeшe в rсoлтoспL
BlвoдErrr з щопo' Еe Io'IсеIo ввa,rcaти зa пaЕaцeю ЕaдIoпo
шiбopoбсгва фepxepизацiro aшepиlвЕськoпo тrrпy. Tyг вa

дoпoЦoly roжe rrprrfпrr дoсв'д lсrx)пePaтtiввoпo p1r'ry сepед
Еalцoпo Еapqду в )o( с.тоltiттL Чи вe ЕeйrпePспeкгивй'''a шrшi
тaка фopшa opгaвiзафi сi.lьськoro юспoдePства' якe гPyв.
Iуrгься Еa зacaдax l3ooпepaтиBвoпo сaxoвPяюrвашя' a Еe
кoJrпoспЕoпo кoшпapтiйвoгo диктaтopcтвe? Йдeться пpo
вiльвy спi:псy вiльвroс виpoбвикЬ, щo бaзyетьcя Еa lrpи.
ватвй, a Еe tсo,Ielsrтlввiй шraспoстi.

Цeй дoсвiд xлiGopoбськoro житгя спpoxoлсний дати п(F
зrrтrrввi вaслiдpl i в iвrrшoк сфepaх виpoбвrшцва. oсgg3gg _

кo,IсeE вrpoбшшс пoвиЕeЕ цoЧrвeт,r сeбе rэспoдaPеш' a Еe
пiддeвi^пьшrr paбoш.

тp€тif,. Як вясе ЦeoдЕopaзoвo вaпoJtolttJrвалoсь' yкpa-
iвський iпдивiдyaлiзш дoкopiнЕo пPoтилeхсвий шaPк-
систсЬкoЦy lcoлeктивiзroвi, якltf,' to pевi, вiдпoвiдaе
poсйськoшу нaфoвaльвoшy xapaктepoвL Blшlrсee пrrпaЕЕя:
чoш)r )rс yкpa-lвськi сe'rяви в пepioд цeцioвальв(Fвизвtrпь-
Eиx зшaпaЕь пoвipилrr IoGкoвсьIсrlЦ бЬъrдoвикаx? Гaд3ro,
Iцo в lрoшy вele випaдДoBoстi, бo yсpaiпцi заxotlиJtись вe
бiльlшoвиlркlши iдешr всeсвiтвьoro 6peтepствa, a бiль-
IIIoвtпркиш гacпoш .3eшля _ сeJшlшeшll Oкpiш тoro, 6iль-
lIIoвиIgt спеlcyлюваJlи вa юopоб.lшlвoшy спPt{fuптi сoцiа.lъвoi
ЕeспPaвeддивoстi' Iцo тext зJrшoвJIeЕe 5rкpa-tпсьlсlш iв,prвi-

дJt'lлiзшoш.
Четвеpппй. .Цoxoдишo висвoвIGy пpo безпepспerстrrвпiсть

oоrбiозy 5rкpe-rвськoгo iпдивiдyaлiзшy 3 (вo't(дизЦoшD. 3aпo-
piзькe Ciч вaйяскpeвiure втiлилe Еarпy сxильвiсть дo
дeuoкpaти.iвоr фopш,IсI{ггя. oбpaкrй стаPцIиЕa б5в вe всe.
вJIe'щ}rЦ.ФпсraтopoЦ, a сбaтъкoшD, щo пPoявиJtoсь вaвiть y

фopшi звePЕeЕпя .УкPaiнський <баъlсо.отallЕDr_ tIиtIIе
БЦшr6aлiсgй'_ яtC iдeeл, цe нe тип вirerркom 'шr arглiй-
сьIсoпo вo€Епoпo пPoвiдE{Iсa, вiдрaхtпoro, eвepгifпoro' шaлo-
шoвнoпo i дeдIo aскeтичЕoпo' aJIe цe (угaшaв' цlo всira
oпirсyеться, дбaе зa всix, е виpoзyrri.lшrй дo rвo,IсЕoпo, спiльвo
Еapa'Фкyerъся пepeд piшeвнп, (упo,к oпalaЕ з (шатePиЕсЬ-
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кими pисaмuD 1232' с. 8?l. Кoзaки в 6yдь.який чaс мaли
пpaвo сlсиIryти тoпo oгa!'reнa' кoтpotlty щe вчoPe вoни бeззa-
стepeх(нo пiдкopя.пись. Iстopинний дoсвiд пiдpвepдив, Щo
дI{ктaЦ/pa сepeд yсpaiнцЬ нe мar пePспектив. Кyльт вo)кдд
iснyе в нaцtoгo lrapo.ry' aлe нe пpи хситтi, a пiсля йoтo смepтi.

П'япй. 3 iндивiдyaлiзмoм пoв'язyeться poзв'язaння сo.

цiaльних тa iнIциx сyпepeчrroстeй y фopмi кoмпpoмiсiв.
Itpивaвa гaйдaмaччинa зaлиrцилeсЬ в aнaлaх нaцroi iстopii.
Hе 6yяeмo бeззaстepeжнo спpиймaти TПeвчeнкoвoi oфнки
гaйдaмaкiв '  зeлицtивцlи i i  мaйбyтнiм iстopикaм' якi
звiльняться вiд iдеolroгiннoi загнyздaнoстi. ItiнeIр ХХ стoгliт-
тя пpoдeмoнстp3rвaв пepед флим свiтoм силy i мyлpiсть
yкpaiнськиx пoлiтичниx кo!'tпPoмiсiв. Bсeнapoдний Peфe-
peндyм 1 гpyдня 199l poкy, кoнстp5rктивiзм y пiд:сoдi дo
пoлiтичнoi кPизи в Кpимy, кoнстит1п1iйнa yгодa мiхс Пpe-
3идeнтo}t i Bepхoвнoю Peдoю Укpaiни _ нeйяскpaвiuri
пpиli'Ieди тaких кoмпpoмiсiв пiсля пporюлolцeння Акту 24
сePпIIя l99l poкy..

Хлi6opoбськe хtиття й iндивЦyaлiзм зyмoвлюють IIaд-
звинaйнy цiннiсть для yкpaiнфв poдини i стaвлeння дo
мaтepi. Б.ЦимбaлiстпЙrlиlцe: сItoхснoмy впaде в oнi piзниIщ

хapaктepy мiхс шиpo:rюбним тe пoвiльним xлiбopoбoм i мeт-
ким вoйoвничиtt'l лoвцeм.,Цiти o6ox плeмeн виxoвJrються зe
oкpeми}tи тpaдицiями i кyльт5poю кoжнoк) з tIих' тo6тo
вt,{'(oв)rютЬся згЦнo з пoглядaми i спoсoбoм )tсиття бaтькiв,
зyмoвлeними тpaдицiйlнvluu зaйняттями. цe вIUtивeння
вiдбивaеться вiд пepIшoгo дllя пiсля нapoдхсeння. Hiяким
piureнням псt,lxoJloг чи пeдaпoг, vи пoлiтик нe пoгpaпить
змiнити iх вдaнy, нaпP.пPoпaDrючи дyхe пPиюдllицтвa' вo-
йoвничoсти :eпiбopoбськol,ly rraсeлeнrrю' дoтeпep спoкiйнoмy
i нeвoйoвничo!'tyD [232, c, 8?]. Iгнopyвalrrrя цЬoгo, вpеurтi-

Peцrт' }to,Iсe пpизвegги дo пaгфних нaслiдкЬ.
Укpaiнcькa poдинa нe лицIe пPoтилeхснa тpaдицiйнiй

poсiйськiй пaтpiapхaльнiй poдинi, a й вiдpiзняеться вiд
poдини зeхiдпoeвpoпeйськoi. Hepiдкo дoслiдники ствep.

д,lсyють' щo нaIшiй poдинi sлacтuвv|Й мaтpiapxaт. Пpoти
тaкoгo твepд,кення r пoвaхснi apгyмeнти: в yкPeiнськiй
poдинi пpи висoкiй пoвaзi дo мaтepi Il вvtcoкill ii poлi в
poдиннo}ty лситтi пaнy€ чiткий poзпoдiл сiмeйпих фyнкцiй
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мaтepi i бaтькa, щo lf,o,rснa тPaктyвaти як бiapxaт.
Пpинихсeння мaтepi в тoтaлiтepнi чaси пaгфнo вrшIинyлo
нa мo.rrодi пoкoлiння yкpaiнськoгo llapoдy. Бpyтaльнe
стaвJIeння дo мaтepi й хсiнки взaгaлi, нaв'яз1rвaнe oстaннi
сiмдeсят poкiв, сJrпеpeчитЬ нaцIиl1t нaфoнaльним фннoстям,
6o yкpaiнцi oтoнyвeли o6paз мaтepi opeoлoril святoстi.
Мaтip'ю (нeнькoю) з дaвнiх-дaвeн нeщi пpедIси нaзивaли
свoro бaтькiвlrцlнy, PiдIry зeмJIю. lдeaлoм нeйвищoi дoскo-
нaлoстi uaтеpi для IIaцIoгo нaPoдy бyлa Бoхсa Maти.
Пpимiтивнe ypiвнoпpaвIleння чoлoвiкiв i хсiнoк в <iмпepii
зJIa} нa пpaктиф висвiтлилo всi йoгo хи6п,6o звoдиJtoсЬ дo
пPaвe rкiнoк пpaцIовaти нa тя)ккиx, тpaдицiйнo чoлoвiчиx
poбmaх _ i нe бiльшe. Taка piвнoпpaвнiсть пpизвeлa дo щe
бiльцroгo зaкpiпaнeння хсiнки, нiхс 6yлo дo цьoгo чaсy.

Iдeoлoгiя тpeдифoнaлiзмy вiдпoвiдaе yкpaiнськiй пси-
xoлoгiчнiй стpyкт5pi, щo (виз}raчaeться свoiм eмoцiйнo-пo-
Чrгтrви}t хapактеpoм' зoсePeд)tсeни}t дoвlсoпa (сePIlяD' свo€ю
(кoPдoцeнтpllннiстlo> [l07, с. 57]. Мapнo, як нинi нaмaгa-
ються дeякi пoлiтиннi гpyпки, paцioнaлiзyвaти yкpaiнськy
вдaчy' бo вoнa _ нe чucтuЙ apкyцl папepy' a peзyльтaт
тPивaлoгo poзвиткy. Укpaiнцi вiднoсять дo сiдеaльнуrх Pу|c>>
xapaктePy <дoбpoтy, дoбpoдyulнiсть, лaгiднiсть, нiхснiсть,
lД'якiсть, сepдeIшнiстьo, Щo хaPaктePизyкугЬся Б'Цимбaлiс-
тим як (типoвo экiнoчa нaстaнoвa) |232, c' 87|.

3нoвy }tс Ilя (типoвo тсiнoчa нaстaнoвaD пpoявJIя€ться y
стaвлeннi дo кepiвникiв. Пopiвняймo yкpaiнфв i poсiян..[ля
нaс нaйкpaщий кepiвник тoй, кoтpий rre дorгyсIia€ нeспPa-
вeдливoстi. 3дaетьсЯ, Щo тeка llaстaнoвa opiентyе в
нoP}taлЬних (a нe кpизoвиx' як нинi) yмoвaх нa пepлe}tеIl-
тapнo.пpeзидeнтськy фopмy пpaвлiння, ПPИ якiй зa
пpeзидelrтoм зaлиrцaloтЬся цepе}toнiaльнi фyнкщi. Poсiяни
oцiнloloть кеpiвникa дер,r€ви як втiлeння вeличi iшпepii.
Biн мoлсe 6yти хtopстoким' як Пeтpo I, Лeнiн ни Cтaлiн, алe
цe в,I(e питaння дpyгoPяднe, як i сaмa сoцiaльнe спPaвeд-
ливiсть. Taке стaвлeнHя дo пpaвитeля y двox нapoдiв
вi.r!цзepкaлю€ться нaвiть y poзyмiннi xpистиянськoгo Бoгa.
.[ля пpaвoслeвних poсiян Бoг _ цe нaсaмпepeд гpiзний цap
з кapaJlьrtими фyнкфя'iп' a ДЛЯ yкpeiнцЬ (пpaвoслaвниx i
гpelсo-катoликiв) Бoг _ цe дoбpий 6aтькo.
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У пpoцeсi iсmpинпorэ Poзвиткy сePeд }rсpaiп$п викPис-

тaлiз5rвeлись двe oсвoвяi типи ,rсит"гя [106, с. 153.l54t'

спЬвйoIдeшя шi:к Якwху| нe бyлo oдЕaк]oвt{ш y piзвi вaси.

Упpoдoвlк цiJ'ID( вiкЬ вaцr ЕaPoд пepеб5rвaв y .шelкoвiй си-

ryaцiir, цебтo зшaxo.Ф'lвся вa гpeвi )rсrfmя i сшepгi JIrшe в

)О( стоlliттi ЕaIII Еapoд кi.llьlса pазЬ стoяв пеpeд тoтaJIьEиЦ

зEI{IцевЦяш.

3пeвipa в зer.вoшy 
'к,rттi 

спprfirипиJlaсЬ дo тoпo' щo Ea

пePшe шiецe вшкoдилa сфepa rтPaвcцeвдевфi>, цeФгo

пoза3eшвolto iдea;тy. Bтiлeшш црoпo 
'l(xfття 

бyв rшпрpсьtсo-

кoзаrркий TtIII JIх'щIяIL Teкoro лIпвPя oспЬyuгь вapoддi

ryuu Й пiсвi, Tapaс IIIeвчeЕкo в пoезii, IЪвькo Itулiш y

poшaвi сЧopвa Peдal' Iван фPeшсo в пoвiстi с3eхap Беpцп',

Ьв Heчrй-ЛевиltDкий y пoвiстi <Мrrrсoлa ,ЦДсepя' тa iвrrri.

.Цpyпrх тиllou ,ltl.fття' псий фopшувeвся пЦ впJtиBou

iстoprrтшос ниввикiв, б5rлo nзaхoваIle ,кtЕгя'. Teкi JIIoдt{

ЕaleпaкугЬся .втergги в сeбе>, зaдoвoJlьЕяюtl}tсЬ випoдaxи'

пPоявJlяIoтЬ y всьoшy пoкipвiсть. <Trоrше вo.Pl' Еи'lсчe тPa-

Bу|' _ тaкe ilsкгIlЕBe lсp€дo rrPeдстeвш'Iсiв щoгo тlпry,киттЕ

Iстoplr.шй Poзв}гтoIс пPи3BoIp{в дo пoстiftorro сI3opoчeЕЕя

пPедстaвEIпGЬ лIщapськo-t(oзаr.ркoпo ш'пDr тa збiльIцeшя

йoгo eвтипoдe. IIoвoеввий пepioд зaвдaв' нaпeвпe'

вaflGi.lьrпorо удaPy 5rкpaiвськiй;пoдlвi зe цfury вeшy iстopilo.

Пo-пеprпe, шaйxсe пoввicтro б1rв звиш1евий лицapськo-

кoзaцDкий тип. Пo-дpyгe, piзкo впaв ЦoPaльвий piвень

нaцIoтo EaPoдy. Пo-тpeте, в сyспiльствi зeпeв5rвaв

кoшyвiститпий (6iльlшoвицький) тип людиви, щo бyлa

piзвoвrrдoш пePeвePгrrя i явинapa ХХ стolliття.

IIt'пi Ioiх(вe llпДIarмчoтl{pи тшIrr сePед ЕaселеIlЕя вarrroi

дepхtaви' цe8тo вa шaтipншх зeЦJtяx (пеpoi'пlo-пщPio.

тrшшd, Iюрl|хоfl|Iрrirй, пapaштrrrчшй i снiшiмдrьlroпo

rrспrтяr). B iвтepeсaх дeP)rсeви € вaсalпePeд зЕaчЕе

PoзцIиpemrя шe,rs дpутoпo тиIт)t' вli.,rJгreвEя тPgтьoго i pЬке

зшeЕIIIеЕвя чеIвePтoгo пPи пoстyпoвoш5r збirьшeшri пeplпom

тиrry лt iвiцiampЬ. Цьouy с.ЦDкить Еe IIPogтo вивчeEвя

iстopii, a вивчeIIEя ii з пoзицiй вaцioвaльвo.дepжаввиlркoi

IIпс(}JIи' пiдЕeсeвпя i вlокoвaввя iсmpишoi свЦoшoстL

Brо<oвaпня шaе спpияти пеpeoсшиcпeЕпю тaшD( пoltягь

rrawплс lraЕю& дeuoкpaтiя (вapoдoпpaвствo)' вoля' дepхсaвa'
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дep,кaвEa yстeЕoвa тoщo.3a цiлi стqпiття y пацIoю Еepoдy
впpбпltttcь свoеpiдвi спpийвяття lprх пoЕять, бo в вlос
пepiддo вкJвдaвcя вeraпвпий зшiст. Бeз5rхoввo, тaюtrt пiДф
пe вffioвiдае зaвдalrпяr дep,Icaвoгвopешя. Bжe згaдrвaшrй
yкpe-lпський iпдивiryaлiзш, який шФry€ з eпapхЬlou, вe
визЕa€ пiддlopядqrвaЕЕя' пPсгl'дiе буд-лсlш oбxe:кeпвп
з бoкy дeuoкPeтичaих чи шeйrrсe дeшoкpaти.rпo oбpaшок
кepiввикiв. B.Янiв вислoвив пePaдoкс: сB IIЕBOЛI
УItPAIIIцI oпиIIи JIуISЬ тolt{y, щo IIA.цl,tIPEo
JIIOBуIJIуI BoЛIor [245, c.202l. Укpa-rпe <бeз хrrorrа i бeз
пaвeD _ чorю гpiхe тaiти? _ пepeтвoPиJlaсЬ y paбивro
:кopстoкoi Ц(rcкoвськoi шoвepхii, i вa yсpaiвськй зеш:ri
запaв)rва.'lи чflлсинцi' 66 цarrтi пperцси вe хmi;шr siддaтпвлa.ryr
дi]prшoшy шoнapхoвL

Укpaiнlf oтoтolrсlloк,тъ дешoкpaтизr 3 oхJIoкPaтизшoЦ'
цe8гo влeдy нapoдy 3 BJIадoю lraтoвпy. oшrolсpaтизЦ з Il(>
вoю силoк) пpo'Iв.,tя€тьcЕ тeпeP. At'бiтвi пo'Iiтшс}t й пшiтlппi
aваIrпopвиrси видaк'гь сeбe за 6оpщв Epo/тDr Цaфii, t(идaцуIъ
lв.ltoспЬвi звиЕJrвачerlня пpoти свoix oпoвeвтЬ, пpoпoвiдy.
ютЬ пPeвoвий вiгiлiзЦ, IЦo Еe Iaе вiчoгo спiльвoто з
кoЕстPJпстивIroю твoPчoю пPeцею.

ПiдЕeвiльвe стeЕoвищe 5rкpeiвltiп спPи.rиEиJloсь дo тom'
щo пotlяття вoлi тpaкryвaлoсь нecaшпеpед яtG Епerla вiд пoвe-
в(DleЕЕя' a нe як xoжлrrвiсть ддя peалiэафi свoтo пoтeп'Tа-
;т5r. .{epжава й дepхсавпа JrсгaЕoва 6уtot p,ltя Еaс Чr,rсихи'
}пФaiЕ{ ЕaxапaJrись вe звePтaтисЬ дo ryD( устeЕoв i дgгP'ory.
вaJIись тpaдщiйнюк звинaiв, Eeхт!пotlrr вaв'язанi iI чJгЛсi
пpaвoвi EoРши. Hapoд, як вlrte пагoJюцryвалoсь' звolptвcя в
yвi 5rкpaiвцЬ дo пeвн}с'( гPJrп звeдoJteвoпo лx)дJr' щo пPсгl'.
gпoяв opraвiзoвaкиш ЧDкиш пorrевo'troвeчaц. Пoxiдprrr вiд
IIьoIro 6yлo стaвлеЕIlя дo дeшoкpeтii як в.JIади вapoд;r. Iвeк-
цre кa)lqrчи, в )rкPa-tтlfn виpo6пялaсь 61or.,ьЕiс.тъ дp вiдчу2rсeв.
Ея вЦ дePхсави й дepжаввoro yпPeBлiшя. Caшшr гaс.ЕаIи
тJrт Еe зaPaдPIти: tJIя IIoДФIaши lrcпцшioBапlш пqNrг lry-
сшo пеpейпr немшпшi пepioд деpэкавorвopвoТ rrшкrпш.

