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Автор

Ти, брате, любиш Русь,
Я ж не люблю, сарака!
Ти, брате, патріот,
А я собі собака.
Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала, –
Я ж гавкаю раз в раз,
Щоби вона не спала.
Ти, брате, любиш Русь,
Як любиш добре пиво, –
Я ж не люблю, як жнець
Не любить спеки в жниво.
Ти, брате, любиш Русь
За те, що гарно вбрана,
Я ж не люблю, як раб
Не любить свого пана.
Бо твій патріотизм –

Празнична одежина,
А мій – то труд важкий,
Гарячка невдержима.
Ти любиш в ній князів,
Гетьмання, панування –
Мене ж болить її
Відвічнеє страждання.
Ти любиш Русь, за те
Тобі і честь, і шана,
У мене ж тая Русь –
Кривава в серці рана.
Ти, брате, любиш Русь,
Як дім, воли, корови, –
Я ж не люблю її
З надмірної любові.

Іван Франко
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ПЕРЕДМОВА

Націоналізм – це, насамперед, ідеологія і напрямок політики, 
базовим принципом яких є теза про цінність нації як вищої 

форми суспільної єдності і її первинності в державотворчому про-
цесі. У загальній дослідницькій націоналістичній парадигмі можна 
виділити наступні етапи:

1. XVIII ст. – 1920-ті рр. Початок вивчення феноменів «нації» 
і «націоналізму» збігся з добою революцій, появою основних євро-
пейських націй, піднесенням національно-визвольних рухів. У пра-
цях Ж.-Ж. Руссо [457], Й. Г. Гердера [111], Й. Г. Фіхте [686], Е. Рена-
на [452], М. Вебера [69] закладалися основи майбутнього протисто-
яння двох націоналістичних доктрин – політичної («французької») 
та культурологічної («німецької»). Так, у Франції набув поширення 
погляд, що всі жителі країни становлять французьку політичну на-
цію і певні етнічні відмінності між громадянами не заслуговують на 
будь-яке офіційне визнання і підтримку. Натомість, німці висунули 
тезу, що нація визначається спільною культурою, побудованої на 
спільності народної мови. Німецький націоналізм висунув вимогу 
привести політичну структуру Німеччини у відповідність з її куль-
турною єдністю [677].

2. 1920–1960 р. – період створення національних держав і теоре-
тичного осмислення цього процесу. Практично всі теоретичні до-
слідження останніх десятиліть тією чи іншою мірою спираються на 
праці Карла Дейча, інтерес якого був зосереджений на такій системи 
комунікації, котра зробила можливим формувати і відтворювати 
ідею національної спільності. Він вважав це наслідком урбанізації, 
формуванням ринку і мережі залізничних шляхів – тобто індустрі-
альної революції, яка обумовила виникнення «публічної сфери», 
тобто освіченого середовища, в якому створюються, обговорюються 
і транслюються «у народ» образи нації і концепції національних ін-
тересів. Ці «публічні сфери» можна назвати й «просторами функціо-
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нування дискурсів». Інтерпретація націоналізму як дискурсу – важ-
лива відправна точка для цієї праці. Нація – це саме те, що М. Фуко 
назвав «дискурсивною формацією» (formation discoursive) – образ-
ним вираженням таких феноменів, як «належність» і «відданість», 
а також функціональнім використанням уявного. [599; 688].

3. 1960–70-ті рр. Цей період характеризується зміщенням дослід-
ницького інтересу до політичних аспектів націоналізму. Основні 
теми праць Р. Арона [16], Х. Арендт [670], Ч. Тіллі [771; 772; 773] – це 
проблеми сучасного і майбутнього національних держав, встанов-
лення їх суверенітету над своїми територіями і підданими, доля на-
ціональних меншин. Професор Йєльського університету Л. Снай-
дер пише, що націоналізм – це почуття групи або частини народу, 
яка живе на компактній території, використовує одну мову або 
близькі діалекти як засіб для вираження загальних думок і почуттів, 
яка дотримується єдиної релігії, має загальні інститути, традиції 
і звичаї, шанує національних героїв і прагне до соціальної однорід-
ності [761, p. 25]. У своїх висновках він спирається на формування 
певного консенсусу в питанні про ті фактори, які обумовили виник-
нення націоналізму і національних процесів.

4. 1980–90-ті рр. Вчені-експерти всебічно розглянули умови і фак-
тори виникнення націоналізму в Європі, запропонували варіанти 
його класифікації. В питанні про сутність націоналізму у них не 
було згоди, і це викликало тривалу наукову дискусію щодо феноме-
ну націоналізма і сприяло формуванню декількох концептуальних 
підходів його вивчення. Вивчення феноменів «нація» і «націоналізм» 
відбувається під впливом праць Е. Геллнера [700] і Б. Андерсена [669], 
які визначили напрямок подальших теоретичних розробок цих 
понять. Їх ідеї були доповнені, розвинуті і піддані критиці в дослі-
дженнях Л. Грінфельда [704], М. Хоха [712], Т. Еріксен [718]. Аналі-
зом і типологізацією націоналістичних теорій займається Е.Д. Сміт. 
Він ділить авторів на тих, які за основу формування нації беруть 
утворення держави та тих, хто вважає, що в основі нації лежать ет-
нічні процеси. Сам Е. Сміт визначає націю як «культурну групу, яка 
займає певну територію й має загальну економічну систему та рівні 
права громадянства для кожного її члена». Також він висловлював 
думку, що «нація – це абстрактний міф, який має глибокі корені на 
різних рівнях історичної реальності і, сплавляючи громадянську 
незалежність з етнічністю й територією, може задовольнити багато 
потреб» [760, p. 2]. Е. Сміт пише:

Передмова



10 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

«Націоналізм відповідно забезпечує символічну мову, за допомогою 
якої еліти й населення в усьому світі можуть спілкуватися й розуміти на-
міри один одного».

Даючи перелік факторів, що ведуть до виникнення націоналіз-
му, він особливо підкреслює роль етнічних основ, сутністю яких 
є «почуття національної солідарності», яке, в свою чергу, «неможли-
во уявити без супутнього етноцентризму, тобто переконання у пра-
воті та зверхності своєї спільності і, відповідно, заперечення цін-
ностей інших спільностей» [757, p. 90]. Таким чином, етноцентризм 
подається як серцевина та перший імпульс націоналістичного руху. 
В цьому відношенні ми на боці Е. Сміта, але не радикального модер-
ніста Е. Геллнера, який стверджує, що первісний етнічний матеріал 
фактично не сковує свободу творчості націоналістів у їхньому проек-
туванні нації. Однак, це зовсім не означає, що вихідні етнічні ха-
рактеристики виключають можливість різної (в певних рамках) їх 
інтерпретації і побудові на їх основі різних національних проектів. 
Цілий ряд інших факторів поряд з характеристиками первісного ет-
нічного матеріалу визначає врешті решт більш менш повний успіх 
або невдачу того чи іншого проекту.

