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ЩЕЯ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ПРАЦЯХ
Л. ЦЕГЕЛЬСЬКОГО ТА І. МАЗЕПИ

Рушійною силою національного відродження є національна ідея, яка відображає глибинний
рівень національної свідомості. Національна ідея формується залежно від традицій, культури,
соціальної структури нації. Вищими проявом національної ідеї є розуміння політичної мети нації.
Вищою політичною метою нації є побудова власної суверенної держави.

Самостійницька ідея з давніх часів була одним з провідних напрямків суспільно-політичної
думки. Проблема її виникнення, ідейно-теоретичного і організаційного становлення, участі ЇЇ носіїв
у вітчизняному національно-визвольному русі, ролі й місця у процесах національного відродження
мають значну наукову і суспільно-політичну актуальність.

Вивчення історії становлення ідеї політичної самостійності України як неодмінної умови
існування української держави, зумовлюється необхідністю засвоєння досвіду минулого, без чого
не можливо успішно реалізувати завдання, що висуваються практикою сучасного державотворення.

Національно-визвольна боротьба українського народу за політичну самостійність у радянську
добу була однією з найбільш заідеологізованих тем, що зовсім не досліджувалась. На сучасному
етапі розвитку історичної науки започатковане наукове вивчення цього питання на основі досягнень
зарубіжної україністики, а також вітчизняних дослідників. Окремі аспекти даного питання знайшли
висвітлення у працях Г. Касьянова, О. Голобуцького, Я. Грицака, В. Кулика, А. Павка та інших'. В
даному повідомленні робиться спроба коротко проаналізувати праці ідеологів самостійницької ідеї
Л. ЦегельськоготаІ. Мазепи.

Одним з активних пропагандистів ідеї самостійницької української держави був відомий
захід ноукраїнський публіцист, громадський діяч, ідейний теоретик і практичний втілювач ідеї духовного
відродження та реалізаціїукраїнської соборної держави, активний член Головної Української Ради,
Союзу визволення України Л. Цегельський. Він перебував у епіцентрі подій, що спричинилися до
формування української національної ідеї на початку XX ст. Л. Цегельський під тримував тісні зв язки
з провідним активом Революційної української партії. Особливо тісно співпрацював з автором її
першої програми «Самостійна Україна» М. Міхновським. За його сприянням і активної участі ця
програма була видана в 1900 р. у Львові.

Л. Цегельський ангор численних праць на суспільно-політичну та історичну тематику, активний
борець з ідеологією російського великодержавного шовінізм)'. Питанню окремешності українського
народу, необхідності боротьби за самостійне існування українського народу у власній державі була
присвячена праця Л. Цегельського, що вийшла друком у 1901 році «Русь-Україна і Московщина-
Росія».2

У «Передньому слові» до другого видання цієї праці під дещо зміненою назвою він писав, що
ця розвідка була написана в огні тодішньої боротьби галицького українства з москвофільським
ренегатством. Робота швидко розійшлася не лише в Галичині, але й на Наддніпрянській Україні.3

В роки Першої світової війни українське питання набрало нового розголосу у міжнародних
відносинах воюючих країн. Важливу роль у пропаганді ідеї утворення самостійної соборноїУкраїни
відіграв «Союз визволення України», активним учасником якого був Л. Цегельський. На проханння
провідників «Союзу» він переробив, доповнив свою працю згідно нових історичних умов. З цього
привод)'Л. Цегельський писав: «Коли в 1901 р. трактувати всю українську справу під кутом історично-
обоснованої державності було новиною, а для деякого прямо диковиною, то сьогодня, в момент
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світової війни, котра видвигнуяа на світову арену українське питання, ідея української державності
як противагу державності московській (атак само польській) не є тільки духовою власностею всіх
свідомих українців, але й широкої європейської лінії - як наших приятелів і другів, так і наших недругів
і ворогів. ї тому в отсей момент не може бути ніяк за багато ще раз про неї заговорити».4

Його праця, за словами Л. Цегельського, «мала вплив на ідеологію молодої революційної
утсраїнської інтелігенції, прищіплюючи їй історичну ідею української державності. На деяких виданнях
української історії, що появилися по революціїтак і слідно спостерігається безпосоредній вплив цієї
моєї розвідки. Вони перейняли з неї схвіму української державності чи боротьби за олдо державність».5