Укpaiвський вaцioвa;ьвий свiтoгляд вiдriзняе Eaс вe
лицre вЦ захiддoевpoпeйЦiя, e й вЦ сyсiдЬ.poсiп, тory
6eздrшe пePeнeсeЕЕя нa Еarц гPyItт чРIсr8 iдeй вi.шш вe
oпpaвдalIe. Укpaiпф, ffс пpaвилo' сгaв.,t.ЕгьcЕ ЕeпaтиBЕo дo
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Poзyмoвoi a6стpaкцii' нaдaючи пePeвary rФнкpeтнoмУ aШ|c-
ленню' щo дoпoмaгa€ пepeтвoPити тeopiro в хсиття. Haш
вчений Iвaн Mipнyк писaв пpo yкpaiнськy фiлoсoфiю: сIi
rrетa _ цlyкaнпя хситтевoi пPaвди' ii сyть нiкoли вe знaxo-
дить свoпo вислoвy в чистiй aбстpaкцii в 6eзiнтepесoвнiu
пiзнaвaннi pенeй, a пpaгнe виявитися пpeктичIlo в чyтт€вo-
peлiгiйнoмy' eтичlloмy, дaлi в poз'яснeннi свiтoвих пoдiй>

[68, с. 6l]. ЗвЦси - oтoтoх(lleвня yкpaiнськoi сфiлoсoфii
,IситтяD як свoсpiднoго piзнoвидy фiлoсoфii _ з nфiлoсo.

фiею пpaвди>, пiд якoю Potyмiеться еднiсть iстини i
спPeвeдJIивoстi. Ця спpaведJlивiсть втiлroеться в кoнцeпцiях
Гpигopiя Cкoвopoди пpo <нepiвнy piвнiсть> i сспopiднeнy
пpaI{:Io)0.

B yкpaiнськoмy свiтoглядi пpoявляeться свoеpiднiсть
нaцtoпo свiтoвiднyвaння' якe нe ltoхснa iгнop1вaти пpи твo-
peннi iдeoлoгii с5rнaснoгo дep)rсaвo6yдiвництвa. У цeнтpi
нarцoпo нaфoнaльнorо свiтoглядy нa пePшo}ty мiсцi зaвцre
ст'o,1,lи iсmpиннi i сoцiaльнi пpoблeми, дJ'я захiДro€вpoпeйсь.
кoгo lnислeнrrя пepeвaги нaдaвaлись фiлoсoфським
пpoблeмaм гнoсeqпoгii тa пPиPoдoзнeвствa. IIIyкаloни }tситпe-
вoi пpaвди, yкpaiнф тpaдифйнo пoв'яз;rвeли ii з зeшJteю.
Гpигоpiй Baщeнкo пицte: кМиpнi шliбopo6cькi зaняття cпpи.
я;lи лeгiднoстi вдaнi yкpaiнцЬ i зaгeльнiй iнтeлiгeнтнoстi
iх, бo дoiстopинний xлiбopod мaв бiльцre мo)tс'Iивoстeй, нiлс

пaст)rx aбo лoвець, зaдyм)rвaтись нaд тa€мIrицЯми пpиpoди
rr ,..-.{CЬItoГo )Iсиття. З цим пoв'язaнe тaкo,tс пeвнe tлu6пнa ft

6aгaтствo eмoЦй eстетичниx i емoцiй t(oxaння} [26' с. 104-

105]. Iopiй IПepeх тaкy пoв'язaнiсть дo зeuлi нaзивaе
(}rкPairrсЬким aнтeiзмoмu, це6тo вивoдить ii з стapoгpelр.
кoгo мiфa пpo Aнтeя, силa кoтpoгo бyлa в йoго зв'язкy з

зe![лeю.
o.[iйснa пpикмeтнiсть yкpaiнськoi д1rxoвнoстi'i, ввaл(a€

Iвeн Мipнyк' виявJtя€тЬся в €днoстi лloдини i пpиpoди. Biн

нaгoлoцIy€' щo снeйбiльlце злo стpaшнoi бoльIдевицькoi

дiйснoсти бyлo poздвo€нttя'_ aнтaгoнiзм мixt внyтpiIднiм i

зoвнiцrнiм свiтoм, мiхс с16'ектoм тa oб'ектoм, мiхt пPиpoдoк)

й людинolo' якoгo цi.цпto бyлa пepeмoгa нaд пPиpoдoю' a нe

ii пoвнe зpoзyмiння.I тyт виPинa€ пepeд yкpaiнським нa-
poдol,t poля свiтoвoгo }raсцIтaбy, a сaмe: пpивePнeння цiеi
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свiтoвoi rapuoнii, зroди шixt oдиIIицeю тa ii oтoчeнняш' яtG
пiдстaви дaльцloro poзвитIsy lсyль..ryrPи) [68' с. 62]. Taка rдeтa

щe aктyaлЬвirпe mшy, щo дJlя бiльlцoвицьrсoi пpaктикп зlшa-
гaння 3 пpиPoдoю дoпoвнювaлoсЬ зшeгaвЕяri iз сaмoro
людивoю в кrraсoвiй бopoтьбi' вaшaгaпняri знищити всe' щo
вe вiдпoвiдaлo бiльrцoвиtркiй (кoшyнiстинвiй) iдeoпoгii.

He пpoтивaгy циш Цeям кoшyвiзшy пpo свiтoвy PeвoJtю-
фю Iвeн Mipнyк фpшyлtoе yкpaiнськy иeсiaнськy iдero.
(Dopuyлa yкpaiнськoi шeсiarrськoi iдei - цe (дoскoЕeлe сиIl-
тeзa Cхoдy iз 3axoдoшr, Щo в цapивi tyхa пoстaв iз
(сoкPaтичIloro сyшнЬy i хpиспrявськoi вipиr, e тoшy вист)r-
пar яIс фPшyлa nлlo6oви блихtньolэ, пepeнeсeнoi iз сфepи
iндивiдуaльнoгo виявy шiясiвдивЦyaJrьIlиx людськldх вiднo.
син rre вe.пикий кoшIшleкс вapoдЬl [68' с. 63].

Cиcтeцa вapтoстей 3axiднoi eвpoпи сфpмyл:oвaJleсЬ y

фiлoсoфiннo.aЕгPoпo'loгiчнiй кoнцerщii пepсoпeлiзшy' e сe-
peд yкpaiвцЬ виpoбився свiтoг.пяд' пoзIleчeниlt тtpupoднttlt
пepсoпaлiзшoш. Biв пPoявля€тЬся в yкpaiнськiй гpoмaдi.
Микoлa ltoстouapoв писaв: сГpoмaдa _ цe дoбpoвiльнe m-
вapиgгвo лroдeй: 

'ст'o 
xoчe _ IIaлe)IситЬ дo гPoмaди' a нe

хoчe _ викoдить з вei; тeк вoдилoсь i нa 3aпopixсэrсi: xтo
xoтЬ, пPихoдив вa Ciн; хтo хoтiв, виxoдив вiдтiля з влaснoi
вolti. Hapoд poз5rмiв, щo кoхсний гPo}raдЯнин с сaш пpo сeбе
лtoдltнa нeзaлexсвa' сaшoстiйвий гoспoдap. oбoв'язки йorэ
сJrпPoти гPoшaд}t ве йдyгь дaлi пoзa сфepy тих вiдrroсин,
щo yстaнoвJlto€ зв'язoк ii члeпЬ paди спiльпoi бeзпечвoсти
i дoбpe кo,ttlloпoD [98' с. 63]. Iвaн Мipнyк oцiнювaв <цeй пep-
сoнaлiзш як нaxиJI i спpoшoхснiсть пo-свo€}ry визнaЧrвaти
вapтoстi нaцIoпo хtиття i вaшoi дii i пo-свoerry ix здiйспювa.
тиl [68, с.63]. Чи зaсaди дiя.пьнoстi yкpaiцськoi гpoшeди вe
![aкуть взaгaлi зaсaдIrичoгo зIIaчeнIIя дo нaцtих opгaнiзaцiй?
A цe вишaгar нoвrо( вiдпoвiднlо< пiдxoдiв дo нaшt,{к пolriтич-
них фpш1вaвь.

TPaдицioнaлiзм яrс Цeшloгiя дep,I(aвoтвopeнIrя Bизнaчae
шeтy вlfхoвaння' вихoд.tчu з Tt|х зaBдaнЬ' якi етoять пepeд
yкpaiнським нapoдoм. Iх сфpмy.lшoвaв Г. Baщeякo: сoтлсe,
пepшe 3авдaння' щo стoiть пePeд 5rкpaiнськиш нaPoдoм'_
oб'едвaтися в цй бopoтьбi i здiйснити вiкoвiчнe пPaгнeнЕя
дo дepхсaвIroi i вaцioнa.пьнoi сeшoстiйнoсти. Дpyгe зaвдaн.

337



ня _ вiдбyд]rвaти yкpaiнy' щo лe)I(ить y pyiнaх, збyдrвaти
фaбpики й зaвoди, poзвин)rти й poзгopнyги цPoшиcltoвicть'
сiлЬсЬкe гoспoдapствo й тopгiвлro. Tpeт€ aaвдaння
пiднести вa висoкиЙ pЬeнь свolo дJrхoввy кyлътypy, oсвiтy,
нeyкy й мистeIryгвo' стaти вpiвeнь з пePeдoвиши нapoдaми
Евporи й Aиepиюan [26' с. 163}.{ля tЕoю дoкolreчIlo звa,rq/ват}t
як пoзитивнi, тeк i нeгaтивнi влaстивoстi нaфoнeльвoгo
iвтelreктy.

Barrсливoгэ знaчeння для yкpaiнськoi lцкoли нaб5вaе
пPиIrц}tп вихoвtloпo вaвчaння' aби виxoвати в 1пвЬ висolty
нaфoнeльнy свiдoшiсть i пoчrття влaснoi гiднoeтi, пoдoJlaв.
lци кoDIплeкс мeнцIoвapтoстi. Taкe нaвчaння' нa дyшкy
Г.Baщeнка, мaе вшкoв)rвaти лroдeй, кoтpi бyдггь с.IЦDl${ти
Бoroвi i Бaтькiвщинi, виpoбrrятп пeв,нуtЙ нayкoвий свiтoг.lтяд
[26, с. 174.175].

Hинi yкpaiнсЬI(a цrrс(шta фopмyе гeнepaфю лroдeй ХХI
сmлiттt Бyлoб нeпpaвиJtЬнo oбшeж1rвaти ii зaвдaшrя тiльки
Eaвчaнням' зaб5rвaюvи пpo вlс'(oвeння. Кoнцeп4iя деЦeшloгi-
зaфi шкolпa' яка виllикJle в кoнlсPетнo.iстopинних )rшoвax
як peaкцiя нa мoнoпolriro в нiй кoш5rнiстиннoi Цeoлoгii, сy.
пePeчитЬ виxoвнolty вaвчeннto. Aдxсe в дeЦeшroгiзoвeнiй
цrкorri нe Dto'tglивo вt{кoвaти нe тiлъки гpotДaдЯIrшra, a i сфp.
uJrвaти в yннiв нa5rкoвий свimгляд.

3yсилля lцкoли' як зaзЕaчaroть yкpaiвськi пeдaгoги,
пoвиrrнi спpя![oв)rвaтись нa кpистaлiзaфю лодськoi дylцi
згiддo з вихoвпим Цеaлoм. Пpoблeшa виxoвнoпo iдea;ry пo.
в'язaнa з eтнoпсихoлoгieю чи вдaчelo якoгoсь lrapoдy. oгoхс,
як lrицre B. Янiв, сiдeться пpo тaкий виxoвний iдeaл, який,
PaхyючисЬ iз вдaчeю вaPoдy тa дбaючи пPo тe' щoб yгpи.
шaти в зaгeльних pиcaх вдaчy нepoдy (нeoбхiднy для
збepeхсeння д)rхoвoi сaшoбyтнoсти), вказ1rвaв би oднoнaснo,
яtс вt{'(oвlty rreтy, скpirшeння нaцioнaJrьних пPиюteт з pЬнo.
чaсним пoслaблeнням нaцioпaльниx хп6> |245, с. 200]..Цe
пoслa6лeння вarrgпивe ддя yкpaiнфв як нaфi, кoнсolrцaщя
якoi щe нe teвepцIиJlaсь' пo-пePule, i яка )rпPoдoв,к цiлlгх
стoлiть вeлa бopmь6y зa влaснe дep)I(eвне 7'<у|т|я' пo.дpyгe.

Пiднeвiльнe стaнoвищe yкpаiнфв, як пPaвилo' oцPaвдo-
в}rвaJl(rcЬ oб'eктивtlиlitи чинникaми (гeoпoпiтичнe стaнoвище
Укpaiни нa мeпi eвpoпи, вiдсyгнiсть пpиPoдних кop.Цoнiв,
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кiлъкiснa пePeвaгa вopoгЬ тoщo), якi зaсвiдтyвaли oдIIo-
бiчнiсть пiдxoдy. Aддсe нaбaгaтo шeншi вapoди' сyсiдtri з
Укpaiвoro, зyшiлrr yтPиt'aтись eбo нaбarатo paпirпe вiдвo.
вити свoк) деP,кaвy.

Мa6yгь, мaloть paцi:o тi, xтo ввaхсia€' щo пPичиIrи нaшoi
тpaгeдii тpe6a щ)rкати Еaсa}tпepeд y вaс' a lre пoза нaши' в
вaцriй вдaчi' xибaх нarцoпo xapaктePy. Tyг пpoявляroться
двa пpoтилeхснi пiдхoди: пeсиrДiстичвий (нeйтpaльнo.
06'ективний) i oптишiстпжuЙ. Пepший пi.tpсiд нaйяскpaвiшre
peпpeзeнт)rкугь B'ячеслaв Лиrrrrнський i,ЦшитPo .[olrцoв' xoн
вoнu It бyлrr в iвrдих IIитaння'( iдeolroгiчними oпoнelrгaши.
Пpихильник дpyгoгo пiд,хoдy Aтeнaсiй.Гpигоpiй BeлпIсуtЙ
rrицte: сУвaхсаeшo' щo )rсaдний вapoд, який пpoшapнyвaв би
тисячy лiт свoеi iсmpii, нe шiг би втpиuaтися мirrс 2,<пBlnuуl
нa нaцriй rшraвeтi: Йoгo мiсцe нa пPoстoPoшy iстopичнoшy
к.пaдoвиlцi. A тим чaсot' yкpaiнський нapoд ;ясuвltЙ,вewtwtйц
лogнult нeзмiннoi снaги i вoлi дo }lсиття: дo6ивaeться свoix
,lсивих пpaв сepeд 2кnBI/Iх i дiйoвих нapoдЬl I27, c. 8t. IIa
дy}tкy цьoгo дoслЦtlикa' (сe![e в минyлoмy' в iстopii вiп
(нapoд._ o.Г.) ulyкaе i знaxoдить вистaчaюнy кiлькiсть
мoтивiв i eлeшeнтiв ,tситтьoвoгo oптиrriзuyl [27, с. 8].
{oпpaвдa, A..г. Beликий aкцeнтyвaв нa шopaльIlих
вapтoстяx' a B. Липинський i ,Ц. .Цoнцoв _ Цa дePxсaвнo.
пolriтичнiй i roспoдapськiЙ силi тa eкспaнсii.

Bдaчa нaPoдy мoxсе зшiнroвaтись. ,Цo тaкиx зиiн шoхсe
сIтpичиllитисЬ зaгpoзa нe6eзпeки вЦ сyсiдiв. сПmpе6a oбo.
potlи'_ пищe Б. Цимбaлiстий,- стa €  склaдIrикo}t
нaфoнaльнoi iдeoлoгii i тpaдицii. ?Itиття uyситЬ пpoхoдити
в пoстiйнiй н1йнoстi, в lraпPy,rсeнoстi й eктивнiй нaстeнoвi,
як тerr( y сJrвoPoстi. Haсeлeння l'yсить б5rпa roтoвe кo'lсllo-
чacнo вхoпити зa збpolo. Bсe цe вiдбивaеться в зшiвeнiй
мeнтeJlьнoстi i пoвeдiвцi бaтькa, стapцroгo бpaтa тa iяrцrок
дoPoспl{х. .[opoстaюv a wПпвa пiдсвiдoмo пotlинa€ взop)rвa.
тись нa типi вoйoвника. Taк тeхс пiд пoстiЙнoro зaгPoзoю
кoчoвикь мiг вltтвopuTl;.cь в Укpaiнi 16.17 ст. кoзaцький
тип' 1йю тип вoякa-шi6opoбa. B тaкий спoсiб rдoxспa сo6i
тefiс пoясllити нaглi зшiни в мeнтaльнoстi i вдaчi нapoдy
пiдo вrrливoш яtсoпoсь сильвoгro кoJlеtстивнoпo пePeхсиття'
peвolпoфi тoщoD |232, c. 92]. Tpивaлa нaцioнaлънo.визвoль-
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нa бopoтЬбa в пoвo€нЕий нaс y зaxiдвlок o6.пeстяr Укpaiни
спPt+IиrиJIeсь дo твopeЕня тaкorro тигцl yкpeiвlщ, якrй цiлi
десятиpiтня з6еpiгaв iсmpиннy пau'ятъ нa з.пaшi 80_90-х
poкЬ oнoлrrв бopoтьбy за пoвaJleння тoтeлiтapпoпo lсqпo.
вiaльнoro Pe,rсtшy. oкpiш тoпo' нa мelпaльнiсть yкpaiнrfв
iнlцroс peгioвЬ вшtиЕyв фJмI| pяд пoдiй (нaфoнaльнe peвo.
.lпoфя, пo,loдoшopи, tlaсoвi peпpесii' Дpr'гa свiтoвa вiйвa,
aвepiя вa Чopнoбилъськiй AЕC).

Ha oснoвi кyJtьт)Pвo-eвтpoпolIoгiтнoпo ueгoдy Б. Цltш-
бaлiстий PoзкPивer пepспeктиви вaцIoгo вaфoвaльвoгo
pфв}rткy. Biп вarэ.lroшyе: сHiяrсe paдиIсальIra зшiяa в шeтo-
дeх вихoвaппя дiтeй, зшiвa, вiдipвaпe вiд кyльтypнoгo
пiд:roлсlкя, вe зшiпить дoPoс.'Е{х лroдeй y бaхсaвoмy вaпpпi.
Зшiвe шorrсe вiдбyвaтися чePeз пoвiлъвy пepeшiшy всiеi дy.
хoвoi eтшoсфеpи дaпoi ltyльтypи' etoтивнoгo стaвy
сyспiльвoсти' тpa,qlфй .ЦoшУ, шeнтeJrьвoсги 6aтькiв. oгoхс
кPaщy сyспiльнiсть шo'rснa вихoв)rвaти мaJIlIмиI' aлe rтPoдy-
шallиlltи зшiпaши, пoвiльпиti впoювaнIIяш пeвrroi сиeтeши
вapтoстeй' якy визIIe€шo кpaщoю, tpiбвиши дeтaляши y
вrr:<oвaннi DIeJDfx дiтeй i т.п. ,[oвгий i пoвiльвий пpoцeс _

пpoтe нe бeзнaдiйнпЙ> |232, с. 95.96]. Iнaшдe Iса,rс)Flи' нe
6yдeмo IIlyIсати пaнaцei в Чr,rсlж кPaя(' e пoвepнeшoсь дo
нaфoнaльнlос тpaдицiй, вiдкинyвшrи вaPвaPизaцiю (poсiйсь-
кy' aшepикaнсьlсy чи лaтинoaмepикaнськy) yкpaiвськoi

дrхoвнoстi.
Укpaiнськi пpoвiдвики нe пoслyхaли пePeстoPoги

великoгo IЦевчeнкa i uryкaли в чy,rсих кpeяx лiкiв вiд
зaдaвпeнoi хвopoби, яltolo пopaзuЛ:n нec пoнeвo'Iювad. IПy.
кaли i IIe знaхqдили, бo нi Mapкс, нi Hiцпe, нi Лeвiн, нi
Мyссoлiнi rre дatoгЬ i нe шoxс5lть дeти нaм лixiв. Haшy хвo.
poбy пoдoлaти шoхсeшo ми сaDri, вихoдячи з пpoцитoвeЕик
cпlrцIlrих пoPaд Бoгдaнa Цишбaлiстoгo.