Професор Оксфордського університету Дж. Пламенац вважає:
«Націоналізм – це бажання зберегти чи посилити національну або куль-

турну ідентичність народу, або ж бажання трансформувати чи створити 
її, якщо відчувається, що вона неадекватна або недостатня» [720, p. 3].

Таким чином, націоналізм – це культурне явище, хоча він часто 
набирає політичної форми.

Однією з відправних точок дослідження націоналізму була сфор-
мульована Бенедиктом Андерсеном концепція нації як «уявленої 
спільноти». Б. Андерсон явно побоювався (і не без підстав), що його 
термін «уявлена спільнота» буде хибно інтерпретований, тому надав 
йому обґрунтований коментар. «Уявними» він називає всі спільно-
ти, члени яких завідомо не можуть знати, навіть опосередковано, 
більшості інших її членів, однак мають уявлення про таку спільноту, 
її образ. «Уявна» природа таких спільнот зовсім не свідчить про їх 
нереальність. Великі спільноти, а до них відносяться не лише на-
ції, а й класи, можна класифікувати за стилями і способом їх уяв-
лення. Тезу, що спосіб уявлення може змінюватися, Б. Андерсон 
ілюструє на прикладі аристократії, котра стала сприйматися як сус-
пільний клас тільки у ХІХ ст., а до того усвідомлювалася через кате-
горії спорідненості і васалітету. Він ставить питання про те, в чому 
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полягає принципова новина націоналістичного способу уявлення 
суспільства і які були підстави самої можливості «уявити» націю. 
Декілька тез Б. Андерсона напряму стосуються нашого досліджен-
ня. Насамперед, він правильно вказує на вторинний, імітаційний 
характер націоналізмів у Центральній і Східній Європі, котрі запо-
зичили вже готові конструкції і адаптували їх згідно власних умов. 
Це означає, що тут «нація» була не поступово сформованою кон-
цепцією, а вже готовою ідеєю, метою, тим зразком, якого можливо 
було домагатися від самого початку руху. Для уточнення зазначимо, 
що деякі націоналізми, в тому числі український, запозичили взірці 
у народів Центральної Європи (насамперед, у чехів і поляків), в той 
час як російський націоналізм шукав собі образи у Західній Європі 
(що цілком поясниме в силу відмінності поставлених перед ними 
завдань). Ще один важливий наслідок концепції Б. Андерсона поля-
гає в його твердженні, що між тим моментом, коли нація «уявлена» 
елітою та тим моментом, коли національна ідентичність, відповід-
на «ідеальній вітчизні», масово утверджується і набуває політич-
ного оформлення, має минути значний час. Дуже важливо, що цей 
процес зовсім не є передбаченим. Зусилля щодо утвердження того 
чи іншого варіанту національної ідентичності можуть закінчити 
як успіхом, так і поразкою. Реальне втілення нації-держави навіть 
у випадку здійснення проекту може суттєво відрізнятися від його 
первісної версії. Різні проекти націй можуть знаходитися у конф-
лікті один з одним, зокрема претендувати на одну і ту ж саму тери-
торію. Часом це є суперництвом з приводу певного простору при-
кордоння, де мова йде про те, якій «уявній спільноті» цей простір 
буде належати. Сутичка може набути й тотального характеру у тому 
випадку, коли один образ «ідеальної вітчизни» включає в себе всю 
територію і населення іншого, заперечуючи альтернативний проект 
як такий [669, p. 1–9].

5. 2000-ті рр. поповнили ряд досліджень з національних питань пра-
цями Р. Брубейкера [677], Ч. Ганса [699], Г. Дей [692], Дж. Херна [711], 
К. Калхуна [679; 680]. Дослідники пропонують новий, більш комп-
лексний погляд на феномени нації і націоналізму у їхньому взаємо-
зв’язку з такими поняттями, як культура, етнічність, глобалізація.

Більшість сучасних авторів, які відповідають на питання про 
роль націоналізму в сьогоднішньому світі, тяжіють до двох полюсів. 
На одному полюсі – позитивістсько-номіналістська байдужість 
до комплексу проблем, пов’язаних з артикуляцією національної 
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ідентичності. На другому полюсі – віра в те, що нації вічні, а націо-
налізм є нічим іншим, як самовираженням нації, що прийшла до 
власної самосвідомості. Нескладно побачити, що перед нами конт-
роверсія двох відомих із історії політичної думки парадигм: з од-
ного боку, просвітницького лібералізму та з іншого – романтично-
го консерватизму. Для прибічників першої парадигми націоналізм 
є реакцією на невдалу модернізацію; для прибічників другої пара-
дигми характерна міфологізація феномена нації, і, як наслідок, мі-
фологізація націоналізму. Націоналізм в консервативно-романтич-
ній інтерпретації перестає бути ідеологією, обумовленою певними 
соціальними обставинами, і виступає як момент «пробудження» 
національної свідомості, як провідний етап у «долі» нації і т. п. Зай-
вим буде пояснювати, що таке розуміння націоналізму є властиве 
скоріше його ідеологам, аніж його дослідникам.

Необхідність філософсько-антропологічного осмислення проб-
лем нації і націоналізму і, особливо, вітчизняного націоналістично-
го дискурсу, диктується декількома обставинами.

По-перше, як відомо, еліти більшості пострадянських республік 
використали націоналістичну доктрину у якості офіційної ідеоло-
гії для обґрунтування права на незалежне існування нових держав. 
Криза ідентичності, яку відчувала пострадянська Україна протягом 
20 років після розпаду СРСР, породила у значної частини населен-
ня ностальгію за державною могутністю і національною консоліда-
цією; все це відбувалося на тлі нестачі ідей, здатних задати пози-
тивну мобілізаційну динаміку. Світоглядний пошук ускладнюється 
тим, що старі («імперські») форми відійшли в минуле, а нові – ще не 
знайдені.

По-друге, гостроту етнонаціональним проблемам надає повіль-
на трансформація українського суспільства, відносний неуспіх 
про ведених економічних і соціальних реформ. Між тим, правими 
політичними силами націоналістичні міфологеми все активніше 
на в’язуються українському загалу як такі, що здатні консолідувати 
суспільство, повідомляючи своїм носіям своєрідний сигнал «це – 
ми», дистанціюючись, відповідно, від тих, хто «не ми». Втім, про-
довжуючи логічний ряд, досить нескладно здогадатися, що, як тіль-
ки це порівняння переросте в оціночне протиставлення, етнічність 
набуде патологічних форм етноцентризму і ксенофобії як агресив-
ної форми неприйняття «не нас». Так, президент Німеччини Й. Рау 
у своїй інаугураційній промові пояснив, що патріот – це людина, 



13

яка любить свою батьківщину, а націоналіст – це та, яка ненавидить 
інші країни і народи.