У своїй праці Л. Цегельський грунтовно проаналізував історію зародження, становлення,
розвитку українського (русинського) народу (нації). На багатому, конкретному матеріалі відтворив
суспільно-політичні, економічні, культурні процеси, що відбувалися на окремій території України,
де жили українці. Порівнявши їх з процесами, що відбувалися в Московщині («Великоросії»)
Л. Цегельський наголосив, «що наш український народ є осібним народом, та що він все, з давен-
давен і по сі часи, змагав і змагає сьогодня до державноїнезалежності і самостійності».6

В часи Першої світової війни, зауважує Л. Цегельський, російська преса, політики, урядові кола
відверто заявляють, що «Росії треба прибрати до рук галицьких українців - русинів, аби раз на все
задавити «мазепинство», себто політичне українство».7

Московські ненаситники своє право панувати над Україною «прикривають лукавою видумкою,
буцімто Українці і Москалі разом се один «русский» нарід, одна «русска» порода й одна «русска»
мова та буцімто Україна («Малоросія») і Московщина («Великоросія») були, є і остануться навіки
одним, нероздільним тілом».8

Всупереч сим вигадкам, наголошує Л. Цегельський «українські самостійники, себто свідомі
Українці, що змагають до самостійної української держави, а навіть і ті Українці, що вдовольнилися
б «автономією» кажуть, що Українці («русини чи малороси») се цілком окремий від москалів
(«Великоросів») нарід, окрема порода, окрема мова, та що Україна має право сама про себе, не
оглядаючись на Москалів, рішати».9

Вплив нових західноєвропейських думок про волю народів тільки зміцнив українське
відродження як на російській Україні, так і в Галичині. Повільна парламентаризація і демократизація
Австрії і неминуча європеїзація й демократизація Росії розбудили її все більше, втягуючи в політичну
боротьбу українські народні маси. Саме в цьому лежить запорука нашої волі - волі України.10

Л. Цегельський цілком справедливо наголошує, що власне вся історія українського народу це
або історія української держави або історія змагань до відбудови цієї держави. Суперечка між
українцями і москалями ведегься вже понад двісті років. А з ясовуватися дане питання почало з того
часу, коли українці по обох боках кордону почали прокидатися до нового життя. Але як тільки
московські правителі зміркували, яка небезпека загрожує їхньому пануванню з українським
відродженням, вони з допомогою російських представників в Україні за гроші, через російську
школу, пресу повели рішучу агітацію проти вирішення українського питання.11

З початком Першої світової війни, коли в царській Росії посилився революційно-демократичний
рух, суспільно-політична обстановка в країні змінилися не на користь правлячих кіл. Устої
самодержавства почали різко підупадати. Внаслідок чого посилилися прагнення національних окраїн
до незалежного існування.

В нових історичних умовах придавлена, скута кайданами політичної, соціальної й духовної
неволі Україна починає знову оживати. Зростають її продуктивні сили, розвивається національна
культура, піднімається свідомість народних мас. Це ті чинники, що неухильно сприяють утворенню
в незалежному майбутньому незалежної української держави. В цьому кровно зацікавлені українські
селяни, робітники, інтелігенція, які все рішуче виступають за свої політичні і національні права. А
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реалізувати свое право вони зможуть лише «творячи вільну, самостійну українську державу».12
У європейської демократичної спільноти в українських прогресивних колах складалося враження,

шо по закінченню війни українське питання вирішиться на користь українського народу. Всі
обставини вказували на те, що має утворитися українська самостійна соборна держава, що займе
своє гідне місце у східноєвропейському регіоні. Ці питання Л. Цегельський розглядав у другій своїй
праці під назвою «Самостійна Україна».13

«Велика війна, що саме ведеться, - писав Л. Цегельський, - видвинула в Європі нове національне
питання - питання створення самостійної української держави».14 Але ж у недалекому минулому
про Україну та українців промовчувала не тільки Європа, але й недалекі сусіди. В усякому разі вони
мали цілком хибне поняття, що нібито «Малоросія» є частиною великого «русского» народу від
Карпат аж до Камчатки. Що більше навіть самі українці не сміли навіть думати про державну
незалежність України.