Пiсля нaйбiльlдoi тexвoлoгiчнoi кaтeстpoфи в iстopii
людствa yкpaiвф пoвepтaються дo свoiх дJrхoвIIих д'(epeл'
дo свoiх тpaдифй, пepeпpoбyвaвrци нa влaсвiй шкipi piзвi
нyлсi дolстpуlнп' Зalъlлaeгьcя oднa' яrсa вiдпoвiдaе нaшo}ry
(кyльтJrpнoшy пiд;rolrсжюD _ тPAдицIoIIAлIзм.

BшсшoBкII

УтвepддeнI{я нeзa^e)кнoi Укpaiнськoi дepжaви в сaмo.
мy цerrгpi €вporпr дoкopiннo змiнroе мiл<нapoдry пoдiтrrчкy
кoнстe.мцito: з.яв^яlтЬся peaЛьнa пpoтивaгa iмпepiaлiс.
тичнй Poсii, кoтpa бeз Укpaiни пepeстaнe в мaйбyпrьoт.ry
бyпа iмпepiсro, зaвepuryloчи свiй poзпaA пiсля пoдiтичнoi
смepтi сPсP.

Aoгiчнo виникae питaннЯ пpo взae}rини Укpaiни з
пiвнiннo.схiдrим сyсiдoм. кoтpi тpeбa гpyнтJrвaти. зBitJкив.
Iди нa'lioнaльнi iнтepeси A,вox AeP'(aв. oсoбдивoстi iхньогo
iстopиvнoгo poзвиткУ, бeз жoдiних iлroзiй i нaмaгaнь
виAaти бa:кaнe зa Aiйснe. пoстiйнo нaгo^oшгyloчи нa тoмyt
щo Poсiя _ цe стpaтeгiчний пaРrнep нarцoi AepЯGви. Етнo.
пoдiтoдoгiчний aнaдiз yкpaiнськo.poсiйськrп взa€}tин Aa€
мoж,дивiсть д'iйги пeвних виснoвкiв.

l. Haмaгaн}Iя тpaю.JЕaти Укpaftтy як схiAнorвpoпeйсьry
кpaiкy в:кe y вюсiдrи:r пoлoжeннях пiдсrry.днo IтPив,язyr нaшy
Aepж'aвy Ao Poсii, A^я чoгo нeмa пiдстaв. Як мoжнa бyлo
пepeкoнaтись зa poки пiс,rя пpoгoлoцIeння нeзaдeжнoсгi
Укpaiни. ii пpив'язaнiсть дo Poсii викopистoвy€ться l{aцtиIr{
сyсiдoм ддя вiдroвлeння furпepii в кo.шпrпrix кopAoн.rх.

Увaясний aналiз гeoпoдiткчнoгo стaнoвищa Укpaiни дo-
звo^яe ствepAж'yвaти. щo вoнa на^e)кить Ao тpeтьoгo
гeoпoдiтичнoгo peгioнy. який poздiляе i вoднoвaс oб,еднyс
схцнy i 3axiднy eвpoпy, цeбтo Укpaiнa _ цeнтp.r^ь.
нoевpoпeйськa Aep)кавa' poзтaцIoвaнa в сxiднiй чaстинi
цьoгo peгioнy. Paнiшe oснoвtlим apгy}reнтoм ддя вffieсeн.
ня Укpaiни paзollr з Poсieю i Бiлopyссlo дo Cхiднoi €вpoпи
Bвa)кaвся peлiгiйний чинникl хoн iстopiя нepiдкo спpo-
стoвyвa^ir тaкий пiрсiд: пpaвoс^авIla Укpaiнa y бopoтьбi
пpoти пpaвoс^авIroi Poсii спиpа^ась нa кaтo^ицькy Пoль.
Iцyl ltryсy^ьмaнськy T1ryevвинy i пpoтeстaнтсьry [IIвeцiю.
opieнтaцiя нa (eAинoвipнp Poсilo зaвцIe AaвсrЛа пaryбнi
нaс^iAки' oсo6ливo пiсля Пepeяславськoi yгoAи .црoмa Aep-
x(aвalr{и в 1654 p.

Гeoпoдiтrrчнa вiсьУкpaiни iдe з ПЬнoчi нa Пiцдeнь. Caмe
нa Пiвдlri виpiшгрaлaсЬ Ao,rя Укpaiни. Hинi ryдl мaгIleтy-
ють нarшi eкoнoмiчнi iнтepeси.

2. Poсiя вжe в чaси Мoскoвськoгo князiвствa пoч.l^а
пpoяв^яти сeбe як iмпepiaлiстaчнa пoтyгa. д,lrя якoi нeмa

340
341



'(oAних 
пpaвoBих i мopaльних пepeстopoг. aби тiльки

з6iдьцrити тeprгopilo Aepжaви зa paхylroк зaгapбaнrлr зe-
мeль. Koнцeпцiя кМoс Tpeтiй Pим. a чeтвePтoпfy нe
бyгиo нaйдакoнiчнirшe втiдrовanа сyгЬ мoлoдoi iмпepiaлriс.
тичнoi AepлQви.

У пpoцeсi свoгo poзв}rткy Poсiя пepeтвopи/rасЬ y вe^икy
aзioсвpoпeйсьry irvrпepilo' кotPa змiнroвала свolo гeoпoлiтrtч.
нy вiсь зa^eжнo вiд пoлiтиvних пдaнiв. .{дя цapськoi Poсii
тaкa вiсь, вpeuггi.peuгг, викpистaлiзyвa,raсь пo дiнii Пeтep-
б)Pг _ Ceвaстoпoль, бo цapизм пoстiйнo пPaптyв зGtхoпити
Koнстaкгиttoпo^ь' aби сaмoдepx(eць стaв вoлoAapeм всЬo-
гo пpaвoс^ilвнoгo свiry. oкpiм тotlo| тaкa вiсь зytuoвrroвit^itсь
щe oAIrиIvt зaвAaннямl кoтpe стaви^a пepeA сoбoю Poсiя:
3aгapбaти Галининy, чим зaвepшити кзбиpа.lьницЬкyD lltoс.
кoвськy пoлiтикy й вoднoнaс кpoзв,язaтиD тaк звaнe
кмa,lopoсiйсЬкe питaнняDl зtlищивrши тoдiIшнr oстaнн€ вo-
гниlцe нaцioна.lьнoгo Ayхy.

3a чaсiв бiльlшoвицькoi тoтaдiтapнoi AиктaтyPи гeo.
пoдiткчнa вiсь iмпepii зopiенryвa,\асЬ з Moскви нa Bла.
Aивoстoк. Biднoвлeнa iмпepiя пpeтeнAyвa^a нa свiтoвe
пaнyвaння' щo вимaга,l\o нaсaмпepeд вoлoдiння Aзiеlo як
нaйбiдьцrolo зa нaсe^eнням чaстинolo свiry. oстaннiм
пpoявorvt цiei пoлiтики бyлa aфгaнськa aвaнтюpa мoскoв-
ськoгo кepiвництвa.

Пoстгeкaчeпiстськa Poсiя. як зaсвiдтye ii мi;кнapoднa
пo^iтикa, втpaчae свiй вплив y Aзii i знoвy пepeopiснтo-
вyeтЬся нa гeollo^iтиннy вiсь дopeвoлloцiйнoi Poсii.
Haмaгaння poзiгpyвaти (кpиIttськy кapтyD - цe oстaння
пoтyгa збepeгти iмпepiю' якa нe мo)кJш{вa бeз Укpaiни.

3. Tpaкryвaння Укpaiни як цeнтpаJlьI{oевpoпeйськoi
AepЯ<aви Aoпo!{aгa€ пoAo^ilти пiДdA дo нei як дo eпiroнa нe
лrarцe aзioевpoпeйськoi Poсii, a й 3ахiдtoi €вpoпи. пoзбyтась
нав'язaнoгo yкpaiнI1ям тpкlпtl{яIvtи кoмIureкry мerппoвaрoсгi.

<Гeoгpaфiннa мe:кoвiсть> Укpaiни a;к нiяк нe зylt(oвлIo.
е [i мapгiнaльнoстi в Ayхoвнiй сфepi. Укpaiнцi _ нaцiя з
сaмoбyгньolo Ky^ьryPoю, дркoвнiсть якoi вяte в пepioд ви.
никнeння п,taгнeт}'вa^il нa Пiвдень. 3вiдти пpийrrrлo,ц,o нaс
xPистDlянствo' щo малo виpirшa,ьний вII^ив нa yкpaiнськy
A1пroвнiсть' Caмoбyгнiсть ylсpaiнськoi нaцii зaвIlre пpoти-
дiяла < кyльrypтpeгepствyD Aвox aгpeсивних iмпepiaлiстин.
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них ryсiдiв: нa Cхoдi - aзiaтськoi Мoскви, a нa зaхoAi -
кaтo^t,lцЬкoi Пoлъщi з iх звиpoдriлими цepкoвнo.patiгiй.
ним}r Aormpинaми. Ixнi спpoби Aeнaцioнaдiз},вaт}r yкpaiнфв
пiд poьiгiйrrим пpaпopoм нe дaли бaжaнIтх A/rя них нa.
слiдкiв: yкpaiнськa нaцiя вистoя^a.

4, Як мoAepнa нaцiя yкpaiнцi нинi зaвeplrryють свolo
кoнсoлiдaцiю вх'e в yl{oв.rx пpoгoлoцIeнoi дepж'aвнoi сaмo.
стiйнoстi. Ha пpoтlадiю цьolvty пpoцeсoвi спpямoвaнa пo.
дiтикa пoстгeкaчeпiстськoi Poсii. HeзвaЯ(aк)чи нa нei,
Укpaiнa нaмaгaстЬся пpoвoA}Iти lreзa^Фtq{y зoвнiIпнlo пo.
лiтиt<y' здoбyвae всeсвiтне визнaння як вe^икa евpoпeйсь.
кa AePxGвa.

Haпeвнe, в сaмoltdy пpoцeсi кoнсoлiдaцii нaйяскpaвiшe
пpoяв^яeться сaмoбyгнiсть ylсpaiнськoi нaцii. кoтpa зyмiла
ylrикrryп{ тих тpaгiнних випpoбyвaнь. якi вип.l^l.l нa AoAIo
iнrцим Aep)кaвaм нa тeP!ттopii кoлиrцньoгo сPсP.

Hинiцlнiй пpoцeс нaцioнaльнoi кoнсoдiAaцii вiдбyвaeть.
ся B сIиilAних yl!!oвitх. бo paзoм з нeю мo^oAa Aep)кaвat якa

^ицIe 
пoчa/r.r yгвepркyвaтисьl зIvfylдeнa poзв'я3)rвaти eкo.

нoмiчнi пpo6^eluи' Ao yск^aAнeння як}tx спpичиIlи^ась
Moсквa з ii aгPeсивнolo пoдiтикolo щoAo 1гкpaiнськoгo нa.
poAy. B Гi пpoвeденнi кдeмoкpaтиrlнa)) Poсiя спиpaeться нa
свoro дiaспopy }Ia нaIIIиx зeм.,lяхl з oAlloгo бory, i здe-

фopмoвaнy зa чaси тoтaлiтapнoгo peжиItdy нaцioнaльнy
свiдoмiсть <poсiйськoмoвниx)t yкpaiнцiв. нaсaмпepeA y
схiднot"тy й пiвдeннolwy peгioнaх нarцoi AeP,Gви.

б. Iлюзii пpo дe}toкPeтизш пoстгeкaчeпiстськoi Poсii
зeзнaли пoвIloгo кpaхy. Biйнa мoскoвсЬкoгo кepiвництвa
пpoги вoлeлюбнoпo чeчeнсьIсoгo lraPoдy poзвiяла пoдiбнi
спoдЬaння.

У пiдrroдi дo пoлiтики Мoскви як зaxiднi дepxсaви, тaк i
Укpaiнa нe звa}сyвaлu tлп6uнниx oсoбливoстeй сarroi
poсiйськoi нaцii, псi бyлa виявлeнi й oписaнi ii xс iстopикaми
i фiлoсoфaми. Iстоprrтri пpaцi o.Coпoвйoвa й B.It.пoчeвськoпo'

фiлoсoфськi твopи H.Бepдяевe дoзвoJlяloть ттPoникIт1rти в
сyть iмпеpiaлiзшy нaцIoпo пЬнiчнo-схiднoгo сyсiдa.

{eй iмпepiaлiзм нe }loх(e зникн)гти з кpaxoм бiльцlo-
вицькoi Poсii, бo 6iльlшoвизм б1в лиure oдIIи}t з йoго piзнo.
видiв y ХХ ст. Caм iмпepiaлiзм мaе iстopиннe, сoфaльнe,
пoлiти.пle, peлiгiйнe i гнoсeoлoгiчнe кopiння, Iзoтpe збepeглoсь

343



пiсля пoвaлеIIIIя цapизlty i не мoх(e щезн)rги пicпя poзпaдy
<iмпepii злao.

6. БiльIцoвицький iмпеpiaлiзм виник нa пoчaткy ХХ ст.,
кoли пoPaзка Poсii в Кpимськй i япoнськo-poсiйськiй вiйнax
зaсвiднилa нaблихсення кiнця aзioевpoпeЙськoi iмпеpii, a в
сyспiльствi зaпaн)rвaлa дeшopaлiзaфя.

л'дep бiльцroвизмy Лeнiн Bдaлo викopистaв rцo ситya-
фю, нaкин;rвlци зIlедoлениIu мaсaм гaслa свiтoвoi кoмyнiс-
тичнoi iмпеpii 3 цeнтpо}t y Moсквi. З'еднaння мaPксистськt{к
дoгIll з тpaдифйниIlitи Ivroскoвськими iмпepськими кoнцeп-
цiями дaлo бaхсaнi для бiльlцoвикiв нacлiдки. Пiсля lсopoт-
кoчaснoгo загPaвaння з кoмyнiстaмуI _ oнaцioнaлaми>
iмпepiя бyлa вiдpoдх(eнa пiд нoвolо нaзвolo _ Coloз Pa-
дяIlських Coцiaлiстинню< Pеспyблiк. ,[ркe скopo CPCP з
фopмaльнoi фeдepaцii фaктиннo пePeтвopився в yнiтapнy
деP)Iсaвy з кoмпapтiйнoю (6iльrцoвицькoю) тoтaлiтapнolo
диктaтyPoю.

Щoдo Укpaiни llloсtсoвськe бiльIдoвицькe кepiвництвo
пpoвoдилo тpaдицiйнy пoлiтикy цaPизltdy' щe бiльrпe пoси-
луIBЦIуI ii бpyтaльнiсть. Ha кapтy бyлo пoстaвлeнo сaмe
iсн5rвaння yкpaiнськoi нaцii, бo в oснoвi мoскoвськoi пoлiти-
ки нa нaIЦих зeмлю( лe)кaв гelroцид yкpaiнцiв. Йoгo eпoгeем
стaв Beликий Гoлoдoмop y 30-x pp. Boднoнaс викoPистoвy-
вaлись iнlдi мeтoди нищенIlя yкpаiнфв.

7. Poзпaд сPсP спpичиIrився дo звy]кення paмoк iмпеpii
дo кopдoнiв Poсiйськoi Фeдepaцii. Haйбiльlцa втPaтa .&тIя
неi _ цe втpaтa Укpaiни. Бeз Укpaiни Poсiя вaзaвrце зDty-
Iцeнa вiдкинyти pеaлiзaцiю плaнiв пpo зaхoплeння
Itoнстaнтинoпoля як нoмiнaльIloгo цeнтpy пPaвoслaвнoгo
свiтy. B цих yмoвaх пiднiмaroться нa щит дeщo oнoвлeнi
кoнцeпцii (дeмoкpaтичtloгo) iмпepiaлiзмy' д}rсepeлo яку|х У
зaялoхсeнiй кoнцeпфi uMoсквa _ Tpетiй Pим, a четвepтo-
Dly нe бути". Cyть цих piзних кoнцeпцiй oдrra _ вiдрoдити
Poсiйськy iмпеpilo в мeэrtax кoлиrцньoгo сPсP vи нaвiть y
}tе)кaх дo ПеpIшoi свiтoвoi вiЙни.

Ha пpoтивaгy бiльIшoBицьIсoмy (кoмyнiстиннoмy) iмпe-
piaлiзмoвi в сyнaснiй Poсii нaбyвaк)ть Poзпoвсюд)l(еIIня
piзнoвиди нeкo}tyнiстичнoгo iмпepiaлiзмy (тpaдицiйнo-
aпoлoгeтичний, < свpaз iЙcькиЙ,, i нaцioнaльнo-вoзз' rднJrвaль-
ниЙ, aбo нaцioнaлiстизвиЙ)' piзницi мiхс якими для Укpaiни
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не uaк)ть iстmнoгo зцaчeнrrя' бo лсoдeв з Itrх нaвiть нe

дoпyскa€ шo,кJtивoстi iсп5rвaнвя нeзaлe'кЕoi Укpaiнськoi

деp)ttаBи.
Boддoнaс слiд вaro.rroсyгти' щo бiльlцoвrцркr.й iшпepiaлiзи

тeж Ilе зIIик пoвtligгю' e в oстaвнiй чaс вilt пo}tвaвився'
здoбyвtши сoцiaльну oпopy сePeд цIиpoкшк вePств знeдo-
лeнoпo вaселeпЕя. Biднoвленa дiя.гьвiсть пeoбiльlцoвицькиx
opгaвiзацй пiд piзниши Еaзвe!tи' шетa якr,t;к oдIra _ peaнi-
шJrвaти Paдя,dcькпЙ Coroз, щo нaне6тo спPиятrt}te Poзв'я-
зarrЕк) склaдних сoцiaльних пpoблeш. Пpинини тaкиx
пpoб.rreш нeoбiльIцoвики пoясIlюк)тЬ тиш' щo бyли poзipвaнi
тpaддцйнi екoнoцiчнi зв'язки uiлс кoлиrднiми pесщбuriка-
ии сiшпepii злal.

E. 3вaxсивцrи тe' щo Цеi GiльrцoвиIркoгo irrпepiaлiзмy
!taк}ть певний впJtиB Цa ЕaцioЦaльнo нeсвiдoшy чaстинy lra-
сeленЕя Укpairrrr, oсoбшвoi arстJraJlьlloстi нe65rвaе цpoвeдеIrlrя
шiхсвapoднolo сyдy нaд I(ПPC як зJroчиtlttoro opгaнiзeфеro.
Без Iрoгo Це r'oжe б5rти мoви пpo Dtиp' бeзпекy й стaбiль-
пiсть y свiтi, як i гapaнтii нapoдiв к(шtицIньoпo сPсP.