По-третє, в останні роки теорія і практика, крайнього, агре-
сивного націоналізму набули в Україні безпрецедентний розмах. 
Кількість зафіксованих випадків екстремістських дій, здійснених 
на підставі етнічної та етноконфесійної ненависті, зросла у постра-
дянський період життя України до такого рівня, що говорити про 
окремі маргінальні прояви вже не здається можливим. Сьогодні 
про радикальний націоналізм в українському суспільстві мова йде 
вже не як про окремі прояви соціальної патології, а як про явище, 
яке вже стало системним, регулярним, – тобто звичайним. На жаль, 
приходиться констатувати, що ми маємо справу з новою соціаль-
ною реальністю, з тенденцією, з якою неможливо не рахуватися. Від 
того, наскільки успішно вдасться осмислити і врегулювати пробле-
му радикал-націоналізму, – без перебільшення, – залежить безпека 
суспільства і держави.

Автор ставив собі за мету критично розглянути ідеологію, полі-
тику, практику й тактику українського націоналізму, програмні пос-
тулати окремих, найбільш великих націоналістичних організацій, 
партій і груп, що діяли колись і діють зараз в Україні. Щодо поглядів 
тих чи інших націоналістичних ідеологів, провідників, то вони аналі-
зуються головним чином у зв’язку з обґрунтуванням ними певних 
доктрин, що ввійшли складовою частиною у програми різних ор-
ганізацій українського націоналізму, в його «скрижалі». Необхідно 
визначити місце українського націоналізму серед інших націоналі-
стичних ідеологій, а це, в свою чергу, ставить питання про типоло-
гію його, тобто про необхідність класифікації різноманітних його 
форм, вичленення як спільних, так і конкретно-історичних його 
рис. Це дає можливість подолати, так би мовити, одномірний підхід 
до поняття «український націоналізм», тобто як до чогось єдиного, 
без врахування нюансів, відтінків, які є в ньому.

Критично розглядаючи теоретичні концепції та суспільно-полі-
тичні доктрини, за допомогою яких апологети українського націо-
налізму як в минулому, так і в наші дні вибудовують свою практич-
ну діяльність, автор вважав за необхідне спинитися передусім на 
критиці націоналістичного варіанта теорії націй.

На прикладі українського націоналізму визначити, чим є націо-
налізм у гносеологічному відношенні, якого саме роду теорії станов-
лять його філософську основу.

Передмова
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З’ясувати, з яких загальнометодичних позицій підходить україн-
ський націоналізм до проблеми нації, внутрішньонаціональних та 
міжнаціональних відносин.

Проаналізувати націоналістичні спроби фетишизації особливо-
го, національно-специфічного, абсолютизації національного на про-
тивагу загальному, соціальному, інтернаціональному, що, зрештою, 
служило і служить теоретичною основою будь-якого націоналізму.

Дослідити, яким чином етнонаціоналістичні стереотипи і міфо-
логеми свідомості репрезентуються на рівні повсякденної практики, 
в тому числі й політичної; простежити, які особливості соціальної 
міфології і які конкретні політичні обставини сприяють радикаліза-
ції національного міфа, зокрема, на українському пострадянському 
просторі.

Навести ряд прикладів того, як націоналістична ідеологія екс-
плуатується політичними діячами, як маргінальними, так і респек-
табельними.

Виявити і описати появу нових параметрів і особливостей на-
ціоналізму з урахуванням можливих змін як всередині України, так 
і в світовому співтоваристві.

Надати характеристику геополітичних пріоритетів українського 
націоналізму в контексті бінарної опозиційності Захід – Схід.

Книга ця не претендує на істину в останній інстанції. Можливо, 
автор в чомусь і помиляється, але досліднику не годиться лякатися 
якоїсь помилки, бо будь-яку думку взагалі не варто висловлювати, 
якщо допускати, що вона є незаперечною. Процес пошуку істини 
завжди діалогічний, а претензія на монологічне менторство – вір-
ний показник світоглядної деградації.



РОЗДІЛ 1
ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ЧИННИК 

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ 
В УКРАЇНІ





1.1.  Методологічні засади дослідження
національної філософської традиції в Україні

Для української філософської думки, яка нині знаходиться на 
етапі з’ясування власних культурних та ментальних традицій, іс-
торичної тяглості напрямів, стилів і способів філософствування, 
звернення до проблеми національної самоідентифікації є, воче-
видь, необхідним моментом самовизначення. Нині вітчизняна 
філософська думка переживає свій екзистенціальний ренесанс, 
а тому принципового значення набуває історичний вимір духов-
ної культури, у якому крається сила ініціативи минулого. З метою 
її оптимального використання вітчизняна філософська антропо-
логія та філософія культури звертаються до історичної спадщини 
і знаходять там плідні інтуїції, осмислення та інтерпретація яких 
у сучасних контекстах відкривають нові проблемні аспекти тако-
го тематичного поля, як буття людини в ускладнених структурах її 
життєвого світу.

Проблема визначення «національного стилю мислення» давно 
існує в українській світоглядній традиції. Питання про існування на 
українських землях своєї специфічної філософської думки виникло 
ще в кінці ХІХ ст. Вперше поставив його Клим Ганкевич. У 1869 р. 
він опублікував у Кракові, а в 1873 р. перевидав у Ряшеві (зараз це 
м. Жешув на території Польщі) книгу «Grundzüge der slawischen 
Philosophie», в якій окремий розділ було присвячено філософії укра-
їнській. Ця робота мала ініціативний характер, питання про укра-
їнську філософію та її історію було конкретизоване [706].

Наступним кроком у дослідженні історії української філософії 
стали праці Василя Щурата. У 1908 р. у Львові побачила світ його 
розвідка «Українські джерела до історії філософії». Автор намагався 
показати, що візантійський християнський неоплатонізм мав ви-
рішальний вплив як на західноєвропейську, так і українську філо-
софську думку в епоху Середньовіччя й в подальші часи. Він вва-
жав, що у XIV ст. відбувається культурна переорієнтація України зі 
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Сходу на Захід, у т. ч. й у плані філософських запозичень, а в кінці 
XVI – XVII ст. в українських православних школах Львова, Острога, 
Києва та інших містах викладалася схоластична філософія, подібна 
до неосхоластики у єзуїтських колегіях. В. Щурат закликав вивча-
ти рукописи українських схоластиків, передусім професорів Киє-
во-Могилянської академії, а також анонімних авторів, які можуть 
виявитися цікавими для сучасних істориків філософії [645]. Отже, 
значення «Українських джерел до історії філософії» В. Щурата, як 
і досліджень К. Ганкевича, полягає не стільки в отриманих резуль-
татах, скільки у самій постановці проблеми доцільності спеціально 
досліджувати розвиток філософської думки в Україні.