Л. Цегельський вказує на ту велетенську різницю у поглядах на українське питання між недавнім
минулим і сьогоденням. Не тільки світ говорить про українську справу, але й самі українці заговорили
інакше, ніж досі звикли говорити. Не за українські пісні чи вишиванки, не за український театр чи
аматорські вистави, не за українські галушки, наливку чи шаравари, навіть не заукраїнські газети, не
за «Просвіти» чи українську школу, не за поділ Галичини чи за «автономію» України йде розмова,
а за самостійну українську державу. Так браття! За українську державу - самостійну ні від кого
незалежну!»15 - емоційно ділиться автор з читачем своїми думками.

Л. Цегельський наголошує, що ідея «ось такої самостійної України вивісив на своїм прапорі
«Союз визволення України», створеного наддніпрянськими українцями. Цю ідею підтримує галицька
«Українська національна рада», американські українці. Одним словом, всі українці, яким не затикає
рота московський самодержавний кулак виступають за створення, а вірніше за відновлення
самостійноїукраїнської державності.»16

Передавши настрої представників демократичної української спільноти, що виражала інтереси
переважної більшості українського народу Л. Цегельський виносить на суд громадськості питання
про те чи й справді це «якась неосяжна мрія чи химера оця Самостійна Україна? Хіба може й справді
правда за українофобами «об єдинителями» і «істинноруськими людьми» та російськими
лібералами і поступовцями, які виступають зате, щоб українці задовольнилися українською мовою
в школах, земстві та суді, а не вимагали навіть автономії України.»17

Звернувшись до історичних джерел, Л. Цегельський переконливо відкинув штучно відбудовану
московськими «об єднителями» версію, що «Великоросія» і «Малоросія» колись складали одну
спільну державу.

Як відомо, важливу роль у суспільно-політичному житті української спільноти в першій половині
XIX ст. відіграло Кирило-Мефодіївське товариство, яке стало політичною організацією української
демократичної організації. Члени товариства розробили ґрунтовну програму українського
національно-визвольного руху. На наш погляд, цілком логічним є положення праці «Самостійна
Україна» Л. Цегельського про те, що в цей період ідея української державної самостійності засвітилася
новим яскравим полум ям. Метою товариства, вважав Л. Цегельський, була боротьба за самостійну
демократично-конституційну українську державу, яка разом з іншими слов янськими народами
мала б утворити слов янську федерацію незалежних держав.18

Саме ідея через федерацію незалежних слов янських держав до самостійної України, писав
Л. Цегельський, лежала в основі програми Вільної спілки М. Драгоманова. Зовсім іншу ідею
нав язували російські панславісти. Під прикриттям «всеслов янсько-російської» ідеї вони хочуть
поневолити всіх слов ян і об єднати їх, особливо українців і білорусів з росіянами в один народ. На
відміну від них українські федералісти з «Малоросійського товариства», «Товариства об єднаних
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слов ян», «Кирило-Мефодіївеького братства» та інших дивилися на слов янську спілку лише як на
спосіб, в який можна б було «забезпечити державну самостійність слов янських народів, особливо
українського» від утисків, гноблення з боку інших слов ян, особливо росіян і поляків. Ідея московських
панславістів-об єднителів є через з єднання слов ян до їхзмосковщення, ідея українських федералістів
була через вільну спілку слов ян до самостійності України»,19 - зазначав Л. Цегельський.

На думку Л. Цегельського особливо гостро ідея незалежної соборноїукраїнської держави підніс
Т. Шевченко, який «вивів українську політичну думку першої половини XIX віку з підманних манівців
федералізму знову на ясний шлях українського самостійництва».20

Можна цілком погодитися з твердженням Л. Цегельського про те, що історичні і політичні
твори Т. Шевченка це могутній протест проти анексії України Росією, громовий виклик усім
українцям відбудувати державну незалежність України навіть ціною ворожоїкрові. Т.Шевченко на
історичних прикладах боротьби українського народу за свою незалежність нещадно викликав
загарбницьку політику поляків, росіян, інших мілітаристів, які зазіхали на українські землі. Ідейна
творчість Т.Шевченка, наголошує Л. Цегельський скристалізувала ідеал української державності.
«Він переріс різних об єднителів, федералістів, став пророком самостійної, вільної України».21