Пoлiтикo-пpaвoвi зaсaди дJIя тaкoпo сyдy poзpoблeнi пa
oснoвi Мiхснapoднorэ Biйськoвoгo Tpибyнaлy й iнIших

дoкyментiв HюpнбepзьIGoгo цpoцeсy aвтoPo!'t феi пpaцi й
зaтвеpд,кенi лс плaтфоpua Укpaiнськoпo нaфoнaльнo-пaт-
pimи.пroгo блoкy Львiвщини <Мixснapo.ЦнuЙ cуд нaд КПPC
за 3JIoчипи mтaлiтapнoгo pe,rcимy - гapaнтiя t{иpy, бeзпeки
й стaбiльнoстi в свiтi, зaпop)псa свo6оди нapoдЬ кoлиlц-
ньoгo CPCP". У плaтфopмi дaеться пpaвoвий aнaлiз злo-
чипвoi дiяльнoстi I(пPс зa сiмдeсятиpivний пepioд
тoтaлiтapнoпo Pе}киDly. Цeй aнaлiз пеPerсoнyс' щo зJtoчиttи
кпPс пepeвищyroть злoчини г iтлepiвськoi пaцioнaл-
сoцiaлiстичнoi пapтii, Bepxoвoди якoi 6yли oсyдхсенi нa
Hюpпбеpзькoмy пpoцeсi.

.[oкoнeннiсть тaкoк) сyдy _ не xсaдoбa пoшсти: бeз ньo-
го нe б5rдe лoгiчнo i пpaвнo зaвePlцeнa сiмдeсятиpiчнa вiйнa
компaprбюpoкpaтii rrpсrги нapoдЬ кппиlшнiх pесгry6пiк сPсP,
деPxtав-сaтeлiтЬ з тaк звaнoго "сoцiaлiстичцoгo тaбopy> i
всьoпo JIюдствa. oкpiм тoпo' спeкyJlяцiя нeoбiльlцoвиI{ькyrx
opгaпiзaфй rra дeuaгoгiчвих гaслaх сoфaльнoi спpaвeд;lи-
вoстi дoзвoляе нинirцвiм кoмпapтiйним iмпepiaлiстaм
звaJIк)вaти винy зa тя)lске сoфaльнe стaнoвищe па пaцio-
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нaJlьнo.дerioкpaтичпi сили. Ivti,кнaPoдний сyд нaд кIIPс
пotслиKeний BуI||Pу|Tu спPaв,Iснi пPичини нивiltlltьoпo тя)ккo.
пo стalloвищa вaсeлeння й нeзвaти йoго вин5rвaтфв y oсФi
вчopaшнЬoi кoшпapтнoмeIIкJIeт)Pи.

0. Piвнo rrс poзвiннyвaння I(ПPC спPяuoвeIIe i пpmи вa.
цioнaльнo-вoзз'eднyвaльItoгo (нaцioнaлiстиннoгo) iмпe-
pieлiзшy, який, фaктичнo' oпPaвдoвyr нaвiть зJroчини в чaси
ст-алiIIцlиIIи гrpoги 1rкpaiнсьlсolэ тa iнцшor пapoдЬ i rqпoслЬнo
нeв,язye Дruкy пPo яlсесь пiдпевiльнe gгaпoвищe poсiйсь.
кoi нaцii в чaси тmaлiтapнoгo peхси}ty.

Пpaкти.пti дii peпpeзeнтaнтЬ lрoro irrпepiaлЬмy зaсвiднy-
loть iх зooлoгiннy нeнeвисть дo всьoгo yкpeiнськoгo,
пoчинaючи вЦ нeIдoi нaфoнaльнoi симвolriки.

Укpaiнський lrapoд в,rсe ве oдин Peз шaв змory пepeкo.
нeтись' щo нaвiть нaйбfuьцli rroскoвськi oпolleпти в lt'fгaЕня'(
вн5lтpiIпньoпo Poзвиткy oб'еднyються lra eнти5rКpaiнськoмy
гpyltтi

lo. Cepeд нинiIцнiх iшпepiaлiстiв y пЬпiннo-схiднiй дep-
хtaвi нe пepuri шiсця вуlйttдлп вepхoвoди Poсiйськoi
Пpaвoслaвпoi ltepкви' якe зaв'(ди вистyIIалa q'DrхняЕи}r

знepяддя}t y pyках свiтськrоt вo.пoдapЬ, кmpi, вpeurтi.pelпт,
пoвнiстro пiдкopили сoбi PПI]' пepeтвopивlди ii в oдиIl з
дep'rсaвниx iнститyтiв.

Hинiцlнi iшпepiaлiсти rц)rкaють пPrfirиIr Poзпaлy сiипepii
злaD в дiя.ltьнoстi lrаPя.peфpмaтope IIеrpeI, бo вiн, нaнe8лo,
пepepваB сaшoбyтrriй po:!вyгтoк poсiйськorэ нapoдy' нalcищ|в.
urи йoмy кoсuoпoлiтуtчнuйt вapiaнт пpaвoслeв'я. Taкe
тPaЕЦ/вaнrrя нe лшIIe дaJleкe вiд пpaктики, a нaвiть свiдoме
ii пepeкpyleння, бo зa Пeтpa I завepIrrився пPoцeс пePетвo.

Peння Мoскoвськoi дepхсaви в Poсiйськy iмпepiк)' якa
пpoiснyвaлa дo пoчaткy 90-х pp. ХХ ст. Boднoнeс Iдаp Петpo I
зaвeprцив цeзаpoпaпiзaцiю PIЩ y нaйзвиpoддiлiшliй фpмi.

.{ля yкpaiнськoгo нapoдy дiя.пьнiсть PПЦ oсoбливo Еe.
6eзпeчнa. Як вiдoмo' пiдпopядкyвaння Укpaiнськoi
Пpaвoслaвнoi I{epкви Мoскoвськoиy пaтpiapхaтoвi, кoтpий
зaснoвaний нeзeкoцнo' бyлo ни нe нaйбiльшrиu yдapoш, який
Moсквa зaвдaлa Укpaiнi. TaкиЙ aкт oсoбливo спpичиIIився
дo дeфopмaцii нaцioнaльнoi свiдoмoстi пoнeвoлeних yк.
paiнфв, пoзaяк нaфoвaльнe сeuoyсвiдoмлeння Potмивaлoеь
сeмoyсвiдoмлeння}r кoнфeсiйним.
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Пpогшrelrснe стaнoвицle бyлo нa т!oс зе}tJrях, дe дiялa Ук-
paiнськe Гpeкo-Itaтoпrшркa Iteplсвe. li дrхoвевствo пiсля ви.
xqюt нa пpoсвiтвлркy aрнy Мepкiпa IIIaцпсeвичa дpклaдaJlo
зyсt{.'Iь д.llя пЦвищerrня нaцioна.гьнoi свiдoшoстi нac€.пeпня'
зeхицlaючи piдвy шoвy i ствopюlo.rи кyJlЬIypЕo-rrpoсвiтшпр-
кi, rpoшaдськo.oсвiтнi, кq)пepaтиBнi тa ilпlli opгaвiзафi.

Haпepeдoднi poзпaдy сPсP спeцслyлсби з Мoскви спPo.
вoкyвaли мiяскoвфeсiйнi кoнфлiкти в piзвиx peгioнaх
Укpaiни: нa 3aхoдi _ мilк гpeкo.катoлпweмtl i пpaвoслaв.
t|уIu,у|' нa Cxoдi тa в iнlцих pегioвaх _ шiхс вipниши
Укpaiпськoi Пpaвoслaвнoi ltepкви, пiдпopядкoвaнoi Мoс.
кoвrькolДy пaтpiepхaтoвi, з oдrroгo бoкy, тa iнцrиши
пPaвocпaвними кoнфeсiями (Укpaiнськoro Aвтoкeфaльнoro
Itepквolo тa Укpaiнськoю llpaвoс;'reвrroк) I]epквolo Kиiвсь-
кoтэ пaтpiapхeтy), t дpyгoгo.

Haйвищi iepepхи Мoскoвськoгo пaтpiapхaтy вiдвepтo
пPoпotlyють "6oснiзaцiro> Укpaiни, пpoтистaвляк)чи'
вeсeluпepeд' гPeкo.кaтоJIикь з Гaлrдчиlпl пpaвoспaвни}t xPис-
тияIIaм' видaючи пepцIих зa (гaлиrрк,D( Хpeстoнoсrliя>, кmpi
нaчe6тo пPaгtr1rгь пiдпoPядкyвaти yкpaiнсьrс,f,'( xpистияll
Baтиканoвi. A щe зaгpoхqrкуть yкpaiнIцш (nпPaвoслaвнiй
Укpeiнil ) кpиt[сЬкиDIи мyсyJlьмaнськи}tи eкстpeшiстa}tи, якi,
нeнeбm' paзoм з {гeлицЬrси}tи хpeстoнoсIlяt[иD викoIIJtloгь
плaни знищeння (пpeвocпaвнoi Укpailrи>.

Hинiцlнi шiэккoнфeсiйнi сyпepeчнoстi в Укpaiнi мaють
яскPaвe пoлiтичнe пiдгpyнтя, нe вiдпoвiдaroть iнтepeсerr
нaцtoгo lrapoдy' oслaблюючlt Йoto пepeд aгpесивни}t
пiвнiчнo-сxЦним сyсiдoш. Звiдси дoкoнeннiсть oб'еднaнвя
всiх yкpaiнських xpистияtl в €динy Укpaiнськy xpи.
стиянськy l]epквy з €дини}l Ilaтpiapxaтoм' пpo щo в,кe
дaвнo вислoBиJIись iеpapxи Укpai нськoi фeкo-Ita,то.lrиlркoi
Ilepкви зa кopдoнoм. Taк мoх(нa бyдe пoкirrчити з
мoсltoвськи}t (пPaвoqпaвни}r iuпepiaлЬшoм>' п<vrII PoзкQ'tto€
пPaвoслeвний свiт, пpoтистaвляючи сeбe Bсeлeнськoмy
Пaтpiapхoвi в ltoнстaнтипoпoлi, i oсвяryе сoюз iмпepia.
лicтичнoi Poсii з кoлaбopaнтсьtси}t Pe)rси}lotu диктaтopa
ЛyкaIшeнкa в Бiлopyсi яrс пoчaтoк peaнiмaцii iмпepii в
кoлиlцнix }teхсaх.

ll. Biдстoloючи свoю нaцioнaльнy нeзалe,rсrriсть пepeд
пЬнiчнo-сxiдним сyсiдoм, yкpaiнф викol5пolъ свoю iстоpи.пry
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шiсilo y с}FraсIIoЦy свiтi, бo пogгIreкeчeпiстський ш(rcкoBсь-
кий iнпepiа.пЬЦ пePeтвopився в вaйбiльIц)r загpoзy дJlЯ
всьoпo людсIвa. Пpсгe тpe6a шaти Ea 5rвазi, rцo сaцoстiйнa
Укpaiвa _ le шIslllЙсь бyфеp шi:к Cxoдoш i 3aхoдoн, a щит
пePeд arpeсивEoю aзioевpoпeйськloк) Poсiйськoro iшпepiеlo,
кoгpa лaлi pозпалa€ться.

.(o взаешш Укpaiви з Poсiеlo тpeбe пi,цoдl.ти вe gтa-

т!$Iвo' a дивaxi.rвo' звaжJrючи oсвoввi тендепцii Poсйськoi
iшпepii Eс PyДlrieвЦr.iшпеPii anrаr. He тpapшдйвi кJIятви y
сстpaтeгiнпorry rrаp.EePсIвiD' лицtе opiекгaцiя Ea те' щo стpa-
тегi'rпе завдaЕЕя кepЬвиrцва Poсii звo,rylться дo peaнirraфi
ii як irrтlеpii, a вe дo тpaвсфopшeфi в пaфoнaлькy дeр,r€вy
Еa дiдРft{вlo( eтвi.пlо< зeцJrEL

Haщe спiлIсyвeЕЕя з Poсiеlo вe шoаrсe irвop5rвaти як шo-
paльЕиx i  пpaвoвиx'  тaк i  стpaтeгiчrrиx iнтepeсiв.
Чeчeвськo-poсйська вiйвa запoчaткJrвeJla дpуттtЙ eтaп Poз-
вa.гу Poсйськoi iшпepii пiсля гекачепiстсьrсoпo пеPевoPoЦr.
Як пotсазytоть пoдii' toскoвськe кepЬвицтвo Eе сIIPoшo,rснe
пpибopкати шrffi\ aлe rэpдprй ЕaPoД Haслiдlси цiсi вiйни
в}r>(otЯть дaлекo зa шeхсi вкyтpirпвix спpaв Poсйськoi Фe-

дepeфi, Ee залe)кЕo вЦ тoro, Як;у|Eу| вoви 6yдlть. Пepeиoгa
чечeЕсЬкoпo нapoдy oкpиJlить iшrri веpoсiйськi пaPoди rra
бopoть6y пP<rги цoскoвськoгo iхпepiaлiзшy. Пopaзка шoжe
61rшl тишвaсoвoк)' бo poзпaд <iшпepii alta>, trсий poзпoчaв-
ся пiсля пPид)rrцення гeкaчeпiстськoпo пepeвopoтy' не
з)tпиIrитьcя.

Oгlttе, вarдi взaешипи з Poсiею нe uo,rсyть iвц нa rцкoдy
пoнeвo.пeпиt[ Еек) нapoдaи' ясi не шиPяться з цoскoвськи}rи
irrпepieлiстaши. BЦ пoзицii Укpaiви вa rriяснapo.Цпй apeнi
чиtlaлoк) шipоlo заJterrtrtгь aкraвнiстЬ aЕгиш(rcкoвськoi виз-
вorrьвoi 6opoтъби в сartй Poсйськiй Фeдepaфi, бeз втpyнaшня
в ii вщrгpiulвi спpaви.

12. У бopoгьбi пpoти oзGpoевoi Ea сJZчaсIroшy piвнi Poсii
нaIIIa деpхGaBe Ее lrorrсе вистyтraти iзoлъовaнo. Мiхспapoднa
пoлiтr.шe кoEстелflIiя пiдгвepдrrсyе' щo тJrт нe oбiйтись бeз
спЬpoбiтвиrtтвa 3 кpaiпaши IIAт0. Учaсть Укpaiни в пPo-
гpaшi <ПapтпePствo зaPaди цIdpyl вхte сьoroдri зв'язyе pyки
ш(rcкoвськиu iшпepiaлiстaм, кoтpi зазiхarоть вa 5rкpaiнськy
теpитopiaльвy цiлiсть. Cпiвpoбiтвиrгтвo з нATo aхс нiяк нe
шoжe пop)rшyвaти пoзаблoкoвoг.o стaтyсy Укpaiпи, спиpa-
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ючись Еe пoтJr'сEиr? вйськoвий пoт€Еrliaл цiеi oPгaпiзaцii.
У взаеrrrrвaх з Poсiеro Укpaiвa Ее шo,ке Цl|p,tTucь з пepeбy-
BаЕЕяш вa ii теplIтopii poсйсьrcоr oкyпaцiйвrя вйсьlg He
спPия€ ]tтвеPд'кeEIпo Укpaiви як ЕeзaJte,кEoi дepхсави зa-
нa'цгo .лiбеPaльвal pеaкцiя ЕaцIoпo ypяry Еa щювolсaфйвy
дiяльнiсть Мoскви. \lт пe цoжEa oбшe*ryвaтись бeзпpин-
ЦуЕrнуIму1 заЯвauи' a тpебa викopистoвУBaтn весь aPсеIraJr
шiясвepо.ЦЕo.пpaвoвt,rx зас-oбЬ.

l3. Укpaiнa як вeзаJlе)l(пa дep,rсaва виuaпa€' в чoшy шo,I(нa
6yлo пepeкoнaтись зa oстaввi чoтиPи poки' дepжeвнoi
Цеоtoгii. Ha нaIпy tУшУ, тaкиц виuoпaш вffioвiдaе Цeoлo-
гiя yкpaiвсЬIсoгo тpaдифoва;riзшy' кtrтPa вивi.lьвяе нaс вЦ
rц}rкаЕrrя шoдePlrиx iдeй в чyJrсro( кpeiвaх, псi вe вiдltoвЦa-
ють нaшiй спeIprфiф

He запoзичевця' пe (ЦaвII)rввпtrяD ЧDt(oпo дoсвiдy, a зва-
хteння кoнкpeтнo-iстopинвиx JuЦoв i oпopa нa нarцi
нaфoпaльвi тpa.щфi - тaюаЙ пi'Ф<iд' вaпeвEе' дасть нaй-
кpaЦIl здoбyпси. Hипi ши цe Цoжeцo бaйд5глсe дивttrтись нa
пoвt,lil витtttс pyсифiкaфi Укpaiшl, спpо6у .iPлaцдДз)rвaти"
ii, пoзбaвивlllи Еapoд Piц*oi шoви i пеPeтвopивurи вarл кpaй
y дPyry сpoсiйськoшoвI{y дep,rсaвy'' в лпсй yкpaiпдяer вiдoе-
дeться шiсцe нaй5rпoслiджeвiшoгio lrapoдy.

Tpa'qп$oпа.lliзш яrс iдeolIoгiя дeprrсaвoтвopешя - цe пеPe-
oцiнка, B}Йo ff|u з нaцioшa,.lъвrоr iнтepeсЬ цarцoгo шивyлoпo
i сyнaснorэ тa пPoгЕo:})rвaЕЕя вa oсцoвi oб'екттtвнloк дaнrск
мaйб5rтньoгэ.

14. Укpaiнa i Poсiя _ пaРтвePсгвo tlи пpoтистoяrrня?
Пpи вiдпoвiдi нa цe IDfгaЕЕя вe шoхсЕa iгвop5rвaти тoгo' цlo
пoстгекачeпignськa Poсiя вe вiдtсинyла aI1reсиBЕIo( rrланiв
пoгJIинJгги Укpaiгy як кorroвiaльнy Maлopoсiro i пoзбaвити

5rкpaiнськy нaцiro завoйoвaвrок здoбyгкiв.
Iшпepiaлiстltнпa Poсiя Еaш пaРтЕepou нe бyлa.
Пepтвepствo шo,Iс.lrивe цiяс пarдиши Еepoдaши lшrrпe тодi,

кo.rгr Мoсквa пoзбyдеться iшпеpськrоr aшбiцй i пiдpвepдить
свo€к) дiяльвiстto вJIaспy Еeat?eсиBнiсть, цe8гo пaРтrrepствo
мoхсe бyти лищe з Poсiеrо, д6д 3irTшoвиться вiд iraпеpiaлiз-
мy. Hипi нa тaкe IIIfгaЕня шoскoвсьria пolriтикa вiддIoвiдaе
нeгaтивlto. 3 rlьoro шyсить BуDroWrГц вeзeлeжЕa Укpaiнa в
свoiх взаемиЕax з Poсiеrо.
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,[oдaткш
Укpaiila й укpaihцi в Д,pyгiй свiтовiй вiйшi

ПлaтфoPмa
Укpaiiшськorт нaфoшaльrIo.пaтpiотштшoгo 6лoн5r

Львlвщшнш
Haпеpeдoдri п'ятдeсятиpiтня зaкiнчeввя Дpyгoi свimвoi

вйви в €вpoпi Укpaiнський rraцioнaльнo.пaтpioшrкннЙ 6lloк
ЛьвЬщини ввaпсa€ свoiш o6ов'язкotd o6нepoдвaти в.'Iaснe
gгaвJleння дo пoдiй пiввiкoвoi дtaBнп||уI Й д'aтуl тPeктJrвaIrня
po;ri нeurorэ нaPoдy в цй вйнi.

oсвoввi пoJto}сeвня rrлaтфopши УIIIIБ ЛьвЬщини фp-
}lyлюIoгьcя в тeкшl( тeзаx:

1.Дrrя 1rкpaiнськoгo нaPoдy пoчaтoк i зaкiнчeпня,{pyгоi
свiтoвoi вiйни нe збiгaroться з тими дaтaши' якi пpийrrятi в
свiтoвiй iстopii. Укpaiпцi 6yли втягнeнi в ii виp щe в бe-
peзнi 1939 poкy' щo зaсвiдчилa битвa пPoти yтopсЬких
oк1rпaнтiв вa Кpaснoшy пoлi пiд Хyстoш. У Itapпaтськiй
Укpaiнi сфкyсyвaлись iнтepeси piзвих дeP,rсeв (сPсP'
Hiмeччини, Угopщини, Пorrьщi, Pyмyвii тa iнIших). Boю-
ючи rtPoти Угopщиви яrс сoюзllицi гiтлepiвськoi IIiмeч.
чI;яуI' yкpaiшцi вист)пIaли нa шiхснapoдвiй apeнi в poлi
oкpeцoгo сф'ектa. Haдeлi yкpaiнф вiдiгpaвaли тaкy сaмo.
стiйнy PoJIь JtицIe пiсля opгaвiзaфi Укpaiнcькoi Пoвстaпсь.
кoi Apшii  i  ствopeння oPгarry деPхсaвнoi влaди _
Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльвoi Paди.