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. окремі аспекти розвитку укра-
їнської філософської думки розглядалися в творах літературо-
знавчого характеру. Зокрема, це можна бачити в синтезах історії 
української літератури Івана Яковича Франко. Чимало його студій, 
у т. ч. докторські дисертації, були присвячені релігійно-філософ-
ським творам, які поширювалися в Україні в епоху Середньовіч-
чя (апокрифічна література, пам’ятки полемічного письменства, 
пере кладні твори тощо) [596, т. 45]. Свід відзначити й академіка 
Миколу Федоровича Сумцова, який, працюючи над історією україн-
ської літератури XVII ст., написав монографічне дослідження про 
укра їнських релігійних письменників І. Вишенського [545], І. Галя-
товського [546], І. Гізеля [547], Л. Барановича [548]. На основі цих 
матеріалів вже у радянський час була опублікована його «Історія 
української філософської думки», основна частина якої присвяче-
на аналізу філософських поглядів Г. Сковороди [543]. Таким чином, 
на початок ХХ ст. було зібрано відповідний історико-філософський 
матеріал, відбулося його часткове осмислення. Це заклало основу 
для створення синтетичної праці з історії філософії в Україні.

Першу синтетичну працю з історії філософії на українських зем-
лях – «Нариси історії філософії на Україні» – запропонував Дмитро 
Чижевський. Користуючись гегелівською теорією філіації ідей, він 
твердив, що розвиток самопізнаючої абсолютної ідеї проходив через 
країни Заходу і саме там треба шукати філософських істин. Відки-
даючи змістовне значення філософської думки слов’янських країн 
в розвитку всесвітньої філософії, Д. Чижевський пише:

«Коли ми говорили, що лінія філософського розвитку переходить із 
країни до країни, то це твердження не торкалося ані України, ані інших 
слов’янських народів, бо ще не траплялось в історії розвитку філософії, 
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щоб великий філософ чи то українець, чи представник іншої слов’янської 
нації утворив синтезу світового значення» [615, c. 12–13].

Якщо й була на Україні певна філософська думка, твердить Чи-
жевський, то вона не являла собою чогось самостійного, а була ре-
зультатом західних впливів. Намагаючись обґрунтувати поняття 
національної української філософії, він вперше наголосив на цен-
тральному місці у ній «науки про серце». Як вираження національ-
ного характеру, вчення кількох українських мислителів про «серце» 
є, на думку Д. Чижевського, найбільш притаманним для української 
філософії.

Слід зазначити, що сам Чижевський не вважав «Нариси...» ваго-
мим науковим дослідженням, зазначаючи, що ця праця «постала як 
плід часів мого дозвілля»:

«Історія філософії на Україні не є головною темою моїх студій..., тому 
той матеріал, який я подаю, не може вважатися завершенням і викінчен-
ням наукової праці в цій галузі, а навпаки – скоріше має на меті пробудити 
цікавість і увагу до цієї галузі дослідження, що досі оминалась україністи-
кою» [615, с. 5].

Проте саме ця його «незавершена» робота викликала найбільший 
інтерес, неодноразово перевидавалася, і протягом тривалого часу 
визначала (і продовжує визначати) основні підходи до вивчення 
проблем розвитку української філософії. «Нариси...» стали настіль-
ною книгою для дослідників української філософії в діаспорі, які, 
прийнявши концепцію «філософії серця» Д. Чижевського, йшли за 
цим ученим, використовуючи його напрацювання і зосереджували 
увагу на дослідженні спадку представників цієї філософії, передусім 
Г. Сковороди та П. Юркевича. Т. Закидальський зауважує:

«В комплексі гуманітарних наук, які дістали доступ на еміграції, філо-
софія та історія української філософії притягали до себе чи не найменшу 
увагу. Такий стан можна пояснити до певної міри тим, що ці науки були 
дуже слабо розвинуті в Україні ще до першої хвилі еміграції. До цього 
спричинилися також деякі особливості еміграційного життя. Через подіб-
ність (за змістом) філософії та ідеології нахил до політизації духовної 
культури був серед емігрантів більшою загрозою для філософії, ніж до ін-
ших галузій науки. Крім того, українська філософія не створила шедеврів, 
якими можна було б похвалитися перед чужим світом. Отже, спонук до 
вивчення історії української філософії на еміграції було мало» [207, с. 90].

Загалом характеризуючи дослідження історії філософської дум-
ки в українській діаспорі, можемо констатувати, що тут не було 
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запропоновано чогось принципово нового порівняно з напрацю-
ваннями Д. Чижевського. Здійснювані студії можна розглядати як 
продовження тих тез, думок, які свого часу ним були представлені 
в «Нарисах...».

Для діаспорних студій притаманна була й певна ідеологічна (анти-
радянська й антикомуністична) заангажованість, що в контек сті 
існуючих тоді політичних реалій виглядало цілком зрозумілим. 
Вказана заангажованість виявлялася у прагненні поставити перед 
українським народом завдання оформлення свого національного 
світогляду, який може протиставити «московському матеріалізму» – 
«український ідеалізм», комунізму – «здоровий індивідуалізм», за-
мість «обожнення маси» – «створення національної еліти».

У такій ситуації в радянських ідеологів виникла потреба «дати 
відсіч» напрацюванням вчених української діаспори. Науковці ра-
дянської України здійснили низку досліджень та опублікували чима-
ло робіт, які були відповіддю «буржуазно-націоналістичним фаль-
сифікатором». Вже в «Нарисі філософії на Україні» (Київ, 1966 р.) 
зазначалося:

«Авторський колектив «Нарису історії філософії на Україні» ставить 
за мету дати наукове, правдиве висвітлення історичного розвитку філо-
софської думки українського народу і таким чином викрити всілякі фаль-
сифікаторські концепції.

Простеживши історію розвитку філософських ідей на Україні, автори 
«Нарису» показують неспроможність ідеалістичного розуміння історії фі-
лософії. Історія філософської думки в Україні розглядається в «Нарисі» 
як процес, нерозривно зв’язаний з усім поступальним рухом історії укра-
їнського народу, боротьбою класів і соціальними революціями. У книзі 
розглядається вирішальний вплив на розвиток передової думки самовід-
даної боротьби народних мас України проти соціального і національного 
гноблення.

Дослідження розвитку філософської думки українського народу ви-
криває фальшивість тверджень українських буржуазних націоналістів 
про релігійно-ідеалістичний світогляд як основну рису світогляду укра-
їнського народу» [349, c. 15].

В названій праці, де вперше висвітлювався на основі марксист-
ської методології розвиток філософії на Україні від найдавніших часів 
до сьогодення, були зведені в одне ціле, осмислені й підсумовані всі 
попередні розрізнені дослідження в цій галузі. Внаслідок цього фі-
лософська думка на Україні була репрезентована як цілісна система 
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наукового знання, в якій стали особливо помітні і менш досліджені 
проблеми і періоди. Це дало змогу зосередити переважно увагу на 
їх вивченні. Акцент робився на тому, щоб відшукати матеріалістич-
ні тенденції в розвитку філософської думки України, розглянути 
й належним чином представити філософію Київської Русі, Ренесансу, 
Реформації на українських землях, братств, Острозького культурно-
го центру й Києво-Могилянської академії. Як відомо, ці сюжети ігно-
рувалися Д. Чижевським. Систематичне дослідження рукописної 
спадщини вітчизняних діячів науки і культури XVII–XVIII ст. розпо-
чалося з ініціативи колективу вчених відділу історії філософії Інсти-
туту філософії АН УРСР. Певною перешкодою для такого вивчення 
було те, що твори вчених тих часів написані латинською мовою. Нині 
вже перекладені на українську мову і віддруковані твори видатного 
діяча вітчизняної культури Феофана Прокоповича [438; 439]. Крім 
того, вийшли друком і ґрунтовні розробки про його діяльність та 
філософські погляди [368]. Перекладені та опрацьовані також руко-
писні філософські курси Й. Кононовича-Горбацького [260; 261; 262], 
І. Гізеля [115; 116], М. Козачинського [252], С. Яворського [652; 653]. 
Результати цих досліджень постійно оприлюднювалися на сторінках 
журналу «Філософська думка», який навіть мав спеціальний розділ 
«Філософія в Києво-Могилянській академії».