Повертаючись до ролі М. Драгоманова у вирішенні українського питання Л. Цегельський
зауважив, що його твори «Політичні пісні українського народу», «Пропащий час», «Україна і центри»
переконливо свідчать, яких утисків і гноблення зазнала Україна у злуці з самодержавною Росією. В
такий спосіб М. Драгоманов, якого вважають федералістом, агітував слідом за Т. Шевченком за
самостійну українську державу так переконливо, що його пізніші і сучасні українські самостійники
часто користуються його аргументацією та умотивуванням для обґрунтування постулату самостійної
України.

Далі у своїй праці Л. Цегельський зауважує, що виховане під впливом М. Драгоманова молоде
покоління Галичини висунуло гасло «вільної і незалежноїУкраїни від Карпат аж по Кавказ». Першим
речником такої постановки питання був український соціаліст Ю. Бачинський у своїй праці «Ukraina
irredenta». В Наддніпрянській Україні ідею незалежної соборної держави обґрунтував у своїй праці
«Самостійна Україна» М. Махновський.22

Завдяки Ю.Бачинському, М.Махновському та іншим пропагандистам, пише Л. Цегельський,
ідея самостійної соборної української держави поширилася по Україні, серед української діаспори,
була підхоплена провідниками «Союзу визволення України», набула популярності в країнах Європи,
США тощо.

Л. Цегельський висловлював палке переконання, що із закінченням війни, розгромом
самодержавноїРосіїтаи союзників Україна отримає свою незалежність. Разом з тим, він застерігав
українців про ге, що надіючись на допомогу ззовні необхідно рішуче розгортати боротьбу за свою
незалежність. Справжніми захисниками своєї свободи мають бути українські народні маси -
хлібороби, робітники, інтелігенція. Українські народні маси пробудилися. Хвиля незадоволення своїм
політичним, економічним, соціальним, культурним становищем охоплює все більше українців.
Незабаром наступить час, коли постане «Україна вольна, нероздільна, народна, демократична
українська держава».23

Отже, у своїй праці «Русь-Україна і Московщина-Росія» Л. Цегельський обґрунтував
самобутність і самостійність українського народу, переконливо спростував твердження російських
та польських шовіністів про український народ як несформовану етнічну масу, як частину інших
етносів. Л. Цегельський багато зробив для утвердження національної самосвідомості - вирішального
фактора утвердження нації. Саме з цих позицій обстоював національні права України на власну
мову, культуру, освіту. Своїми друкованими й усними виступами він готував галицьку спільноту,
український народ до визвольних змагань, прогнозував політичне майбутнє української держави.
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У постреволюційний період чимало українських політичних діячів часів національної революції
намагалися у своїх спогадах, теоретичних дослідженнях показати причини поразки революції, втрати
реальної можливості відбудувати українську незалежну соборну державу. До таких політиків,
активних державних діячів належав соціал-демократ І. Мазепи. В часи діяльності Директорії він був
членом уряду Б. Мартоса, обійнявши посаду міністра внутрішніх справ. У кінці серпня 1919 р. був
призначений прем єр-міністром уряду УНР.

І. Мазепи виступав активним поборником самостійної УкраїнськоїНародноїРеспубліки. Однак
українському народу не вдалося відстояти в той час своє право на самостійну, соборну державу.

Опинившись за межами України І. Мазепи продовжував вірити в майбутнє незалежноїУкраїни,
твердо відстоював цю ідею у своїх спогадах, наукових публіцистичних працях. Зокрема, у роботі
«Підстави нашого відродження» він обгрунтував право українського народу жити самостійним
життям у незалежній, соборній державі.24

У першій частині своєї праці він грунтовно виклав схематичний погляд історії України, розвиток
української провідної верстви як реальної сили, що мала очолити боротьбу народу за державність.
Розкрито також причини «переважно зовнішнього характеру, що затримували загальний розвиток
нашого народу».25 В другій частині автор розглядає питання пов язані з історією розвитку ідеї
самостійної України в нову добу, коли зародилися «нові ідеї суспільно-політичної перебудови
суспільства».26