2. У вepeснi 1939 poкy yкpeiнцi вoloвaли пpoти Hiшeччи-
ни в вiйськax Пoлъlцi i нe мaли сatДogгiйtнуж, вiйськoвrrx
фprryвaнь.

22 нepвня 1941 poкy Укpaiвa стaJIa epeнoю збpoйнoi бo-
pmьби дpoх iшlepiaлiстt{tlнJo( дePясaв _ бiльlпoвиlрlсoi Poсii
тe нaцистсЬкoi Hiшeччини' кorrспa з якrl:( пPaгIIyлa дo свiтo-
вoпo пalЦrвaння. Poсiйськo.вirreцька вiйнa 194l-1945 poкЬ
uaлa для yкpeiнцЬ бpeтoвбиввий хapактep. Biдстyпaючи з
yкpaiнськoi зerrлi, ltoсtсoвськo-бi.пьIшoвиIркi oцrпaнти пo.
звipянoшy зIrищ)rвaли пoлiтв'язнiв y тюpшax, вбивaли
Еeвиннrо( .rпoдeй, pyйнyва"пlt нaPoднe к)спoдapствo. Tpaк-
тyвaЕня фei вiйни як <Beликoi Biтчизнянoi вйви пPoти
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нiшelркt{х зaгaPбЕIffЬD сyпePeчитЬ iстopи.пrиш фaктaш i вe
в}tтpишy€ ясoдвoi кp}гтиIси' бo сPсP, яrсий тепep вaпiвoфiцiй-
Еo пaзивaегься niuпepiею зJIe'' ве нiг б1rшl вiтнизЕoю Д,lя
пoнeвoJteниx yкpeiнцiв. Beликий Гo.пoдoмop lg33 poкy, шa.
сoвi вбивствa i peпpeсii пiдтвepд,rсJпoгь' щo кepЬвиI1гвo
бi;ьlшoвиIркoi Poсii poзглядaлo lГPсP як вJtасEe кqпoвiaльнe
вolroдiнвя, вдaвaлoся дo бeзпpeцeдerгтнoпo в свiтoвiй iстopii
гепoцидy вeJlикoпo евpoпeйськoгo Еapoдy' висЕaхсJrвaлo нa.
фoпaльнi бaгaтtтвa Укpaiни. B цй iшпepii Укpaiнa нe бyлa
piвнoпpaвнoro з Poсiею' щo oтulto'ttпювaJtaся з CPCP: ixнi
взa€uиllи бyrи взаеuuяauуI шeтpoпolrii (Poсii) з кolroнiеro
(Укpaiпolo). Як lрpська, тeк i бiльlдoвицькa Poсiя Ee шaли
зaкoЕпlo( пiдстaв ввa,I(eти Укpaiнy свo€к) чaстиЕoю' пoзaяк
poсiйськe кepЬництвo завolroдiлo нею пe нa зaкoЕв!{х пЦстa-
вaх' a гpyбoю вiйськoвolo сиJtoю' пopylцивIJIи вз*тi нa сeбe
зoбoв'язaння. oтxte, нi цepськe Poсiя, нi ii нaст3rппиI1я
бiльцroвиrlька Poсiя, aбo CPCP, нe бyлrr бaтькЬIцинoto tIи
вiт.оrзнoro д;rя yкpaiнцЬ нa нaцlr,{к eтrriчнr,rх зellJtя'с. У ск;reдi
paд,яЕських вiйеьк нaшi кpaяни вoк)вaли пpoти пaцrrстськoi
Hiueч.тrни нe зa iнтepeси влaснoгo lraPoдy' a зa iвтepeси
тyясoi iшпepii' щo й пiсля зaкirrчeпня вйни пpoдoвжJrвaлa
пoпiтикy гeнotprдy yкpaiнцЬ.

3. Bизнaння Poсii (сPсP) бaтькiвцlинoto чи вiтчизнoю
д.ltя yкpaiнцЬ лoгiчнo oзIleчaе запepeчeввя двox вaхсJIивtск
дepxсавIro.цPaBoвих aктiв - ГV УнЬepсaлy Ifентpaльrroi
Pawt 22 сiчня l9l8 Poкy тa Aктy пporo.lroцteнвя нeзaлeхс-
нoстi Укpaiпи 24 сeprня 199l poкy. Bepхoввa Paдa Укpaiни
пPoпoJIoсилa вeзaлexсвiстъ, кep3пoчись цiJIIсoti визнaчerrиши
apЦшeнтaши: пPaвoш yкpaiнськoi нaфi нa сaшoвизнaчeння'
пepeдбaнeниш Cтaцпoш ooH тe iнrдиши иiжнapoдпo-пPa-
вoвиши дoкyueвтarrи; здiйснeння}t .(eклapaцi i  пpo
дepхсaвний сyвepeнiтeт Укpaiни. B paзi визнeння Poсii чи
сPсP 6aтькЬщивoю (вiтнизнolo) д^пя yкpaiнфв нaurа нaфя
пoзбaвлясться пpaвa нa сaмoвизнeчення i пpoгoлoIшeння
незалeхснoi дepясaви' бo тoд flдeться нe пpo pеaлiзaцiю свorо
заI3oЕIloк) пPaвa' a пpo нeзaкotlшЙ сeпaPaтизll He випaддювo
пPиxиJlьЕики кoнцепцii <Beликoi Biтчизвrпroi вiйни пPoги
нiмeцьких зaгapбникiв> зaймaють' як пpaвиJto' вiдвepтo
aнтидep,rсaвццттькi i нaвiть yкpaiнoфoбськi пoзифi.
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4.3 rparсryвашш poсiйськo.шiхeцDкoi вiйви rпс .Bеликoi
Biтчизвяпoi вiйви' пoв'язaнe питaнвя пPo тaк зваEe (виз.
вoлeЕЕя, yкpaiвських зerieль вiд вiшeцьких oкyпeнтiв
paддЕсьlсиПи вiйськаци. Bигвaншя вiшetркror oк1rпaвтЬ з
Укpaiнrr вe пoJleгrци.пo дolri yкpaiпсьt(oпo нapotУl бo нa зшiнy
iш пoвepвyлrrсЬ шoскoвськo.6iльцroвицDкi пoвeвoлroвad, псi
iгвopyвa;оr нaцioвaльнi iнтepeси нelцoпo lrapoдy.

Пo-пeplшe, кpeш.lrЬськe кepЬниrцвo виЕoцIJrвaлo Ilлanп
в,tlceЛпTп yсpaiнцЬ з piдних земeлЬ' щo пiдгвepдясeве нa
ХХ з'iзт кIIPс, i;шrцre нeспpoшoжIriсть залЬвr.дroпo IPaЕс-
пopтy Еe дoзвoJlилa peaлiзyвaти ф anroчинвi вarripи.

Пo.дpyгe, нa (визвoлeнiйr тepитopii Укpaiпи взишкy
1946.194? poкiв otсyпaнти спpoвoкJrвaли гoлoдoшop з
випaдкaши лroдoiдствa, хoн бyлrr шoжлrrвoстi зaпoбiтти тa-
киш lracпiдIсeш.

Пo.тpeте, пiсля пoвePнeввя Paддrськt{x вiйськ вa ytc-
paiвськиx земляx вiднoвився ясopстoкий тoтaлiтapвий
pe,rflu з шaсoвиши peпpесiяши' зIrищeЕЕяш цiлl''x нaсeлe.
нюк rryнктЬ' пoсIaпaЕняш шoбiлiзoвaниx yкpaiпrdп нa пePrцy
лiнiю фpoвтoвltх пIt ддя iх пorцlroввoi зaги6eлi.

Пo-нетвepтe' yпPoдoвx( тPивaлoпo чeсy вa (визвoJteвиx)
yкpaiнськrоr зeшJIE( тPивалa нaцioнaлЬIro.визвGпьпa бopoaъ.
бa пpoгrr шoсrсoвськo-бiльцroвиIркI(х olсyтlаrrтЬ, щo зeпePeчyе
твеpд)rсeнrrя пPo (виtвoлeнняD' якe вЦзвaченe тopiк нa
oфiцiйнorry pЬнi.

5. Учaсть yкpaiнфв y бoйoвшr дiлr lpyгoi свiтoвoi вiЙнп
зyшo&llювалaсЬ тltш' щo вollи зщпшeнi 6уwtвtа6tаpaти (дoбpo-
вiльпo ч}t пPишyсoвo) тaкий вapieнт, якuЙ дtактyвaвся
lсoнкpeтниши oбстaвинaши: бopmьбa в лaвeх Укpaiнськoi
Пoвстeнськoi Apшii нa двa фpoнти - пPoги нiшerркolю вa:
цизшy i шoсrсoвськoгo бiльцroвизмy; 6opoтьбa пpoти
шoскoвсЬкo.бiльuloвиIрких пoнeвoJlювaчЬ з opieнтaфею вa
Iriшщв; бopmьбe пPoти нiмцiв y скпaдi paдЯIrських вiйcьtс"
Чaсrинa yсpaiшaЬ яrc rPoшaдДr iEIДo( дeP,rсaв вoювaлa пPoп{
вiицiв y сtслe\i вiйськ Aнтигiтлepiвськoi кoaлiцii вa дpy.
rэшy фpoнтi. oкpiи тolu, нatЦi teuляtси' якi з тркoi вшli
oП:l|||уIJIlIcь y чaси вiйsи в 3eхiднiй eвpoпi, бopoлись пPoги
гiтлepЬцЬ y pyci oпopy. Taка pea.пьвiсть вишaгa€ нoвom
пЦxoдy дo oфнки iстopи.пrих пoдiй i пepeглядJr зaялoпсe.
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llиx пoглядiв, яlсi нaкидaли нaцroмy rrapoдoвi oфiцiйнi
iдeoлoги в чaси тoтaлiтapизшy й пpoдoв,к)rкугь за iшepфеIо
нaв'яз1rвaтись щe нинi.

6. Haш oбoв'язoк - вишaгaти вiд кepЬниI{твa Укpaiни
спPaвeд.пl{вoi oцiпки нaфoнaльнo.BиtвoлЬlloi бopoтьби пpo-
ти бi.льшoвиlркиx пoвeвoJltoвaчЬ пЦ нaс pосйськo.нiиerркoi
вiЙtцуt тa в пoвo€ннi poки. Укpaiнськa Пoвстeвсьlса Apмiя
кoPистyвaлecя всeнapoдtloю пiдтpимкolo.,{iя.lrьнiсть УIIA
нe oбrreхсyвaлeся зaxiдlrим peгioнoш, a oxoIUIювaла тeкo,tt
зеrrлi нa схЦ вiд 3бpyнe, пPoявилaсь' як тeпep вiдoмo з
apхiвних дoк5rмeнтiв, y схiдвrх i пiвдeннюс oблaстя:с.

Cпpoби }toскoвських i пpoмoскoвськrск сiстоpикЬl тpeк-
тJrвaти УПA як u6arrдитськi фpмyвaння) сJrпePeчaть iстopii
Укpaiни вoенпoпo i пoвoеннoгo пepioдy. ,[хсepeлoм тarсoгo
тлyмaчeнrrя е oфiцiйнe iмпepська iдeolroгiя Мoскви, яlte
зав)t(ди нe}raгaлaся зo6paзити бopщ" зa нaфoнeльнe визвo-
лeЕня як iJtкугиx вopoгЬ> влaснoпo IIaPo.цJr. Taк oфiцiйнa
Мoсквa й нинi тeвPyr спpaведJlивy бopmьбy чeчeнсьrсoпo
нapoдy зa свo€ визвoлeння. Блoк5rвaння пPaвдивoi iнфop-
шeфi пpo УПA тeпepiцrнiми бiльlдoвикerrи й шoскoвськиItДи
iшпepiaлiстaми в цeнтPaJlьrroшy, сxiдвoмy i пiвдeннoмy Pe-
гioнaх нaцroi деPхсaви Dta€ зa мeтy пPl4хoвaти вiд нaцIи:x
зeмлякiв iстopинвy пPaвдy пPo Bиtвoпьнy бopoтьбy Ук-
paiнськoi Пoвстaнськoi Apмii, в лaвaх якoi вoroвaли
пiдpoздiли бaгaтьox нapoдiв кoJIиIItньoгo сPсP, y тoмy нислi
й poсiйськorэ.

7.Tlpu oцнщ дивiзii <Гaличинar тpeбa звaхсaти пpинeй-
швi нa тpи aPryuенти: l) спi.lrьнi вoеннi дii з нiшeцDкими
вiйськаши пPoти бiльlшoвиlркиx oкyпeнтiв poзглядaJrucя'
нe як eтpaтeгiннe' a як тaктичнe зaвдaнIIя дltя yкpaiнцiв;
2) вoeкнa сrг5гaцiя.Ф{ктyвaлa вибip, тoмy opвнiзатopи ддвiзii
нa!ДaгaJlись спPя}tJrвaти вo€вrry бopoтьбy пpoти Droсrсoвсь-
кo.бiлъIдoвиIIьких oкyпarrтiв, PerтPeсивнa дiя.пьнiсть якиx
вхсe пpoявилaсь вiдвepтo нa (визвQпeнихD ними 5rкpeiнсь-
кyrх зe}tJrях; 3) звaхсeння piзних вapiaнтiв дaJlьrцoгo хoдy
в.iЙнu Й нaмeгeпня ствoplfги зapoдoк пaфoнaльнoi epмii зa
пPиклaдolrt вiйськoвих фopмyвaнь Укpaiвських Ciчoвиx
Cтpiльфв y poки Пepшoi свiтoвoi вiЙnu, щo стeли (rcнoвoк)

apмii 3УHP.
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He бyдeшo нехтyвaти Й тtz,ut' щo вa бoцi нiшцiв пPoти
бiльlпoвиIрких otсyпaнтiв i iх Peжишy вoювaли IIe лицIe
1rкpaiнцi, a Й iнtпi нapoди' якi пepeд вiйпoю тv,utr.Jllllcь У
бi;ъtшoвиlркoшy тoтaлiтapвoмy яpшi. IIe бyлrr виняткoш i
poсiяни, яrсi ствopr.rл,r Poсiйськy Bизвoльнy Apшilo (PBA).
Hapeurтi, в бopoтъ6i пpoптr зaхiдroсвpопeйськoro iшlеpiaлiзмy
вapoди aфpикaпcьких i азiaтських кpaiн тe)к Еe вiдкидaли
спЬpoбiтпиrlтвa з тoдilдньoю Hiмeччинoю.

8. HaйбiдIьIдe нarцих зeмлякЬ вoювaлo пPoти нiшerркиx
oк1rпaнтЬ y лaвax Чepвoнoi Apмii, a тaкo,к y зirпoвex Pa-
дявсЬких пapтиэaнiв, яку1х' нeзвaхсaк)чи нa пoстiйпy
дoпo!Дory з Мoскви, нa 3rкpaiнськиx зeмJIя2( бyлo шaлo. Bхtе
в пoвo€нний чeс за пoсгaнoвaши кoшпapтiйнrок opгaнiв ви.
гaд)rвaJlися пiдпiльнi пapтйнo.кoмсoмo.пьськi opгeвiзeфi, щo
нaчeФro дuялш| нa yкpaiнськи:x зeшляк y poки вiЙllu' Уrrpo-
дoв)к дeсятиpiн Еaшoмy нapoдoвi вaв'язyвaлись
зaiдeolroгiзoвaнi cтepeoппrlуI чеPвoIroaPшйцв яlс визвoJIи-
тeлЬ eвpoпи тe ix *iстopичнoi шiсii>. Пoзбyгися ix нe тaк
лeгкo вeтepaнaш вiйtau, якi пepeкoнaнi в тoшy, щo вoни виз-
BoJ|яJ|u iнlrti gaPoдР!' хoч нaспpaвдi poзIпиpювaJIи paмки
сiшпepii злe) зa paхyЕo'с нoвиx сeтeлiтЬ. B iм'я iстopи.тIoi
пPaвди й мaй6yтпьoгo Укpaiни як нeзaлe,кЕoi дepхсaви
мyсишo mдtЙтu пo-Iloвoшy дo бiльrдoвиtlькI{к iдeoлoгiчнlо<
дoгш. Boюroчи нa боцi Мoскви в Poки Дpyгoi свiтoвoi вiйни'
yкpaiнцi спpeвдi бopшпrсь пpоти вatp{gгськltx oцrпaптЬ, aлe
вoднoчaс сгвoPювaJrи )rшoви дJlя }ггвePд,кеIlllя нa ЦaцIиx
зeмJrя:( шoскoвськrсt( oк1rпaнтiв, якi вe пpиxoв5rвaли свoiх
гшaнЬ пoвнiстro дeнaцioнaлiзJrвaти Укpaiвlliп.

Пpoтe яIс )rсePтви тотeлiтapнoгo Peжишy' щo втягн3rв iх
y кpивaвy вiйвy, вoIIи пe мoхtyть пPиIrихсJrвaтись i знeвa-
)кaтись y нaшiй дepлсaвi.

3шiщtiлa пiсля .Цpyгoi свiтoвoi вiЙнlt бiлъIпoвицькa iшпe-
piя втягнyлa свiт y виp сxolloднoi вйни' i неoднopaзoвo
зaгPo,кyвaлa нoвoю свiтoвoю вiйнoю. Укpаiвськi roнeки
зuyшeнi бyли вoroвaти в iш'я iшпepськlос eмбiцй кpeшлiв-
сьtсoгo кеpiвпицтвa дaлекo вИ PЦних зeмeль' пa iнцrих
Ito8тиIIeЕтa)(

У пoвoенвпЙ чac пpoвoдилaсь пoлiтикa фopсoвaнoгo
фpмyвaння тaк звaвoпo (PaдянсЬкoг]o нaPoдyD' дJtя чoгo
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щoPoкy yкpaiнсьIGa шoлoдD скePoвyвaлaсь вa Poбoтy в
aзiйськy чaсгиIIy PBDсP, a в Укpaiву lгPuc|'шaJI'4сЬ ви-
пyсквики poсiйськиx виIцих' сepeдвiх спeцieльниx i
пpoфeсiйнo-тexвiчних пaвчaльвиx зaклaдiв. У цЬoшy
poзyшiхнi пorriтикa 6iльцroвицькиx пoЕeвoпroвaчiв щoдo
1rкpaiвcькorc пaPoдy ЦaJto ttиш вiдpiзня;raсь вiд пoпiтикrr
вaцистськиx otсyпaЕтiв. У tlrиpolcих шaсrдтaбaх викo.
pисгoв},вaлaсь paбськa пPaця пoлiтв'язпЬ' oсЕoввy чaстивy
сePeд як!(х стaвoвили yкpaiвцi.