Для поглиблення вивчення давньоруської філософської спадщини 
були свої ідеологічні причини. У 1988 р. виповнювалося 1000 років 
з часу хрещення Київської Русі. Радянське керівництво вважало, що 
необхідно здійснити низку заходів, котрі б знизили ефект від свят-
кування релігійного ювілею. Як альтернативу йому був запропоно-
ваний вигаданий ювілей 1500-ліття з часу заснування Києва. Тому 
поряд із дослідженням української філософії XVI–XVIII ст. вчені 
радянської України починають звертати увагу на філософську куль-
туру Київської Русі.

Серед персоналій «давнього періоду» дослідники з Радянської 
України переважно звертали увагу на дві особи – Івана Вишен-
ського та Григорія Сковороду. При цьому постать І. Вишенського 
прив’язувалася до постаті Г. Сковороди [83]. Звісно, ні перший, ні 
другий не були матеріалістами, більше того, твори цих письменни-
ків свідчили про їхню релігійність та схильність до містицизму. Але 
у радянського керівництва були причини для того, щоб сприяти 
дослідженню творчості цих авторів (щоправда, в певному напрям-
ку). І. Вишенський виступав проти Берестейської унії і вже через те 
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розглядався як прогресивний мислитель, тим більше, що діаспорні 
дослідники ставилися до нього негативно (зокрема, у «Енциклопе-
дії українознавства» він трактувався як «антинауковий полеміст»). 
В Радянській Україні з’явилося кілька перевидань творів І. Вишен-
ського, були опубліковані статті і навіть монографічні дослідження, 
в яких з літературознавчих позицій давалася характеристика твор-
чості цього письменника [402; 657]. Щодо Г. Сковороди, то про його 
особу з’явилося набагато більше робіт [49; 218; 329; 369; 419; 424; 
451]. Справа не лише в тому, що для української культури Г. Ско-
ворода став «канонічним філософом», навіть символом філософії. 
Йшлося про те, щоб створити образ «радянського» Г. Сковороди, 
такого собі «селянського філософа» і навіть антиклерикала.

Якщо в Радянській Україні спробували репрезентувати «свого» 
філософа Г. Сковороду, то інших представників «філософії сер-
ця», про яких вів мову Д. Чижевський, здебільшого проігнорували. 
М. Гоголя розглядали як «прогресивного російського письменника» 
і уже через те недоцільно було трактувати його як «українського 
філософа» [279, с. 3]. Окрім того, його тексти, котрі можна розгля-
дати як філософські (передусім «Вибрані місця з переписки з дру-
зями»), вважалися «реакційними». До реакціонерів зараховувався 
й П. Куліш, якого часто в радянській літературі свідомо протистав-
ляли «прогресивному» Т. Шевченку [349, с. 154]. Не надавався до 
представлення в якості «прогресивного філософа» П. Юркевич, 
котрий був вихованцем Київської духовної академії й репрезентував 
ідеалістичну лінію в філософії. Тим більше, що за життя він зазнав 
критики з боку «прогресивної російської громадськості», вважався 
представником попівщини та реакціонером [349, с. 225–229].

Розвиток філософської думки на українських землях у ХІХ ст., 
на думку радянських авторів, характеризувався «зміцненням ма-
теріалістичних традицій, посиленням боротьби проти ідеалізму 
і релігії, зародженням і розвитком революційно-демократичної 
ідеології, початком поширення марксистських ідей». В основно-
му увага зосереджувалася на постатях, котрі характеризувалися 
як «революційні демократи». Це – Тарас Шевченко [246; 347], Іван 
Франко [32; 244], Леся Українка [280; 335], П. Грабовський [63; 398], 
М. Коцюбинський [188; 230]. Хоча велася мова й про інших «про-
гресивних» авторів – М. Максимовича [377], М. Драгоманова [217], 
М. Павлика [239; ], С. Подолинського [214; 399], П. Мирного [189]... 
Загалом у роботах про «прогресивних діячів» ХІХ ст., котрі тракту-
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валися як мислителі й філософи, акцент переважно робився на їхній 
«революційності», а також «атеїзмі» й «матеріалізмі».

З’явилися також колективні дослідження, що мали на меті пред-
ставити розвиток філософської думки в радянській Україні. Звісно, 
вони носили апологетичний характер. У них здебільшого йшлося 
про утвердження ідей марксизму-ленінізму в Україні, про творчий 
розвиток цього вчення і т. ін.. Само собою зрозуміло, що автори на-
магалися обійти «слизькі теми», котрі стосувалися репресій проти 
філософів у радянській Україні в 1930-ті рр. У даних роботах зу-
стрічаємося з нагромадженням цитат із творів класиків марксиз-
му-ленінізму і «важливих» партійних документів, перелік імен ра-
дянських філософів та їхніх здобутків. Про якийсь серйозний аналіз 
у даному випадку не йшлося.

Своєрідним підсумком історико-філософських студій в радян-
ській Україні, що здійснювалися в 1960–80-х рр., став вихід у 1987 р. 
«Історії філософії на Україні» [222]. Паралельно з нею з’явилася мо-
нографія «Філософська думка на Україні: правда історії і націоналі-
стичні вигадки» [591], яка виступала ідеологічним виправданням 
і доповненням цього видання. «Історію...» планували видати в трьох 
томах. Однак, вийшли лише два, які охоплювали дорадянський пе-
ріод. Підготовка третього тому затягнулася. Працівники Інституту 
філософії не поспішали писати про радянський період, виправдо-
вуючи це тим, що його складно осмислювати. Стрімкий розвиток 
«перебудови» в кінці 1980-х рр. зробив неактуальним матеріал тре-
тього тому. Він так і не вийшов.

Зараз можна скільки завгодно говорити про «методологічну не-
правильність» досліджень історії української філософії радянськи-
ми науковцями, звертати увагу на ідеологічну заангажованість їхніх 
праць. Хоча їхні «ідейні противники» з діаспори були не менш заан-
гажованими. Якщо для перших ідеологічним концептом виступав 
комунізм, то для других – націоналізм. У такій ситуації наука става-
ла «служницею ідеології».