Розглядаючи історичну ретроспективу розвитку суспільно-політичної думки на ідею виборення
українським народом власної самостійної держави І. Мазепи звертає увагу читача на політичну
діяльність М. Драгоманова. «Своїми поглядами на українську національну справу і всією своєю
діяльністю М. Драгоманов був виразником переходової доби в розвитку українського відродження».
В силу певних об єктивних обставин М. Драгоманов «міг лише підготувати грунт для цього: зсунути
з мертвої точки аполітичний напрям тодішнього українства і штовхнути українську молодь до
створення своїх українських активних політичних організацій. Це Драгоманову вдалося зробити, і в
цім його велика заслуга».27

Зупинившись на історії створення і розгортання діяльності Революційної української партії
(РУТІ), 1. Мазепи наголошує, що це одна з найяскравіших ілюстрацій того стану занепаду української
національно-політичної думки Наддніпрянської України після драгоманівської доби. Однак
незважаючи на величезні труднощі, перешкоди, що їх чинило царське самодержавство українська
політично налаштована молодь енергійно взялася за те, щоб «вивести українську справу на ширший
політичний шлях боротьби за волю України».28

Торкаючись питання про самостійницьку ідеологію РУП1. Мазепи зауважує, шо озброївшись
програмою діяльності партії, в основу якої було покладено працю М.Міхновського «Самостійна
Україна» «РУП в своїх дальших виданнях не пропагує ідеї самостійності. Це показує, до якої міри ідея
державної незалежності України в той час ще не відповідала відносинам і настроям на Україні й не
надавалася для її широкої пропаганди».29

І. Мазепи звертає увагу читача на той факт, що в середовищі РУП започаткувався розкол саме
на ідеологічному ґрунті. Частина партії вважала, що спочатку необхідно добитися демократизації
самодержавної Росії і тоді національне питання вирішиться «автоматично». Інша частина рупівців
«стояла за самостійне існування партії з гаслом національного визначення України».30 Отже,
приходить до висновку І. Мазепи, українська національна свідомість була в той час навіть серед
найактивніших українців недостатньо розвиненою. Українська національна течія в загальному
суспільно-політичному житті пливла дуже маленьким, ледве політичним струмочком. Українська
незалежницька ідея в цей період ще не мислилася як щось цілком ясне й безсумнівне. Навпаки, цю
ідею доводилося пропагувати, необхідність доказувати, спираючись на вимоги сучасного життя, а
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не на традиції майже забутого давнього минулого.3'
Таке становище, зазначає І. Мазепи, сталося тому, що у своїх вимогах ні українські політичні

партії, ні провідні українські політичні і громадські діячі не ставили питання про боротьбу за самостійну,
соборну українську державу Вони обмежувалися деклараціями про необхідність боротьби за
національно-територіальну автономію України у складі демократичної федеративної Росії.

«Якщо порівняти, - пише І. Мазепи, - заяви та декларації українських політичних партій та
організацій з деклараціями і програмами інших поневолених народів, то спостерігається велика
різниця між націями історичними, державними і націями неісторичними, якою на той час була
українська нація. Перші, наприклад, поляки ставили своїм завданням відновити свою державу в
історичних кордонах. Того ж добивалися ірландські революціонери. Українська ж суспільно-політична
думка під пресом російського самодержавства затримувалася у своєму розвитку Національна
свідомість українського народу пригнічувалася російською освітою, вихованням. Це привело до
того, що тільки з вибухом української революції Україна виступає в добу остаточного формулювання
українського національного ідеалу».32 А до того часу в середовищі української політичної еліти
сформувалася віра в майбутню демократичну Росію. Мовляв, у демократичній, реформованій
російській державі настануть кращі умови для відродження українського народу, і ці умови потрібно
використати для всебічного піднесення українських національних сил.33

Розглядаючи питання про втрачені можливості боронити українською спільнотою самостійної
держави І. Мазепи писав, «що недостача власних українських сил, національно свідомих і незалежно
підготовлених, це була головна причина неуспіху української визвольної боротьби часів революції.
Як і за часів Б. Хмельницького, Україна не спромоглася відразу стати до творення своєї власної,
незалежної держави».34

На думку ї. Мазепи, це було цілком логічно, бо люди, що виросли й виховалися під впливом
російського культурного і політичного життя і добре усвідомлювали, до якого великого національного
занепаду доведено український народ під московським пануванням, очевидно, не могли й думати
про те, щоб відразу взятися за творення самостійної української держави. Для українських політичних
провідників прикладом була Австро-Угорська імперія, де за конституційного ладу, при всіх його
недоліках уряд надавав народам, що входили до її складу можливість національного розвитку.