9. Кoвкpетllо.iстopи.Iшd пi'рсiд дp oцiки yraстi yкpaiпIiв
yДpyгiй свiтoвiй вiйпi пoказ5rе:сrrбвiстъ пep€treсeнЕя Еa ЕаIIIy
iсlэpilo чyxсюr схeш i вишaгae oбгpyвтoвaнoi вa5rкoвoi кoв-
цelщii, без iдeoлoгiчrшor Irrтauпiв, ясi yспa.щсoвaвi вЦ ч}',rсorc
тoтaлiтepнono Pe,rсIrшy' щo тPeкЦrвaв iстopilo Укpaiпи яrс
чaстивy iстopii Poсii. Boддoнaс тpeбa звalrситиl щo для xa.

PeктePистики iстopii yкpaiнськoгo вapoдy lre зaвxсди
пiJpкoд^rгь iстoprrтнi стePeoт}tIIи евpoпeйськroк вepoдЬ' якi
вeпи спPaвeдJ'}fвy вiйвy rrpсrги вiшelркlок oк1rпaктЬ.

У poки Дpyгoi свimвoi вiйяи yкpaiнф oпинились шiяс
дрoшa вoгпяши' дЕoшa iшпepi.ши _ i пepeшoгa як пePцIoпo,
тaк i дpyгою нe бyлa пa кopисгЬ 1rкpaiвськoшy вapoдoвl I
вiшцi, i шoсrсoвськi бiльrдoвики noтyвaли сшePть yкpaiвськoi
ввфi.

10. Укpaiнa втPaтиJIa зe poки вfitнu2,5 шiльйoнa вiйськo.
вroк i 5,5 шiльйoвa цивiльвиx oсiб. Taкrоr вlpaт IIe зaзЕaв
аvдъЕ нaPoд свiтy, якoпo 3exoIlив вoенпий виp. Bтpaти 5rк-
paiнцiв y людяx нa l,5 шiльйoнa бiльцri' нirrс втpaти
Hiшeччини, i нa 2.3 шiльйoвa пеpeвиtlt}к}ть лroдськi втPaти
Poсii. Brrсe вoви нe дaloгь Еaш' гPoшaд.янaш вeзeлeхGlloi Ук.
paiви, пЦстaв святкJrвaти п'ятдeсmиpiнвя пepeшoги нaд
ЕaцI{стlсьIсolo Hirreччинolo, 6o тaкe свягкyвaвня € Еe чи}r
iltlttиш, яrс звeвaфю дo пlш'ятi тt/f,к в(rcьми шiльйoнЬ нaцшск
зeшлякЬ, якиш вiйнa вкoPoтиJIa хtиття. Mи нe шa€шo lтpaвa
paдiти, кo.lгr дo6pe знeемo' щo кoxснa п'ядр 5rкpaiнськoi зеrшri
скpoшIelra кpoв'ю шiльйoнЬ нalц!сl( лroдeй, щo (пеpeшoпa}

пPинeслa lra rraшy зeuJIю IUIaч uaтepЬ, вдЬ, дiтей, ясi втpa-
тlа.Iпt cva|Ь, вolroвiкЬ, бaтъкЬ, щo пigtя (пеpeмoгиD Еa нaцlиx
зeuJIях зaпaIDIвaв хсopстoкий тepoP i тoltoдoшop з випaдIсa![и
.lпoдoiдgтвa.
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ll. як пolceзали тopirпвi JPoчиeпoстi дo свизвoлеЕвя}
Укpaiви вiд пirreIркror oк5rпaнтiв, тaкi зaхoдrr пepeгвoPю.
к)ться в дexoвстpaцiю aнтиyкpaiЕськиx сил пpoти
вaфoнaльвoi нeзaлeжпoстi, спPяuoвJпoгься Еa зJIoчиЕЕe
пalшlto,кeЕпя вaцroi дeplкaвЕoсгi й вaфoвaльнoi сиuвo.пiки
тe шaкугь вa шeтi щe paз зaдeшIapyвaти нauipи збaпкpyгi-
лих aнтиyкpaiнськиx- eлeшeнтiв, peaнiмyвaти CPCP i
rtolroвieлъвий стaтyс Укpeiни.

Пoвepнeння нинi дo кoltoвia.пьЕoпo eгaryсy oзнaнeлo б
ддrя Укpaiви нe щo iнlпe, як пepe,Iвopeння шiлъйoнЬ yк.
paiвцЬ y вaймeниx pa6iв шoлoдoi poсiйськoi б1ryxсyaзii,
пoзбaвлeнвя ix бyдь-якorэ сoцia;rьЕoпo зexистy.

Мyсиuo вaпoJroсити' щo пPoпaгaЕдиcгськa кaшпaнiя дo
п'*тдecятltpi.rня пepeшoпl нeд вatp{cтськoro lliшeччипoю rre
спPиятtшe зшiщleнвro Укpaiпськoi дepжeви, a, нaвпaки, бyдe
викopистoв)rвaтись в irrтepeeax шoскoвськlo( pевaнцIистсЬ.
юос (tсoшyнiспr.rпю< i aвтикoшyвiсти'пшot) си.lr

12. Cпpaвeдгивa oфвка poпi Укpaillи в .(pyгiй свiтoвiй
вйнi вишareс пPl{тягЕelrня дo кpимiнaлъпoi вi'щIoвiдeльвoстi
бiльIпoвиrlDкo.eнIcaвeдистсьKl{x з.lro'пaнфв, дo якto( нe шoхсe
б5rти зaстoсoвeний тepшiн дaвнoстi, бo iхвi зJtotlиЕи пePед
Jпoдствoш зe свoiш тягapeш нe вiдpiзпяroться вiд aпoчинЬ
нaцистЬ. He шoхteмo вtцalroвJrвeTуI яI| yнaсникЬ вiйни oсiб,
яrсi в склaдi eнкeвeдI,lgпськlос зeroнЬ вeпи Еeottrgoцteнy вiйкy
пPtrти шиPlloпo 1rкpaiвськoпo ЕaсeJleЕпя, poзcтpiлroвaлl бeз
cуДу iI слiдствa вeвинrrих людeЙ, шopдyвaли iх y бiль-
ltloвиIlькtо( катЬвях, Btz;Boз;uJ|уI ix y хoлoдпi снiги Cи6ipy.

l3. oцiвивцlи PoJlь i rriсцe Укpaiни тa 5rкpaiнцiв y дpyгiй
свiтoвiй вiйнi, Укpa iнський нeцioнaльнo.пaтpioтинн уttц 6лoк
Львiвщини пPoпolryr не святк)rвaти.(ня Пepeмoги 9 тpaввя
1995 poкy, як цe poбlaпaсь y potси тomлiтapизшy, a вiдзнaнaтrr
8 тpeвня 1995 poкy як .{eнь Пaш'ятi спiввiтчизникiв, яrсi
пoJtягJI}l в poшt.{pyгoi свimвoi siЙ,|уlв 6opoтъбi пpoг'{ бi;ьIдo-
виr.ркoпo тa вalр{стськoгo тотaлiтapних peжимiв. .(epхсeвнi
пPaпopи з тpaypllи}tи стpiткaми, зaпaлeнi ввeнepi свiчки в
нatцlf,к дoшiвкax, Пaн'aхуIдlu rre мoгилaх 3rнaсникЬ Дpyгoi
свiтoвoi giЙнu й бopцiв lтpoти бiльlдoвизшy й нeцизшy,
нuзькrtЙ пoк.тliн Pцlтиш пo:пeглиx вoiнiв i бopцiв пoвиннi
poзбyдити в сepl4юс дeсяткiв мiльйoнЬ гpoшaд^яIr Укpaiни
пaм'ятЬ пpo мiльйoни хtepтв нeцIиx спiввiтчизникЬ, якi
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пorоIaли свoe,rсиття зa чy,rd iнтepеси, a нe тiльки вa вiвтap
нaцroi вoлi' пoвинпi дoпoшorти yсвiдoшити тPивory зa дoJIк)
нaIдoi шoлoдoi дep'rсaви пePeд зatPoзoю tloвoпo пoнeвoлeнЕя
Укpaiви.

14. Haшaгaння вiдсвяткJrвeти 50.piкня пePeшoги нaд вa-
Iц{сгськoto Hiшeччинoro спiльвo з Poсiеlo, лсa Й нur; пpoлI{вar
вeвиннy кpoв вorre.lпoбнюr нapoдiЁ i нa деprrсaвнoшy pЬнi
пoP}''дy€ пI{тaнвя пpo peстaвPaцiю iмпepii в кo.lищrтiх tte}Qaх'
тpебa poзфнювaти нe iпaкrrre' як гл)rш вaд свiтлoю пat['ят.
тto тих десяткiв шiльйoнiв нaцIиx спiввiтчизникiв i
пpeдстaввикiв iнцrиx нapoдЬ, щo зaгиЕyJIи в 6opmьбi пpo.
ти uoскoвськorэ irrпepiaлiзшy.

He пaтeтичнi слoвa, нe тulroснi фaнфapи, a peaJlьнa т)P-
бoтa пpo tсo,tснoгo гpoDtaдяIrиrra Укpaiни _ JгIaсIrика Дpyгoi
свiтoвoi вiйни, бopIrя пPoти бiльlшoвиrркorэ i нaцистсьrсoк)
тmanriтaplпor peхсиrrЬ y цeй нaпeпий чaс шeли б стaтrr oдЕt{}l
з пePшoчePпoвиx зaвдaнь дepx(aвниx opгaпЬ i гpoмaдськиx
opгaпiзeфй.

Як щlвiлiзoвaнa нaцiя yкpaiнф, гpoмaд^яllи нeзaлeжнoi
дePrrс.aви Draкугь пPoявити yвeгy дo всiх жepтв Дpyгoi свiтo-
вoi вiйни, нeзaлeхtнo вiд нaцioнaльнoстi й гpoмeдянствa,
oGepiгaти шiсI1я пoxoвaння всix лroдeй, псi зaгинyли в 6o.
poтьбi пpoти двox iшпepiй _ бiльIдoвицькoi Poсii тe
нaц}tстськoi Hiшеччини й пoхoвeнi нa yкpaiнськiй зeмлi.

Укpaiнa - нaцI спiльний дiц. 3a нei пorс.пaли пoлoви дe-
сятки uiльЙoнЬ синiв i дoчoк нaцIoгo Цapoдy. ГIaм'ять пpo
ниx зeкJIикa€ нaс нe дo poздшyxyвaння ненaвистi мiяt
спiввiтчизникaми' a дo 3ЛAгoди всix, кoмy дopoгa
нeзaлeх(нa Укpaiнська дep,I(eвa.

Плaтфopшa пiдгoтoвeвe зaстyпIlикoш гoлoви
I(oopдинaЦiйвoгo цeнтPy Укpaiвськoгo rraцio.
Еaльнo.пaтpioтинвoгo блoкy Львiвщици,
дolсгoPoш фiлoсoфьtсro( вaук Oлeeoл' Гpuнiвultt.

Cхвaлeвo Кoopдивaцiйвoю Paдolo Укpa.
iвськoгo нaцioвeльнo.пaтpioтичЕoгo блoкy
Львiвщивуt 24 c iчня 1995 po'сa.

Гoлoвa Itoopдивauiйвoгo цeнтPy Укpaiнсьltoтo
вaцioнaльвo-пaтpioтичЕoгo блoкy Львiвщиви'
пpoфeсop C mеnoн II oвлtotс

Miлсшapoдшиii сyt lIBt I(ПPC зa в.lroчшrrп
тoтaлiтapшoгo pо,l(иIuy - гapaштiя мшpy,
бсaпrкn й стaбiльlloстi B сBiтi' Baпop!Псa

сBoбotи шapotiв rсoЛшrшl]ЬOr0 сPсP

Плaтфopшa
Укpaiвськorю нaфoнaльвo-пaтpioтrrтвorю блoкy

Львiвщиви

1. Ciмдeсятиpiннa вiйнa пpmи нapoдЬ кoлrrцrньorо Pa-
дяllсЬкoпo Coюзy й кpaiн Paд^яtlськoгo блoкy тa (х(NIoднa
вiйнal бiльIдoвизмy пPoти лoдeтвe rre завepшeнi юprrдин.
нo: вин)Zвaтф нe пpитягнeнi дo кpии'iнaльнoi вiдпoвiдaлъ.
нoстi згiднo з мiхtнepoдrrим пpaвoм' a KIIPC нe визЕaнa
зJIoчиннoю opгaнiзaцiею нa пpинцl{пeх Cтaчгry Milrснapoд-
нorэ Biйськoвorэ TpибyнeJry.

Як нaслiдoк' кpaх сPсP яrс бiльцloвиIрltoi irшepii не спpи-
чинився дo oнiк1rвaнom пoJreгцIeЕЕя,lсPrття нapoдЬ кoлицпriх
сoюзниx peсrryблiк сPсP i кepiвництвo Poсii з кoлицrнix
вищиx eIдeлoнiв кoмпaРтнo}leнкJlaтJrpи пiс.пя дeякoi пpaвo.
вoi мiмiкpii вiдвepтo пpoдoв,кyе зaгPoхс)rвaтуI муIPУ | бeзпeф
й стaбiльнoстi в свiтi, свoбoдi нapoдiв кo.rrиrдньoi iмпepii,
спaдкoеlДцeм якoi вoнo сe6e пPoпoлoсилo.3aхoпивrци дep-

'кaвнy 
влatУ в цiлoмy pя.Цi нeзeлeжпюr дep*сaв' щo виtlиtg'tи

нa pyiнeх сPсP, кoмпPaдopсьt€ кoD{пapпroшelrклeт)Pa пaль-
}ty€ пpoгpeсивнi peфopми в eкoнoмi'пroмy, пo:riтинпoмy й
д)rхoвнolly хtиттi.

2. [aльшпЙ свiтoвий Poзвитoк вимaгeе мiхснapoднoгo
сyдy нaд кпPс як лoгiчнoгo пPaвoвoк) зaвepшeЕrrя сiм-
дeсятиpiнвoi вiйни пpoти нapoдiв tсoпиlцньoпo Paдянськoто
Coюзy й кpaiн paдянськoгo блoкy тa (xoлoднoi вiйни>
6iльIдoвиз!'y пPoти лloдствa нa пpиllципaх Cтaтyтy
Мiэкнapoддorю Biйськoвoгo Tpибyнaлy. Cтaття 6 цьoтo Cтa.
тyтy пepeдбeнeе вiдпoвiдaльпiсть зe тaкi зJIoчини:

(e) злoчини пPoти шиPУ, a caмe: lшtaнyвeЕня' пoт)rвaння'
poзв'язyвaння aбo вeдeЕня aгpeсиввoi вiйни чи вiйни з пo-
p5rцIeнIrя}r мiхснepoдних дoгoвopiв, Упot aбo зaпeвнeнь, a6o
y.laстi в зaгaльIloмy плaнi ни змoвi, якi спpяшoвaвi нa.
здiйсвення бyдь-якoi з нaзвaних дй;

b) вoeвнi зJloчиtlи' a сaмe: пop)пIleвня зaкoнЬ чи звичaiв
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вiйrrи.,Цo цlrх пoPJпIIeвь вiДroсяться в6ивствa, шopдyвання
aбo зa6иpaЕня в paбс"твo Чlzl FJtя iвшиx цiлeй rylвiльнoго
нaсeпeЕвя oк1rпoвeнoi тeprrтopii; вбивствa aбo uopдrвeввя
вiйськoвoпo.пoпeвrtк vи oсiб, якi пepeбyвaк}ть y шopi; вбив-
ствa залo,кпикiв; пoгpaбyвaпня сyспiльнoi чи пpивaтвoi
влaсвoстi; сrryeгolдellня, ясi ве oпpaвдaпi вoенвoro вeoб.
xiдЕiстto, iпттri 3.1цgч14gц.

с) anroнипи пPoти лroдпoстi, a сaшe: вбивствa, винищeв.

IIя' пoЕeвo,IевЕя' зecпaввя й iвшi rrсopстокoстi, яrсi BЧI/;EуI;!Iу|

lцoдo цивiльЕoпo вaсeлeвня дo aбo пiд Чaс вiйни, aбo пepe-

слiд)rвaнЕя з пorriти.rвих' Paсoвих ни peпiгiйнrос шoтrrвЬ з

шerroro здйсвeнвя aбo в зв'язкy з бyдь.якиш зltoнинoш, яtсий

пiддпae ropис.шlкцii Tpибyнa:тy' вeзалeлсIlo вЦ тorэ, чи е

тeкi дii пop)пцeввяш внyтpirrrвьoпo пpaвa кpaiви, дe вollи

бyлэr в.ивeЕi' .llt вe e тaкишиD.
3. Bиpoк Miхснapoдloгo Biйськoвorю Tpибyнeлy вiд l

'tсoвтвя 
1946 poкy квaлiфiкyс як зJloчиtlЕy дiялъпiсть нa-

tцrстськoi пapгii зe вeдeвrrя aгpeсивнoi вйни, зa oнixeчeн-

Eя нaсeлeЕвя вa зaхoплeвих тePитoPiях зa дoпoшoгoк)
зrrиtцeнIlя шiсцeвих звичaiв i виявлeння тa aperцтy oсiб, лсi

пpoтидiяJtи вiшeIркiй oк5rпaфi, зe пepeслiдJrвeння евpeiв,

зa peaлiзaфю пpoгparди нaЙueпoi пpaф' зe пoPyшeнIIя

шixснapoддo-пpaвoвIo( вoPш y стaвлeннi дo вiйськoвoпoJlo.
нeниx. У виснoвкy щoдo дiяльнoстi кеpЬнoгo скJIaдy нe-

tprстськoi пapтii зaзЦaчaeться, щo qпoltiтичнe кepЬниrцтвo

викoPиclэвJrвaлoсь д.llя цiлeй, кoтpi згiдgo iз Cтaт1rтoм (IvIiЯс.

IIaPoдIIoгo Biйськoвorэ Tpи6ylra.lтy._ o.г.) е aпorrиввиrrи й

oхoплroвa.lпl oнiмeчeння пPи€дIrarrиx тepитopiй, пepeслi'ry-

вaЕня свpeiв' викoнaння пPoгPaши paбськoi пpalц й хсopс-

тoкe gгaвJteнЕя дo вiйськoвoпoпoнeнl{кD.
У Bиpoкy визвa€ться пс вeoбгpylrтoвaЕe твepд)rсeнIrя пpo

тe' щo вlсJtloчeЕня oк)rпoвaнIdx кpaiн дo сlcJlaдy HiмeIркoi

iшпepii нaчeбтo дae iй пPaвo gгaвитисЬ дo щrх кpaiп тaк, як

дo чagгини Hiшeччини, цебm oсyд,rсyeться нeзакoннa (дpк-

тpиIra пiдкopeнняl. У 3вepнeццi ! с.[eякi дoдaткoвi вишoги

дo IIiмeччиtIи' дo нirreцькoгo вaPoдy) Гoлoвнoкoшaндрaнi

oкyпaфйними з6poйни lviу| cуIJIauИ сIII A, сPсP, Beликoбpи-

тaвii тa фpaнцii. зaзЕaчиJtи: сHiшeIркa нaфoнaл-сoфaлiс.
тичпa пapтiя (I{с.цAII) циDt пoвIr icтro й oстaтoчl lo

лiквiдoвyеться й oгorroшyeться пoзa зaкoнoм).
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4. oсyдяqrloчи нalry{стtсьry пapтilo, Мiлсвapоддий Biйськo-
вrй фи6yвaл 'свeлiфitсyс 

вatprgпськy iдешloгilo яrс нoвy pelri.
гiю. в свoiй oбвrвyвaльвй пpoшoвi rwroввиЙ o6вив1rвaз вiд
Фpaнфi IIIauпeтьr дe Pi6 пiдсpeслroвaв: сI вaш вiдoшo, ясi
зJIoElиЕи бyли ввrrнeвi в iш'я цiеi вoвoi peлiгii, скiльrсox сшeP.
тeй кourтyвалa peaлiзaцiя тeк звaвoi дolcтPиви xсti'ття: tсoll.
цeптpaцйнi тeбopи, гaзoвi кeшepи' пeнi кpeшaтopiiв, piзвi
щeIUIeЕня' стepшliзацiя, вЬiсeкцiя' xсePтвeши якlо( cтaли
в'язвi кoвrрaGopЬ i зашaвi xиpЕi пtите.lтi, пoнeвoJrellня Еa.
poдЬ, яrсi ввaясaлисЬ 3дaтниши ecrшiлroвeтись, i пoЕaд всe
цe _ Цепoдl,fчвe знищeння тих нapoдЬ' якtl>( ввa,кaли Еи,к.
ЧуIмIl.' i, вapeшrтi, (пeнoltr}lдD _ всe цe пoвopЕиЙ плiд гiтлepЬ-
ськoi iдeolroгiiu. Йoro дoпoвEювaв rцlroввrй oбвивyвaн вiд
сPсP Poмaн фдeвкo: сTi.rьки знaхaбнiлi дeшanoги шorrсJггь
ствePд,I(yвeти' щo вiшeIркi фaurисти, ясi лiквiдуъe.lоl всi
деuoкPaтFrЕi свoбoди нepoдy i зашiвшrи iх кoвIрa6opauи'
якi зeпpoвe.щlли paбськy пPaI$o Еe зaвoдax i фa6pикax тa
вiдвoвили кpiпoсницркi пopядки в сeпaх Hiшeч.rини й oкy-
пoвaниx ниши кpaiнaх' € зaxисвуIKauуI iптepeсЬ poбiтшикЬ i
сeляII,.