Час перших років існування України як незалежної держави, на 
відміну від «пізньорадянського» періоду, важко назвати плідним 
у плані досліджень джерел філософської думки України. На це були 
причини як загального, так і часткового, внутрішньогалузевого ха-
рактеру. Економічні труднощі, руйнування старої, ще сформованої 
за радянських часів системи академічної науки не сприяли подіб-
ним дослідженням, котрі вимагають систематичності й відповідних 
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затрат. Можна також говорити й про нерозуміння новою україн-
ською владою потрібності філософських студій. Актуальним стало 
руйнування марксистських методологічних підходів та пошук від-
повідних альтернатив. У таких умовах великої популярності набу-
ли погляди Д. Чижевського, його схема. Буквально в перші роки 
незалежності України були перевидані «Нариси...» Д. Чижевського 
(1992 р.), а на сторінках журналу «Філософська і соціологічна дум-
ка» та інших журналів публікувалися його роботи й матеріали про 
нього. Доступними стали діаспорні видання з історії української 
філософії, культури, деякі з них були перевидані. Історія україн ської 
філософії почала відносно широко викладатися у вищих на вчальних 
закладах. Закономірно, виникла потреба мати підручники, хресто-
матії, іншу навчальну літературу з цього предмету. «Канонічним 
підручником» стала книга В.С. Горського «Історія української фі-
лософії», яка витримала кілька перевидань. Концепція та схема її 
викладу принципово не відрізнялася від того, що було в підручнику 
«Історія філософії на України». В. Горський виступав за утверджен-
ня культурологічного підходу до історії філософії. Саму ж філосо-
фію трактував як складову частину національної культури:

«...надійним критерієм при визначенні обсягу філософських вчень, що 
є об’єктом дослідження історії української філософії, має бути врахування 
культурного контексту, в межах якого здійснюється генезис та функціону-
вання філософської системи, теорії чи ідеї. До складу історії української 
філософії, тим самим входять ті вчення, що визрівали на терені культури 
України, незалежно від того, у якому краї через обставини життя довелося 
формулювати ці ідеї їхньому авторові. Зрештою, історія української філо-
софії вивчає й ті ідеї, що створені були представниками інших національ-
них культур, але реально функціонували у складі української культури, 
були сприйняті нею і справили певний вплив на її розвиток» [128, c. 19].

У цьому підручнику знаходимо розлогу інформацію про філо-
софську думку Київської Русі, гуманістичні й реформаційні ідеї 
в України, про філософію в Києво-Могилянській академії. Окремі 
розділи присвячувалися Г. Сковороді та П. Юркевичу. Тим самим 
автор виділяв цих мислителів на фоні інших філософів. При викла-
денні філософської думки ХІХ ст. увага зверталася на просвітництво, 
романтизм, діяльність кирило-мефодіївців, громадівців, поколін-
ня «Молодої України», академічну філософію. Розгляд української 
філософської думки ХХ ст. розглядався в трьох окремих розділах, 
де, відповідно, велася мова про філософські ідеї в творчості діячів 
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української культури початку ХХ ст., філософську думку в радян-
ській Україні та окремо в діаспорі. Не важко помітити, що методоло-
гічні підходи у підручнику В. Горського концептуально не відрізня-
лися від підходу Д. Чижевського, котрий якраз і розглядав функціо-
нування філософії, в т. ч. й української, в національному культурному 
контексті. Правда, на відміну від «Нарисів...» Д. Чижевського, тут 
були матеріали про філософську думку Київської Русі, ренесансні 
й гуманістичні ідеї, філософію Києво-Могилянської академії, а та-
кож матеріали по ХХ ст. Вказані матеріали не завжди вдало поєд-
нувалися зі схемою Д. Чижевського, яка є цілісною та органічною. 
Загалом можемо констатувати, що поширені зараз в Україні підруч-
ники з історії української філософії – це поєднання (більше чи менш 
вдале) даної схеми з тими конструктивними напрацюваннями, що 
були зроблені в радянській Україні у 1960–1980-ті рр.

Осмислення історії філософії в національному чи національно-
культурному контексті породжує низку проблем. Даний підхід ціл-
ком виправданий, якщо йдеться про період модерний, коли сфор-
мувалися новочасні нації й відповідні національні культури. Але 
він «дає збій» якщо мова заходить про Середньовіччя або Антич-
ність. У ті часи зустрічаємося з різними типами етнічних спільнот 
та їх об’єднань на державно-політичній й конфесійній основі. Для 
людей того часу важливими були не стільки етнічна, скільки ро-
дова, станова, релігійна ідентифікації. Важливим чинником фор-
мування культур виступала релігія. Особливо це стосувалося елі-
тарного рівня, до якого належала філософія. Наприклад, про який 
національний культурний контекст можемо говорити, коли ведемо 
мову про елліністичну філософію, середньовічну схоластику; філо-
софську думку православних країн, де в богослужбових цілях ви-
користовувалася старослов’янська мова; коли розповідається про 
філософію мусульманського Сходу тощо. Навіть коли йдеться про 
модерні часи, виникають проблеми щодо «національної ідентифі-
кації» філософських вчень, що мали поширення на українських 
землях. Чи можемо ми однозначно віднести до української націо-
нальної культури філософію Києво-Могилянської академії, Київ-
ської духовної академії, академічну чи університетську філософію 
ХІХ ст.? Зрештою, чи маємо право вважати українською філософію 
марксизму, що спеціально насаджувалася в наукових та навчаль-
них закладах радянської України? Звідси випливає певна терміно-
логічна невизначеність. Одні автори, Д. Чижевський зокрема, вели 
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мову про «філософію на Україні» чи «філософію України». Зараз 
в підручниках використовується поняття «українська філософія». 
Ці терміни мають право на існування, але їх треба чітко розмежо-
вувати. «Філософія України» – це сукупність усіх «філософій», що 
існували на наших землях, а «українська філософія» – вузьке понят-
тя, під яким розуміємо національну філософію українців. При цьо-
му ключовим концептом даної схеми виступає поняття інтелекту-
альна традиція. Сама ж історія філософії на наших землях розгля-
дається як сукупність філософських традицій, котрі взаємодіяли 
і конкурували між собою. Такий підхід, можливо, дає можливість 
більш об’ємно та адекватно висвітлити складний процес розвитку 
філософської думки в Україні.

Оминаючи нерозроблені і сумнівні припущення Д. Чижевсько-
го про зв’язок між національним характером і національною фі-
лософією, ставимо собі завдання з’ясувати на підставі порівнянь 
філософських поглядів Г. Сковороди, М. Гоголя, П. Куліша і П. Юр-
кевича, до якої міри можна вважати їх представниками однієї інте-
лектуальної традиції. Тут можна погодитися з висновком історика 
української культури і філософії Тараса Закидальського (Канада):

«Приглянувшись зблизька до поняття серце в Сковороди, Юркевича, 
Гоголя і Куліша можна безперечно ствердити, що в українській думці нема 
якоїсь особливої його традиції. Хоч кожний із згаданих мислителів вжи-
ває слово серце, воно відіграє іншу ролю в думці кожного з них. Найбіль-
ше уваги присвячують поняттю серця Сковорода і Юркевич, і в їх погля-
дах воно займає важливе, та не однакове місце. Навіть між ними є такі 
істотні розбіжності у цілях, методах філософування та інтелектуальних 
традиціях, що певною подібністю у світогляді можна знехтувати. Для вір-
ної оцінки їх думки набагато важливіше з’ясувати їх зв’язок з певними 
традиціями як у європейській філософії, так і у вітчизняній» [208, c. 137].