І. Мазепи пише, що саме тому українські політичні сили після вибуху революції в Росії вважали,
що Україна для відродження та зміцнення своїх національних сил мусить на деякий час замішатися
в межах нової, реформованої Росії як її автономна частина. Вони вірили, що російські правлячі кола
після упадку самодержавного режиму, у своїй державній політиці відійдуть від московської
традиційної політики «збирання земель» і неперешкоджагамуть іншим народам впорядкувати самим
своє життя. Українські політичні провідники дотримувалися думки. що негайне проголошення
самостійності втягло б Україну в нерівну боротьбу з Москвою і поставило б ще слабкий український
національно-визвольний рух під небезпеку репресій з боку російської влади. Цей погляд поділяли й
ті українські політики, що вважали себе за непримиренних самостійників.35

Говорячи про «непримиренних самостійників» І. Мазепи мав на увазі одного з провідних
ідеологів самостійницької ідеїМ. Міхновського. Він у своїй праці приводить свідчення Д. Антоновича
про свою зустріч з М. Міхновським невдовзі після утворення Центральної Ради. Мова зайшла про
тактику Центральної Ради з національного питання, про подальшу долю України та шляхи її
політичного визначення. М. Міхновський начебто сказав Д. Антоновичу, що нині склалася така
політична ситуація, що не потрібно піднімати питання про самостійність України, бо московські
сили, які прийшли до влади після повалення царизму, знищать українські визвольні сили. З російськими
кадетами (конституційними демократами) наголосив М. Міхновський, боротися важче ніж це було
з царським урядом.36
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Відомий дослідник Ф. Турченко також пише про цю подію у своїй праці присвяченій життю і
політичній діяльності М. Махновського. На його думку, М. Міхновський не відкидав ідеї боротьби за
українську самостійну Україну. Він усвідомлював, що самостійники без участі інших політичних
чинників були не в змозі в той період забезпечити існування незалежної України. Масштабність
завдань, що виникали у зв язку з цим, вимагали згуртування українських національних сил, які могли
б приступити до творення та розбудови власної незалежної, соборної держави.37

Повертаючись до аналізу міркувань І. Мазепи щодо шляхів і можливостей виборення
українським народом незалежної України зауважимо, що останній у своїх працях чимало уваги
приділяв причинам поразки української революції. І. Мазепи писав, що в Україні через «недостачу
почуття історичної традиції після вибуху революції 1917 р. не тільки в народних масах, але й серед
деякої свідомої інтелігенції став рішальну роль грати момент соціальний, а не національний: мовляв,
вирішення соціальних і господарських справ вирішить одночасно і проблеми національні».38

Конфлікт між соціальними і національними факторами червоною ниткою проходив через всю
українську боротьбу. Після приходу більшовиків, які розгорнули соціальну демагогію серед темних
мас, щоб повести їх за собою, протистояння в українському суспільстві посилюється.

До загострення конфлікту долучилася частина українських провідних політичних діячів, які
почали схилятися на бік більшовиків з їхніми привабливими радикальними гаслами. Навіть голова
Центральної Ради М. Грушевський, а згодом і голова Директорії В.Винниченко, щоб урятувати
ситуацію пробують творити свої «радянські теорії» для утримання мас під українським національним
прапором.39

В Україні під впливом більшовицької агітації, що силою зброї оволоділи її територією, стався
розкол у суспільстві. Частина українців - прихильників більшовиків виступили проти тих, хто був
ворогами радянської влади і оборонцями національної незалежності. Цим скористалися більшовицькі
сили, нав язавши свою волю українському народу.40