5. Мiхснapодний Biйеьlсoвий фибyвeл виEtпrчив кolro oсiб,
якi пiд.пятaють вiдпoвiдeльвoстi зe aпoчиЕlly дiя.ltьвiстъ нe-
lurстськoi паPтii.Гo:roвlrий oбвинyвaв вЦ CPCP Poшeн ф.
дeвкo нaпoлoсив: rМи пopytшyrЦo питaпня в цiлкoзптiЙ
вiдпoвiднoстi з O6вин)rвeJtьни}t висtloвкoш пPo визЕeIIIlя
зJtoчиItвoю opгaнiзaфсro тiльки кepЬнoro скJIaдy гiтлepiв-
ськoi пapтii, кoтpий б1rв иoзкoм, хpeбтoш i pyшiйнoю сt&пoк)
феi пapтii' бeз яrсolю гiтлepЬськi зtioвники нe зшoгли 6 pe.
eлiзyвaти свoi зrroчиннi rшraни.

Кepiвний скJtaд 6yв oсoб;lивoю вибpaнoю lpyпoю всepe.
динi сaмoi гiтлepiвеькoi пapтii i, як тaкий, вaдiлeний спe.
фaльними пPePoгaтивallиD.

6. Пpсге Мiяснapoдвий BiЙськoвuhTpп6уaaл мaв нa шeтi
не лиrцe пPитятти дo вiдпoвЦaльнoстi кepЬникЬ lraцDrcгсь.
кoi пepтii зa вчинeнi ниuи зJtoчини. Biн заtспaв шiхсвapoд.
нo.пpaвoвi oсtloви ддя пpитягIIeЕня дo вiдпoвiдaльнoстi й
шaйбyгнiх aпoчинцЬ эa скoенi aнaлoгiчнi зJIoчиItи. Iti oснo-
ви гPyнтy'oться нa Cтaтyтi opгaвiзaцii oб'еднeвиx Haцiй,
mсцЙ пitпuсeлa 26 чePвtrя 1945 poкy в Caн.Фpaнrprскo 51
нaфя, в тo}ry нислi Укpaiвa, й пoнивarтЬся )rpoчиспoю деtс-
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лapaцiею: (lvtи' нapop,l oб'eдralтюк IIaцiй, спoвненi piшцпliстto
збepeгти шaйбyтнi пoкoлiння вiд бичa вiйви, якa двiчi,
yпPoдoв,к пepioдy, який piвниЙ тpивaлoстi лroдськoтэ xtит-
тя' пiддaвaJta людствo стpa,I(дaнIrяш' щo нe пiдддкуться oпи.
сaнню, зeявJIя€шo' щo }rи твePдo вipишo в oсвoвнi пpaвa
JIюдiу|t|u' в людсьtсy гiднiсть i в фнвicть лroдcькoi oсoби, в
piвнiсть lтpaв чФIoвiкiв i rrсiнoк' a тaкoл( y pЬнiсть пpaв
вeлики:l( i мaлих нapoдiв...l.

?. oтлсe, в Cтaтyгi Miжнapoднoтэ Biйськoвoгo Tpи6yнa-

лy, йoro o6вив1вaльItolly висrroвкy й Bиpoкy' a тeкo,tс в

oбвивyвaльниx пpoшoвax пoJloвltlfх oбвин5вadв вiд CIIIA'

сPсP, Bеликoбpитaнii тa фpaнцii poзpo6.пeнi й oбгpyнтo-

вeнi шiхснapoднo.пPaвoвi зaсaди щoдo квaлiфiкацii зJIoчин-

нoi opгaнiзaцii, вiдпoвЦaльнocтi ii кepЬниrрвa te &пoчини

пPoтй шиpy, вiйськoвi зJIoчиIIи Йзлoчуtнуl пPoти цrмaннoстi'
пoпepeд)rсeнвя пoдiбнrоt anroчинiв y мaйбyтньoшy.

8. Itepyloвись зaсaдeии Cтaцгтy Mirкнepoдвorо Biйськo-

вoгo Tpибyнeлy' € дoстaтньo пЦстaв дJtя тoгo' aби пop5пши.

ти питaння пpo вiдпoвiдaльнiсть кepЬнoтю сtслaдy ItПPC як

зlroчиннoi opгaнiзaфi зa зJtoчи}Iи пPсyги миPУ, эа вoевнi arro.

чиlIи' зe зJIoчиIiи пPoти лroд.янocтi.
Taкi aпoчиIrи стoсyк)ться мaйxсе цiлoi тepитopii нaшoi

Iulaвeти' мaйжe всiх нapoдiв' щo дotсoнeчнo ви!Дaгa€ ствo-

peIIIIя Mi*снapoдioгo Biйськoвoгo TpибyнaJIy дJtя спPaвeд-

ливoтo Й нeгaйнoгo сyдy, а6и lпpу|IIуl:t1uтu дiяльнiсть ItпPс

яrс тmaлiтapвo.iмпepськoi злoчиннoi opгaнiзaцii й зaпo6iтти

ii peaнiшaцii в 6yt,ь-якiй фopмi.
9. 3лoчrппr пpсгlt ltшlpу. 3aхoпивlши пoлiтиннy влaдy в

Poсii, бiльцroвицьIсe кepiвництвo спPя!flyвaлo свoi дii нa

здiйснення в свiтoвoмy мaсштaбi тaк звaнoi oсoцiaлiстичнoi

peвoлloфi>. A6и пoдoлaти oпip нapoдiв y кoлиlлнiй цapськiй
iмпepii' бiльIшoвиlркe кepiвництвo тpивeлий чaс вeлo за.

гapбниlркi вiйни пpoти }toлoдих IIeзaле,I(ltих дepхсaв, якi

Bу||7у|кJ||4 нa pyiнax стapoi iмпepii, нaв'яз1Еaлo нapoдaм циx

дeP}rсaв кpивaвi гpoDraдянськi вiйни, iгнopyюни пiдписaнi з

ви}lи дoгoвopи нe дep)кeввoмy piвнi.

БiльlшoвиIркe кepiвництвo Poсii, фopмaльнo визнaючи

нeзaлехtнiсть мapioнeткoви:к Paд^янськиx peсrryблiк, фaктин.
нo втяЦrвaлo iх нaсerreння в piзнi неpЬнoпpaвнi (кoлoнia.lьнi

te rвoeю сyттю) дoг'oвoPи. Пpoгoлoсивurи,I[eшtapaцiro й .Цo-
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roвip пpo ствopeЕIrя сPсP i пo6aчивrци пepeщкoди'" 
-,,".хy дo tlDolto, бiльlпoвиlркe кepiвницgвo Poсii сaшoниннo 1рi.

зaлo й тaк oбшeжeпi пpaвa фopшaльнo нeзaлeхсних
paддIrськиx peсrryблiк, зiгнopyвaлo .{eк.пapaцiю й .{oгoвip
пPo сгвopeння CPCP пс мirrсшapoднo.пpaвoвi aкти' цPистo.
с}rвaлo ix дo свoix тЕoпolliтичних rrлaвiв яrс чaстиви Koн.
стичщii сPсP.

Бopoтьбa за cвiтoвe пaIIJrвaння й нeдoстaтнiсть екoнoмiч.
нoгo тa вiйськoвoгo пoтeвцiaлiв пpизвeли 6iльuroвицьке
кepЬницгвo дo yкпaдeння з нaцистськolo Hiмeччинoю (пalgl)r
Piббeнтpoпa.Мoлoтoвan з вiдпoвiдними сeкpeтними дoдaт-
кaми пpo poзпoдiл сфep впливy, ввeслiдoк чoгo сPсP
вiйськoвoro сиJtoю зшyсив (встyпитиD дo йorэ ск.'Iaдy дep.
хсaви Бaлтii. 3шoвa двoх iмпepiaлicтичвиx тoтaлiтepних
дep,Iсaв Bтягнyлa людствo в кPивaвy Дpyгy свimвy вiйнy.

Cпpиятливa вo€ннa ситyaцiя дoпoшoглa бiльlшoвиlркoшy
кepЬництвy нaв'язати aнaлoгiчнi тoтaлiтapнi peхсиши oкy.
пoвaним кpaiнeш. Aгpeсивнi IUIaн}t бiльцloвицькorэ кepiв.
ництвa сPсP спPIпIинI{.'Iись дo тPивaлoi с1к9д9д11oi вiйниl в
свiтi, якa ляглa тя'ккиri тягape}t нa нapoдri шaси' зaxисllи-
кaми яrсlск дeиaтoгiчнo нeзивaли сeбe бiльIдoB'|KИ Ta iх сo.
юзники.

сХoпoдв вijhral пo€Дr}rвалaсь t лoкaльшrшr вiЙrашr пpo-
ти бoporъби нepoдrв ta свoю нeзeлeхснiсть.Cюдоzl вi,цroсяться
вoсннi дii бi.ltьIдoвlдрlсoтo кepЬницгвa пPoгl{ Уropшщlоr в 1956
poф, пpoти Чexoслoвaч'оrни в 1968 poщ й кpивaвa вiйнa
пPoти вoлeлoбнoro нepoдy Aфгaнiстaнy. Mafuке цiлe дeся.
тиpiння бiльIшoвицькi oкyпaнтуI BaJIп нeoгoлolцeнy вiйнy
пPoти нaфoнaлънo-визвoJlьIlих змaгaнь yкpeiпськoпo нaPo-
ду, якuЙ oчo:'rювaлa Укpaiнськe Гo.rroвнa Bизвo.lьнa Paдa яrс
нalвиtllуЙ дepясaвний opгeн пoвстaлorto нaPoдy.

.Цля здiйсненвя свoix плaнiв, спpямoвaниx нe ствopeЕня
свiтoвoi кoмyнiстиннoi iипepii, бiльuroвицькe кepЬництвo
сфopмyвaлo свoю мiлснapoдly aгeнтJрy пiд нaзвolo Itorryriс.
тичнorro lнтepнaфoнa:ry, пiдтpиl'yвaлo ясopстoкi тoтaлiтapнi
Pe)rси!'и кoм5rнiстиннoi opiевтaфi нe piзних tсolrгинeнтaх'
нeв'язyвaлo нaPoдeш iяцrих кpaiн пapтизaнськi вiйни.

Bиснoвoк. Бiльlшoвицькe кepiвництвo CPCP вчиttилo
зJIoчини' пеpeдбaнeнi п. ual стaттi 6 Cтaтyтy Мiхснapoднoгo
Biйськoвoгo Tpибyнaлy.
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l0. BoФo|i зJloчlтпr. Бiльlдoвицькe кepЬниr{гвo в,rсe в
пepшi дrri вiйни пoчeлo uaсoвi вбивствa пo:riтичних в'язнiв
y кaтiввя:r. Biдстyпaю.пl, вepвoнi вiйська }toPД/вeл}r в'язнЬ.
Бyли фaкти poзiп'яття в тюpшaх 2ку|B'1х лroдeй, poзтинiв
чePeвa y вагiтвrоr rкiяoк i звipствa lraд шюдoш, шaсoвi кидalr.
ня лroдeй y сoляri шaхги Й шaсoвi poзстpi.lшt нeвиЕtllо(.lпoдeй.

Пiд чaс вiдстyrry бiльlдoвики вдaвaлись дo сrryстoшeнIrя
yкpaiцськoi тeprrтopii, щo нe бyлo oпpaвдaнe вo€внoro нeoб-
xiднiстlo. 3нищyвaлись фaбpики' зaвoдt{' oб'eкти кyльтJrpи'
oсвiти, oxopotIи здopoв'я тoщo.

Itoлэt хс бiльlцoвиrркi oкyпaнти пoвePтaлисЬ вa yкpa.
iнськy зeшлк)' вoЕи пPoдoв?rcyвaли гeЕoцид yкpaiнцiв,
пoсилaючи iх нepiдсo без нaлexснoi збpoi i зaхиспrоr засoбЬ
нa пepeдoвy лiнiю фPoнтy, щo вeлo дo нeoбгpyнтoвeних
Jlюдськtdx втpaт. 3e пiдгpишкy Islвiльвиш нaceпeнням зaroнЬ
Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apшii yкpeiнськi сeлe спaJtк).
вaлись' a нaсeлerrня висeля.пoсЬ y xoлoдIri снiги Cибipy.
Бiльuroвицькe кepiвництвo виrrolцyвeлo плaни пoввoгo
висeлeнIIя yкpaiнцiв, якi бyли нa olсyпoвaвих нiмцями
зe}lJIя(' y вiддaлeнi paйoви сPсP _ i лlцre нeспpoшoхtвiсть
зeлiзничнoпo тpaнспopтy нe дoзвoлилa iш зaвepшrити ф
злoчиннi вeмipи.

Пpoтe висeлеIttlя тPивaлo. Pяд rraлrос нapoдiв 6yлo дe-
пopтoвalro. Кiлькiснo yкpaiвф сePeд депopтoвalшск нepoдЬ
пoсЦaloть пepшe мiсцe.

Бi.пьцroвики гpyф пoPyцIJrвaJtи зaкoни вeдeння вiйнn Пiд
виглядo!,t дoбpoвoльцiв нa вiйнy мoбiлiзoвyв aJrуIcь yкpeiнф
3aкapпaття, якi дo вiЙнuЙ дo вoзз'сдпaння 3aкapпaтськoi
Укpaiни з УPCP y нepвнi 1945 poкy нe бyли гPoмaдяIraши
сPсP, тoшy тaкa мoбiлiзaцiя 6yлa нeзeкoннe.

He тpивaлi тepиiни пoзбaпlrення вolli 6yли засyдхсeнi тi
yкpaiнф, якi вoroвaли нe бoцi нiмцiв чи в лaвeх Укpaiнськoi
Пoвстaнськoi Apмii, a тaкoхс тi, xтo пoпaв y пiшelркий пoпoll
нe з влaснoi вияуl'

У чeси вiйни нaсeлeнвя oбк.пaдaлoсЬ непoсиJtьEими кoн-
тигeнтar'и. IПиpoкo Poзпoвсюд,lс}rвaлись гpaбyвки пPивaт.
нoi влaсвoстi нa oкJrпoвarrl/[l( зeмJIях вiйськoвoслyxсбoвцями
i неpвoними пapтизalle}lи.

,Цo вoякiв Укpaiнськoi Пoвстeнськoi Apмii, яIсa вeлa y
40-х i нa пoчeткy 50-х poкЬ нaфoнeльнo-визвoJlьнy вiйнy,
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зaспoсoвyва.'IисЬ нeпюдськi зeсo6и DroP.ЦвaнIrя.
Itoшпapгiйвe кеpЬвrrцтвo Еa oкJtпoвaвI(х teшJlяx вttиЕ,{.,to

зJtoчиви' яrсi вe вЦPiзняroться вiд тих дiй гiтлepiвськoгo
кepЬниrцrвa, щo бyлl oсyдrrteнi в Hoтaх Hapoддoro кoшiсapa
зaкoPдoЕпиx спpaв сPсP B'ячeслaвa Мoлoтoвa вiд 25
Jtисltoпaдa |942p. сПpo odypшrвi звipсrъa вiшeIркrос шraстей

щoдo Paддськ!сt( вiйськoвoпolroнeн!ск)' вiд 6 сiчня |942 p'
сПpo пoвсloдвi гpaбyЕIси' спyстoшeння Еaсeлesня Й
стpaхiт.пrвi звipствa пirrецькrоr влaстeй нa зaхolшteвlп| anIм,l
paдянсЬких тepитopiяхn i siд 27 квiтня 1942 p. сПpo
стpaхiтлltвi alroчиннi дii, звipствa й нaсильствa вiuelркo-

фaшистськrrх зaгepбникiв нa oкyпoвeни.;к rrици paдяEських
paйoнax i пpo вiдпoвiдaльнiсть нiшeцькoгo ypядy й
кoшaндJrвaвня зa ф злoчиниr. 3лoчини бiльuroвицькorю
кepЬниrцвa щe тяяtчi, 60 вoни скoювaJrись дaJleкo вiд лiнii

фpoвтy й y шиpний нaс, кoли фaктичнo ypяд сPсP i
кepЬниrд3вo кIIPс вe.пи вeoпqпorцeнy вiйнy пpmи нapoдiв
olсyпoвeвю( кpeiн.

Bшснoвoк. Бiльrдoвиr&ке кepЬниIдтвo вчиIIиJIo aЛoчиIlи'
пepeдбaвeвi rrylrктoм .6, в стaттi 6 Cтaтyтy Мiхснepoднoгo
Biйськoвoro Tpибyнaлy.

l1. 3лo.пцшr rrpoтlД ;пoддloстi. 3нyщaння з lg,rвiльвoro
Еaсeлeнвя зaгapбaниx тepиmpiй бiльulgвиIркe кepiвництвo

PoзпoчaJIo в'ttе в пepuri poки пiсля зaхoIUIeння влaди в Poсii.
.Цля бopoтъби пpmи гpoмeдЯн' яrсi вauaгaлись oбстoювaти
свoi пpaвa, бiльIшoвиIркe кepiввиrцвo ствopиJlo BЧК, цeФгo
opгaн' дJlя якoгo нe iсн5rвaлo )ltoдll,D( зaкoнiв i eлeшeнтep-
них пPaвиJI мopaлi. BЧК yпpoдoв}к всьot]o нaсy iсн5rвaння
сPсP зaJIицIaласЬ' нeзвaхtaючи нa змiнy нeзв' oсtloвниu
зrraPяддяш тoтaлiтepнoгo pe'ки![y. Мeйхсe цiлих д.вeДlЕть
poкЬ свaвoпя чeкiстськrоr opгaнiв IтPoявилaсЬ в oсoблraвo
)ttopстoкиx фopмaх. .[ля.6opoть6и пpoти iнaкIшeдyшцiв
бiльuroвиrркe кepiвниtlтвo ствoPилo спeфaльнltЙ сyдoвий
iнстицrт noсoбливиx нaPaд}' п<пЙнe бyв пеpeдбaчeниЙ нa.
вiть кoнстrrтy1iеlo сPсP. Пpитягнeнi дo сyдoвoi вiдtrloвiдaль-
нoстi rpoмa pдwt лoз6aыя,lvlсь eлeмeнтapюtх rrpaв нa зa)gtсг'
xoч зaсyд,I(yвaJIись нa тpивeлi тepмiни пoзбaцlreння Й oб-
мeхсeвня вorri тa вeвiть нa каPy сшepтi

B oснoвi нaфoнaльнoi пorriтики бiльlпoвицькoтю кepiв-
ниtIтва лeхtав г1eнolр,tД 3ниrщвaлись цiлi нapoдIr. Яlсцo пepe.
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пис нaселeння сPсP y 1926 poцi зaфiксyвaв l50 вeликt,{к i
мaлиx нapoдь' тo в,кe в 1979 Poцi iх кiлькiсть скopoтилaсь
дo 10l' цебтo иaйхсe тPeтинa нepoдiв бyлe aсимiльoвaнa
aбo знищeнa iнцrим спoсoбoм. У чacи вiltни6ули дeпopтtrвe.
нi цiлi нaPoди' a iхнi фpмaльнi aвтoнoмii лiквiдoвeнi.