Завершуючи цей огляд, лишається сказати про необхідність чіт-
ких критеріїв для поняття «український філософ». У Чижевського 
є декілька спостережень на цю тему, однак, питання це у нього за-
лишається відкритим, і кого залічувати до українських філософів, 
а кого – ні, вирішується надто суб’єктивно. Підкреслимо, що справж-
ня історія філософії України поки що не створена. Проблема ця 
й донині не тільки не вирішена, але навіть і не поставлена серйозно. 
І доки зберігається такий стан справ, доти й поняття української фі-
лософії залишається нез’ясованим. Сам Чижевський усвідомлював 
це і тому говорив переважно про «філософію на Україні», а не про 
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«українську філософію». І річ не в тому, що Україна не дала жод-
ного філософа світового значення, як гадає Чижевський, а в тому, 
що історики філософії з різних причин не створили чітких критеріїв 
у своїй галузі, без чого не мають сенсу кожне дослідження менталь-
них рис українського світогляду і будь-які пошуки інтелектуальної 
традиції в українській філософії.

Як стверджує академік В. Шинкарук, «альфою» і «омегою» но-
вих філософських пошуків є переосмислення всієї історії філософії; 
серйозне освоєння досягнень сучасної зарубіжної філософії – осво-
єння, безперечно критичне, в плані виявлення справжніх здобутків 
різних філософських течій у розв’язанні філософських проблем су-
часності; глибоке осмислення проблеми «людство – нація – особа», 
що виступає нині на передній план світової філософської думки; 
осмислення проблем розвитку національної культури, зокрема й особ-
ливо проблем відродження національних культур України; необхід-
не також зосередження уваги на фундаментальних проблемах ме-
тодології філософського пізнання, способів філософських новацій 
і історичного обґрунтування істини. Тільки за умов розв’язання цих 
завдань є можливим вихід української філософської думки на рі вень 
«квінтесенції сучасної епохи» [631, c. 11].

Мислителі України прагнуть разом зі своїм народом здійсни-
ти мрію про розбудову повноцінного громадянського суспільства. 
Укра їнське суспільство подолає всі перешкоди на цьому важкому 
шляхові, якщо збереже свої православні цінності, не порве з тради-
ціями руської цивілізації, перенесе у майбутнє високу мудрість віт-
чизняної та світової філософії. Вітчизняна філософія може зіграти 
у цьому свою світоглядно-орієнтуючу роль.

1.2.  «Любомудріє» як основна риса
давньоруського просвітництва:
культурні смисли київського християнства

Протягом тривалого часу історія вітчизняної культури, в тому 
числі й філософії найдавнішої доби, середньовіччя, перебувала осто-
ронь уваги дослідників. Виклад історії філософської думки на 
Україні по суті розпочинався характеристикою світогляду Г. С. Ско-
вороди [615, c. 35]. Надбання ж попередніх, більш давніх етапів її 
розвитку ігнорувалися як неістотні. Внаслідок цього лишалися без 
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глибокого осмислення багатовікова традиція розвитку вітчизняної 
філософської думки тієї доби, коли закладався фундамент руської 
православної духовності. Втрачалася можливість осягнути глибинні 
джерела, простежити генезис більш пізніх, зрілих форм вітчизняної 
філософської думки. Останнім часом історики філософії України 
докладають значних зусиль з метою заповнення прогалин нашої іс-
торичної пам’яті, в тому числі і стосовно відомостей про найдавніші 
етапи розвитку філософської думки на Україні.

В історії церкви і літератури ще й до нашого часу є досить су-
перечливим вирішення питання про давньоруське просвітництво. 
Це обумовлене тим, що із історії давньоруської літератури зовсім 
небагато вціліло письмових пам’яток. Більше всього до нас дійшло 
творів церковно-дидактичного чи богослужбово-аскетичного ха-
рактеру і змісту, та й то у розрізненому вигляді і пізніших списках, 
що нерідко мали зміни або перекручення (навіть із втратою рис су-
часності). Світська література із циклом її історичних сказань і по-
етичних творів ще менше вціліла до нашого часу, бо нею зовсім не 
дорожили монахи-книжники, головні зберігачі нашої давньоруської 
літератури; в церковно-монастирській бібліотеці їм не було місця. 
У переважній більшості перекладачами книг були монахи, тому 
з якихось 700–800 книг, що збереглися з ХІ–XIV ст. лише два десятка 
мають позацерковний характер.

З часів «Истории Российской с самых древнейших времен» (1768–
1769 рр.) Василя Микитовича Татищева у науці встановився опти-
містичний погляд на стан просвітництва у домонгольський пе ріод. 
Проте, слід зазначити, що як історик В. Татищев був дуже тенден-
ційний письменник, який дивився на історію з політико-дидактич-
ної точки зору. У нього історія слугувала для виправдання держав-
ної політики імператора Петра Великого, для проведення у свідо-
мість і життя суспільства його ліберальних і церковних реформ. Ця 
своєрідна тенденційність Татищева як історика, характеризує і його 
погляд на просвітництво Давньої Русі, який представляє у нього 
строкату розмаїтість правди і небувальщини, фактів і здогадок. У ма сі 
довільних припущень безжально тонуть об’єктивні свідчення доку-
ментальних даних. Неясні натяки літописів перетворюються у Тати-
щева в цілі історіографічні теорії: окремі повідомлення ставляться 
у певну систему згідно особливої дидактичної мети, а діючі у літопи-
сах особи перетворюються на свого роду алегоричні типи або істо-
ричні символи відомих морально-педагогічних ідей.
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Наведемо декілька прикладів подібного звернення В. Татищева 
до літописів. Так, в літописі (Іпатіївський список) під 1086 р. читає-
мо наступне стисле повідомлення про доньку великого князя Все-
волода Ярославича Ганну (Янку), яка постриглася у черниці в мона-
стирі апостола Андрія:

«сиӕ же Ӕнка Р совокупивши черноризици многи . пребъýваше с ни-
ми . по манастъýрьскому чину» [228, c. 198]

У Татищева це повідомлення перетворюється у наступне, – до-
сить просторікувате оповідання:

«Собравши младых девиц, пеколико обучала их писанию, також ре-
меслам, пению, швению и иным полезным их занятиям, да от юности на-
выкнуть разумети закон Божий и трудолюбие, а любострастие в юности 
воздержанием умерять» [557, т. 2, с 95].