На думку І. Мазепи, Україна не виборола своєї незалежності також і через те, що вона не мала
підтримки з боку західних держав - переможців у війні. Український народ в часи революції не мав
жодного прихильника в зарубіжному світі. Це був час, коли цивілізований світ ще не знав як слід
більшовиків, а також мало або й нічого не знав про українську справу. Західні держави жили старою
традиційною уявою про могутню самодержавну Росію, про національно свідомий польський народ.
Тому уряди цих держав знаход илися під впливом російської і польської пропаганди, яка дискредитувала
український національно-визвольний рух. Вороги українського народу розповсюджували тезу про
те, що вся українська нація і український національно-визвольний рух були «більшовицькими» або
навіть «бандитськими».41

Зовсім інша справа стояла із виборенням незалежності Естонією, Латвією, Литвою, Польщею,
Фінляндією. І. Мазепи вважав, що народи цих країн на той час були в порівнянні з українцями більше
національно свідомими. Вони мали свою досить численну інтелігенцію, підготовлену провідну
верству. В Україні ж для здобуття незалежності не вистачало добре підготовлених політичних кадрів.
«Україна, з її територіальними просторами і неорганізованими та малосвідомими масами, для
успішного ведення своєї визвольної боротьби потребувала таких численних кадрів підготовлених
людей в усіх ділянках національно-державного життя, що їх вона тоді і в тисячній частині не мала.
Треба лише дивуватися відвазі, з якою та невеличка верства української інтелігенції та свідомі групи
українського робітництва та селянства підняли прапор боротьби за волю України і цей прапор з
честю несли, жертвуючи свою кров і життя».42

Однак, цілком справедливо пише 1. Мазепи, цих сил виявилося недостатньо для остаточної
перемоги над російськими більшовиками, білими арміями Денікіна, що спиралися на частину
зросійщеного населення України. Відсутність досвідченої свідомої, політично-підготовленої еліти
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була однією з вагомих причин поразки національно-визвольної боротьби українського народу.43
На думку! Мазепи, негативну роль у тому, що Україна не виборола своєї незалежності відіграла

багатовікове московське панування. За цей час «світ забув про існування українського народу, нас
трактовано як частину «єдиного російського народу».44

Згадувані вище держави Естонія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія постали в 1917 р. як державні
структури тільки при безпосередній допомозі західноєвропейських країн. Тоді в Європі існували
традиційні погляди на східноєвропейське питання «без порушення тієї конструкції «європейської
рівноваги», яку намітили собі тодішні переможні держави Антанта. А Україна з її 40 мільйонним
населенням і багатою територією могла постати тільки при умові радикальної зміни цих поглядів,
коли б світ відкинув ідею «єдиної Росії» як пережиток історії. Така ситуація для України тоді ще не
наступила.45

Отже, на думку ! Мазепи до революції 1917 р. українська нація підійшла непідготовленою.
Непідготовленою, перш за все, свідомістю своєї еліта. Її провідники залишались, у своїй переважній
більшості, в полоні соціалістичних ідей та вірності ілюзорним загальнолюдським, інтернаціональним
інтересам. Саме тому лідери ЦентральноїРади УНР не змогли реалізувати історичний шанс, вирішити
і національне і соціальне питання в інтересах українського народу.

І все ж досвід існування Української народної республіки став великим уроком для нації. Після
неї питання про необхідність власної держави в українському суспільстві не виникало. Дискусії
велись лише про її форму, про входження до тих чи інших блоків, про наповнення форми змістом.

Самостійницька ідея Л. Цегельського та І. Мазепи були втілені в життя після проголошення
державного суверенітету України 24 серпня 1991 р. З того часу українська національна ідея набула
нового змісту та звучання. У ній втілено віковічні прагнення українського народу, сформовані в
боротьбі за незалежність і державність.

Annotation

This article is devoted to the problem of the formation the political independence of Ukraine as
necessary condition of existence of the Ukraine state. The author makes an attempt to analyze in brief
works of two ideologists of the independent idea - L. Tsegelskiy Rus-Ukraine and Moskowshchina-
Russia  and I. Mazepa The grounds of our revival , who were the outstanding representatives of the
Ukrainian national liberation movement of the late of 19th - the first decades of 20th century.
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