Бiльцloвlдlькe кеpЬництвo викoPиgl'oв)rвaJlo в нaцioнaль-
нiй пoлiтицi пpиIrцип спoдiляй i вoлoдapюtц". А6lц пoсвapи-
ти piзнi нapoди' кepЬниIryгвo CPCP встaнoвJlloвaлo кopдoни
мiяс сoroзними peсп5блiкaltи, гpyбo iгвopyюни гeoгpeфiю iх
poзсeлeнrrя.

Haйбiльцlих втpaт зe чaсЬ бiлъuroвицьхorэ тoтaлiтapнo-
к) peхси}ry зaзнaв 5rкpeiнський нapoд. Biд фopмeльнo с}rвe.
peннoi дepясaви УPсP бyли вiдipвeнi знaчнi eтнiчнi
тepитopii, нa якиx yкpaiнф пoзбaвлялисЬ eлeDreнтapниx
нeфoнaльнo.кyльт}rpниx пPaв i aсииiлroвaлисЬ; в дolсJnieн.
тaх вollи зaпис)rвaлись' як IIPaвилo' poсiяrraми. Як нaслiдoк
тaкoi aсиrдiляЦi yкpaiнlliп тe iнцrиx нepoсiйськиx нapoдiв y
сPсP IrrBuд.I<уIму| тeluпa!'rи збiльшyвaлaсь кiлькiсть poсiян:
y 1923 poф вoни нaлiн1rвали 5l,5 млн.oсi6, a в 1989 poф _
вхсе l45 млн. oсiб.

3нищeння yкpaiнськoгo lrapoдy пPoвoдиJloсь нeйясopс-
тoкirдиши спoсoбaми, a)rс дo гaлoдouopiв (L92|-22, 1932.33,
1946-47 pp.). opгaнiзoвaний бiльшloвицьким кepiвниIТгвoм
B,eлпкуtit Гoлoдoмop 1932-33 poкiв знищив l0-l2 lrлн. )rк-
paiнфв. Moскoвськe кepЬниIryгвo пPихoвyвaлo фaкт голo-
дoмopy пepeд цивiлiзoвaним свiтoм' виtсopистoвyючи
пpoдa)кlrиx i oбмaн5пиx хс1рнaлiстЬ i письмeнникiв з зa.
хiдних кpaiн. He дoпyскaлeсь,lсoднa дoпoмoгa дJIя нeсeлeн-
ня' якe гoлoдyвaлo. Hdс.пiдкoм гoлoдoиopy бyлo знищення
yкpaiнськolro сeJlяrrствe як oснoвнoi сoфeльнoi вepстви нaфi
i встaнoвлeння в сeлi кpiпoсницькиx пopядкiв rцлюкoм кoл-
гoспiзaцii тa paдгоспiзaцii. Boднoчeс oбeaтrюднeнi yкpeiнсь.
кi сeлa зaсeJrяJrись opгaнiзoвaнo poсiянaми з сaмoi PЬсii, щo
змiнroвaлo нaцioнaльнуtil cl<.лaц, Укpaiни.

Укpaiнф мaсoвo BисeJIя.'rись з p'iдних telt'eлЬ y xoлoднi
paйoни Cибipy, дe вoни бyли пpиpeвeнi нa смepть. Пpи
дoпoмoзi мoскoвсЬкoгo кepiвництва кoмylriстиvний ypяд
Пoльщi пpoвiв зJIoчиIIнy oпepaфю кBiслa>, пoзбaвивurи yк-
paiнцiв, щo oпинились зe lueх(aми УPсP, спoкoнвiчниx
piдниx зeмeль i пoсeливцrи ix poзсiянo для aсимiляцii.
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.[ля пpискopeння pyсифiкaфi yкpaiнськoпo нaсeлellня
нa yкpeiвських eтнiчIlиx зе![Jtях кepiвниlцвo в дepх(aвIrих
i кorrпapтiйrrto( oPгaнax, клroнoвi пoзифi в eкoвoшiцi i сфepi
кyJtьтypи пepeдaвaлись poсiянaм aбo iнцrиш нe5rкpaiнr1ям,

щo пpoвoдуIJ|'l|' я,< пPaвилo' aнтиyкpaiпськy пoлiтикy в
УPсP.

Бiльцroвиrlькe кepiвництвo гpyбo втp5rчaлoсь y спpaви
yкpaiнськoi l ]epкви. Бyли лiквiдoвaнi Укpaiнськa
Aвтoкeфaльнa Пpaвoслaвнe llepквa й Укpaiнська Гpeкo.
Kaтoлиlркa I]epквa, a вipyrod пiдпopядкoвaнi rroскoвськolly
пaтpiapxaтoвi, який спPияв yтвePд'I(eннro тoтaлiтapнoгo

Pe)киl'y й pyсифiкaфi yкpaiнсьrсoго lleсeлeння. }Itopстoкиx
пepeслiдyвaнь зазEeвeли вipyюнi yкpaiнцi-хpуIcTuяgуI iнцrюс
кoнфeсiй. Haсильнитlъки}tи мeтoдaми пpoвoд}tлaсь пorriтикa

дeP,r€внoгo aтeiзмy, щo сyпPoвoд'tсyвaлeсь знищeнням й
oсквepнeнняrn xpистияItськиx хpaмiв тa iнцrиx святинь.
Bipyюнi 6yли пoзбaвлeвi мotкливoстi викolr5rвaти peлiгiйнi
oбpяtи, виxoвJrвaти вJtaсних дiтей y дyсi хpистиянськoi
мopaлi.

Бiльцroвицькe кepiвництвo opгeнiз1вaлo сфaльшroвaний
пPoцeс нaд uCпiлкoro Bизвoлeння Укpaiну|'' якI/|уI мaв нa
мeтi винищити yкpeiнськy нaцioнeJlьIlo свiдoмy iнтeлiгeн-

цю.B Укpaiнi пoстiйнo tвy)кyвaлaсь сфepa в,rсивaння Jrк-
paiнськoi }toви: вoнa витiсllялeсь q пpoсвiтництвa й
urкiльниIрвa. Biдстoювaння пPaв yкpaiнськoi мoви й кyль.
тypи бiльIшoвицькe кepiвництвo пpиpiвнloвaлo дo дep)rсaв-
ниx злoчинiв.

}Itopстoкi peпpecii бiльцroвицькoгo кеpiвництвa зaстoсo-
вyвaлись з викopистaнням нaйнoвiцrих дoсягнень IIa)rки.
Пpoтивники тoтaлiтapнoгo pе,rсимy нe лицIe кидaлисЬ y
тюpldи: дo ниx викoPистoвJrвaлись piзнi мeтoди психiчнoгo
впJIивy. Пoчинaючи з 60-х poкiв i дo пoчeткy пoлiтики пePe-

. 
6y.Цoви, бiльtпoвицькe кepiвництвo пiддaвaлo iнaкIшeд5пrфв
piзним випpoбyвaнням y псиxiaтpинних лiкapня:с.

Brlснoвoк . Бiльцroвицькe кepiвництвo вчинилo злoчи-
ни, пepeдбaненi пyнктott[ (с)) стaттi 6 Cтaтyтy Miхснapoдвo-
гo Biйськoвoгo Tpибyнaлy.

3лowrннa дiяльвiсть бiльцroвиlркoгo кepЬюrцгвa PI(II(б)
_ вItII(б) _ кпPс нiчим нe вiдpiзня €тЬся' a в pядi
випaдкiв пepeвищy€ зa сBo€ю тяхскiстro зJIoчиннy дiяльнiсть
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нelry{gгсЬкoi пapтii, щo вишaгa€ сyдoвotto пpoцeсy вaд ItПPC
вa зaсaдax Cтaтyгy Mirrспapoднoгo BiЙськoвorc Tpибyвe-
лy. Бeз тaкoпo сyдy бiльIпoвицьKa пapтiя бyдe шaти шorк-
ливiсть д;rя peaвiшaфi пЦ Цoвoю нaзвolo i пoвmpeпня
сKo€вl{х злoчивЬ.

Укpaiнський нaфoнaльнo-пaтpioти.пrий блoк ЛьвЬщи.
пи звa,rсy€ тe' щo шaйrrсe в yсiх кogrицrнix сoюrrЕих peсrцfлi-
кaх CPCP пpи влaдi пepeбyвaгтъ пPeдстaвЕики нaйвищoro
pЬвя кoшпapтiйпoi нoшeЕк.пaт}Pи, яlсi не зaцiкашleнi в сyдi
нeд бiльпroвиIlькиш кepЬниIцвoDt ItпЕЕ. У хсoддiй з пeзa.
лeIсЕtltx дep,rсaв' щo виEиlq'и нa pyiпaх сPсP, дo цьol'o чaсy
не бyли засyдrrсeнi }пraсники alrтидepжaввoпo гeкaчeпiст.
ськoпo пepeвoPoтy в сepпвi 1991 poкy. Brосoддrи з llьoпo'
УIIIIБ ввaхGe€' цlo ддя сyдy нeд бiльIпoвиrркиш кepЬвиц-
твoм ItПPC нeo6хiднo:

l. Cтвopити Haцioнaлъвдй гpoшaдський кoмiтeт за мiхсrra-
poдtluЙ сyд шaд IспPс як зJtoчиннoro opгaнiзaцiеro з пPeд-
стaввикiв нeцioвaльнo-дeшotсpaтичIlиx opгaвiзaфй' a нa
мiсця:< _ вiдпoвЦнi rpouaдськi кotiтeти в oблaстя:с, peйo.
Еaх' вaсeлeниx пJrнктaх i тpyдoвlос кoJreктивax д;rя збlrpaн.
ня свiдчeпь пPo зJtoчиIlи кoшпaртiйвoi вoшeвклaтJpи.

3вepвyтrrсь дo нaцioвальЕo-дeшoкPaтичIr,f,к сиJt EetаJteж.
них дeP'кeв, якi B'IкvIlЕ;'rИ нa pyiпax сPсP i дepхсав, ясi
бyли пoнeвolloнi бiльlдoвиlркиш кepiвпиrцтвoш пoзa шe]rсaши
сPсP' gгвopити aшaлoгiчнi нaцioнaльнi кoшiтeти й скooPди-
rЦrвaти iхнi дii 3 €диItoпo Мirrснapotвoгo кoшiтeтy' щo дiяти-
шe згiднo з пpинlry{пaми мiяснapoднolo пPaвa.

2. Haцioнaльвo}ty гpoшeдськoшy кoшiтemвi дotaпaтись
зaбopoни й пpитятнeння дo сyдoвoi вiдпoвiдaльвoстi lсoшyriс.
тиttЦи:к i пpoкoмyнiстичних opгaнiзaфй, якi вист1rпeкугЬ зe
вiдЕoвлeнвя I(ПPC, дoгpимyються пoпiтиrси тa пpateгики
IспPс, визвaютЬ сeбe спaдкo€мrlяши фei anroниннoi opгaвi.
зaцii.

Зaбopoвa дiя.llьнoстi ItпPс тa ii тepитopiaлънrо< opгaнi-
зaфй тиrгy ItПУ вимaгaе спiльпrок дiй нaфoнaльнo-дe![o-
кPaтичlll{к c'lJ| F,ltя зeбезпeчeпня дeбiльшroвизaфi всiх сфep
дJrxoвнoпo,I(иття (Iшкiльництвa, пpoсвiтництвa' нa)rки' Drис-
тer{гвa тoщo) i yсyнення всiх сишвo.пЬ тотeлiтaprroпo pe'Iси-
мy' a тaкo,к дeшorгтalrсy пau'ятoц щo шак'гь aнти1rкpaiнcьt<ltЙ
хepaктep.
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3. 3вepвyтись дo yPядЬ зaхiдЕtо( дePхвв' вiдпoвiдHих
шiэrсвapoдвиx opгeвiзaцiй пpo ствoPeЕня Мirrtвapoдвoгo
Bйськoвoro фи6yвa;тy згiднo iз Cтaтyтou Miясвapoднolэ
Biйськoвolю Tpибyвaлy дJIя l?т}rвalт'rя сyдy вaд ItIIPC як
aпoчиIlвoю oplавiзафeю.

4. Iliдpoтoвнa po6oтa дo сyдy нaд KIIPC ве шo,lшIивa бeз
lпиpoкoi пPoпaгaвди й oзнeйou.lleння свimвoi гpoшaдськoстi
iз aпoчивeши бiльlшoвицькorэ кepiвництвe.

Cyд вeд кIIPс як a,Ioчиtlвoю opгaвiзафею - Еe якaсЬ
хtaдo6a пoшсги: вiв дoкoнerптий ffс зaпoPyкa свoбoди вa.
poдiв кoлlurньoгo CPCP, гapaвтiя мuPУ, бeзпeки й стaбiль.
пoстi в свiтi' зaпoбiгaвня вiдвoвленню цiеi злoчипвoi
opгaнiзaцii в нoвй фpшi й пpиrшrвeння шaфioзaцii сyспiль.
Цoпo ,tсиття в ЕeзaJteхGних кpaiвax' щo виЦиltJrи вa pyiнax
сPсP.

Укpeiвський нaцioвaльнo-пeтpioтинний блoк ЛьвЬlци-
Ilи вистyпaе зa тe' щo6и дiяльвiсть HaцioЕaJtьttoпo гPoшaдсь.
кoгo кoшiтeтy зa шiлсвapoДяуtЙ сyд IIaд кIIPс як зJtoчиIlнolo
opгaнiзафею вiдrroвiдалa виuoпau зaкoнЬ Укpaiни тa цi:rснa.
poдIro.пpaвoвиl' вopшaм.

Cпoдiвaешoсь вe пopoзyшiнвя всix пaтpimцЧнuх сиJt в
Укpaiнi й гpoмaддrr вaцroi нeзaJteх(нoi дepхсaви.

Bipимo в тoPхсeствo iстopитпoi спpaвeд;rивoстi tц пlд-
тpиrДкy iдei пpo шiхснepoдяу|Й cУF, нaд ItПPC зa злoчини
тmaлiтapнoгo Pe,Iсиuy мiясвapoдвиш спЬтoвapиcгвoм' пPo.
гpeсивlloю гpoшaдськiстю cвiт5r.

Cхвaлeнo l бepeзня 1995 poкy KooPдинaцiйнoro pa.Ц,oro
Укpaiнськorэ нaфoнaльнo-пaтpioтиннorэ блoкy ЛьвЬщини
як oснoвa для спiльнrrх дiй aнтибiльцloвиtlDкиx i aнтиiшпe-
piaлiсти.тних сиJL

Плaтфopмy пiдгgтyвeв дoкгop фiлoсoфських нayк oлe1
Гpинiв, зaсЦДIIIиlс пoлoви Itoopдинaцiйнorэ центpy УIIПБ
Львiвlцини.

Гoлoвa Itoopдипaшiйнorо цeвтpy Укpaiвськo-
тю нaцioнalьвo.пaтpioтичEoпo 6лoкy Львiвщини

пpoфeсop Cmеnмс Ilaвлotс



B Iпстшцпi lIapoдoвrlaвстBo HAII Укpaiiш
y 1996 p. Bийшлш B свiт

скoлIBщиIIA. IстOPикO-ЕTнoгPAФIчIIиЙ IIAPис.
Hayк вид _ 39 ofui.-вид apк.

BOJIoш4I!ДиP oвсЙч}|K yкPAпIсьItЕ IvIA.IIяrcтвo x-xv[I сг.
пPoБJIЕIfи ltoЛЬoPУ. Hayк вид. _ 40 o6л.-вид.apк.

oЛЬгA 3AгoPo.цня-тPAчУIt. У3oPи, пOBEPIIyTI в
УIсPAIIiУ. Aль6oм вицtивoк. _5 o6л.-вид. aPк.

дPЕBляIIи. 3БIPIIик стAтЕЙ I I\4AтЕPIAлIB 3 IсToPII
кyлЬтyPи пoлIсЬItoгo I{PAIO. _ Bип. l. _ 42 oбл.-вид.apк.

лЬвIBськИЙ NIУtЕvI ЕтIIOгPAФII тA xудo)Itllьoгo
пPoмислУ. Пyтiвник._ 5 oбл.-вид. apк.

IIAPO,цOзHABчI зOIIIитИ' Bпп. l -5. ?ItyPн..вид

y 1997 p. гоЦrGтЬся to Дpylсy
миPoслAв мoPo3. yкPAlIIсьItиЙ ФoлЬItJIoP. Бiблioгp.
пoкia,rсчик. т. l. _30 oбл.-вид apк

кoP|v| гoIIIкo. 3BичAeвЕ пPABO ]rкPAIIIцIB ItAPпAT тA
пPикAPпAтTя хIv-xvIII ст. Hayк. вид - 20 oбл,-вуlд. aPк.

ЕтIIoгЕIIЕ3 TA ЕTIIIчIIA IсToPIя IIAсЕJIЕIIня УI(PAIIIсь-
киx кAPIIAT. Hayк вид У 4-х т. T. l. _ 35 oбл.-вид. apк.

лЕI\4I{IвщиIIA. IстOPикo-ЕTIIOГPAФIчIIЕ дoслIд'IсЕHIIя.
B 2-х т. T. l. Hayк. B|lt. _ 30 oбл.-вид. аpк.

гPигoPtЙ нyдЬгA. укPAIIIсЬкA дУмA Й пrсня У сBIтI.
т. t,2._ Hayк. вид. _ 63 of,lr-вид apк

POMAн кIсЬ.ItPAx тPЕтЬoгo PИМУ: сyть PoсIЙсЬItoгo
IfЕсIA}IсTBA. Haук в,llr.Д. _ 33 oбл.-вид аpк.

BoлoдиМиP.oвсIЙчyIg oлЕксA нoBAItIвсЬКlIЙ. Haутc вtлд.
_ 25 o6л.-вид.aPtс

I\{иxAЙлo стAIII(ЕBич. дЕPЕBooБPoБIII пPoIvIисли.
Hayк. вид _ l? o6л.-вид apк



Haylсoвe видalrпя
Iвститyг нapoдoзIlaвствa HAH Укpaiни

Oлeг Ьaвoвив Гpивiв

yIсPAIIIA I PoCIЯ:
IIAPгIIЕPствo чи пPoтистoяHtIя?

(Етнoпoлiто.пoгiчний aвaлiз)

Хyдoхсник БozО o,tl' II itч лuчъкuЙ'
Кopeктop P otсдottдll.o Л oзg ptсeвul

Itouп' ютepниЙ нaбip Г oиt'ut+u Tg 1нllн,
Гolluнu Cepeбpяtсoвoi, IOзефu 3вopul, ЯОвizu CaлОot+

Itoип'roтepнe вePстeнaя Mupocttл'вu IIIgлъeu

Пiдписaнo дo дpytry 0204.97 p. Фopмaт 84хL08/32.
Пaпip oфсетний. ГapнiтyPa'rс)Pнaльrra.
Oфсетний tpyв Умoв. дpyк apк 20,16.

Ушoв. фpбo.-вiдб. 20'4. oбл-вид. apк. 24,13.
3aмoвлення Ne 10Чl.

Iнстит5rт rraPoдoзrraвства HAH Укpaiни
290000 Львiв, пp. Cвoбoди, l5

Львiвсьtса oбласнa кви)tскoва дPyкaPня
290000 Львiв, вyл. Cтeфaника, 11