Замість звичайного монастиря, про який розповідає літописець, 
у Татищева виходить цілий жіночий навчальний заклад для мо-
настирського виховання юних дівчат. Монастир з точки зору Пет-
ровського просвітництва тільки і міг мати свій раціональний сенс, 
як просвітницький заклад, і ось Ганна Всеволодівна і являється у Та-
тищева засновницею такого закладу. З метою особливого духовного 
наставляння своїх сучасників Татищев додає:

«Достойна сия Анна великая или достохвальная именована быть, и, дай, 
Боже, чтобы мы такую Анну еще иметь могли» [557, т. 2, прим., с. 259].

Під 1093 р., з приводу смерті великого князя Всеволода Яросла-
вича, в літописі читаємо:

«сии бл҃говѣрныи кн҃зь Всеволодъ . бѣ измлада любѧ правду . и 
набдѧ  оубогиӕ . ї воздаӕ чс̑ть епс ̑пмь и прозвутеромъ . излиха же 
люблѧше  чернорисцѣ . и подаваше требованье имъ [228, c. 207].

У Татищева виходить зовсім інше пофарбування князівських 
симпатій до ченців і монастирів»:

«Епископам и всем духовным честь великую воздавал, много в мона-
стыри и церкви на училища подаяния давал» [557, т. 2, с. 98].

Для типового представника Петровської епохи, тільки одне мог-
ло бути виправдання для «подаянь» монастирям – це просвітництво. 
І ось ми спостерігаємо у Татищева надзвичайно характерну вставку 
слова «училища».

Під 1180 р. про смоленського князя Романа Ростиславича літопис 
стисло зазначає:

«всею добродѣтелью оукрашенъ . смеренъ  кротокъ . незлобивъ . прав-
дивъ . любовь имѣӕше ко всимъ . и к братьи своєи . истѣньноую нелице-
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мерноую . страха Бж҃иӕнаполненъ . нищаӕмилоуӕ . манастъýрѣ  набдѧ»
[228, c. 617].

У Татищева виходить дещо інша характеристика:
«Был весьма учен всяким наукам..., к учению многих людей понуждал, 

устрояя на то училища и учителей, Греков и Латинистов своею казной со-
держал и не хотел иметь священников неученых» [557, т. 3, с. 123–124]

Так як для Татищева перша «доброчинність» була «вченість» 
(освіченість), а «наділяння монастирів» мало сенс тільки у тому 
випадку, якщо робилось воно для підтримки просвітництва, тож 
ясно чому він таким чином обробив і це стисле літописне пові-
домлення про релігійно-просвітницьку діяльність Романа Рости-
славича.

Про Костянтина Всеволодовича Ростовського в літописі (Лав-
рентіївський список) говориться:

«всѣхъ оумудрѧӕ телеснъэми и дхв҃нъэми бесѣдами . часто бо чтѧше 
книгъэ съ прилежаньєм ̑ . и творѧше все по писаному» [293, c. 442–443].

У Татищева це свідчення перетворюється на таку явно тенден-
ційну тираду:

«Великий был охотник к чтению книг и научен был многим наукам; 
того ради имел при себе и людей ученых, многия древния книги ценою 
високою купил и велел переводить на русский язык, многия дела древних 
князей собрат и сам писал, також и другие с ним трудилися; он омел одних 
греческих книг более 1000, которыя частию покупал, частию патріархи, 
ведая его любомудрие, в дар посылали» [557, т. 3, с. 206].

У характеристиці просвітницької діяльності давньоруських кня-
зів Татищев виставляє на вид особливу любов до освіти з метою 
підтвердити думку, що світська державна влада завжди стояла на 
сторожі інтересів культурного прогресу. У такому типі державного 
діяча зображений і Костянтин Всеволодович.

Незважаючи на видиму тенденційність і неправдивість у бага-
тьох відношеннях, погляди Татищева на давньоруське київське про-
світництво, його «летописныя свидетельства» знаходили багатьох 
прибічників. Як на характерний приклад, можна вказати на кни-
гу Сергія Миропольського «Очерк истории церковно-приходской 
школы от перваго ея возникновения на Руси до настоящаго време-
ни» (СПб., 1894 р.), видану для пропаганди ідеї церковно-приход-
ської школи. С. Миропольський шукає зародження сучасної йому 
організації церковно-приходської школи в тому загальному типі 
державного просвітництва, що існував при Володимирі Святому 
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і Ярославі Мудрому, і за допомогою Татищева знаходить його – зви-
чайно тільки для себе [337].

Діаметрально протилежний погляд на просвітництво в Дав ньої 
Русі представляє професор Євген Євстигнійович Голубинський, 
який бачить в київському просвітництві виключно звичайну гра-
мотність [125, c. 580]. Він вважає, що у Київській Русі не було на-
уки у власному смислі, не було і дійсних шкіл (училищ), не було 
і справжньої освіти. Все так зване просвітництво зводилось до од-
ного начотництва в духовній літературі, до простої «книжності». 
Ніякої історії релігійно-філософських ідей і пам’яток культури не 
могло бути у Київській Русі та й не було насправді [125, c. 580–602]. 
Такі видатні явища, як літературна діяльність митрополита Іларіо-
на, або єпископа Кирила Туровського, подібної якої ми не бачимо 
за весь московський період, чи такий класичний твір як «Слово 
о полку Игореве», Є. Голубінський згоден пояснювати як щасливий 
виняток. Мовляв, що коли б у нас було справжнє просвітництво, то 
як би воно могло так швидко зникнути, не залишивши й сліду? Мі-
жусобиці удільних князів, на які так люблять посилаються захис-
ники «шкільного просвітництва» в Київські Русі, не могли знищити 
основ цього просвітництва, якщо б воно було. Також і катастрофа 
монгольської навали на Русь не могла знищити того, чого не існу-
вало. Тут Є. Голубинський посилається на Новгород, який татари 
не зачепили, але й у ньому не знайдено слідів шкільної освіченості 
[125, c. 602–708].

Розвиток літератури і письменства на Русі починається після 
прийняття нею християнства. Просвітництво народу було природ-
нім супутником церкви. Визнаючи критику проф. Є. Голубинським 
застарілих прийомів доведень істориків-оптимістів на кшталт Та-
тищева, ми не можемо примиритися з його крайнощами поглядів 
на стан давньоруського просвітництва. Насамперед, звернемо увагу 
на незаперечний факт дійсного просвітництва, здійсненого Воло-
димиром після хрещення в першому поколінні руського боярства 
і можновладної аристократії (до речі, цього факту не заперечує 
й Є Голубинський, хоча має на меті протиставити його подальшому 
занепаду освіченості й, таким чином, ще яскравіше відтінює низь-
кий рівень літератури у домонгольський період). При Володимирі 
разом із грецькими священиками були викликані й греки-вчителі 
для навчання дітей з вищих верств. Але якщо шкільництво у гре-
ків було шляхетним заняттям, то у нас відразу ж перетворилось на 
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повинність. Добровільного тяжіння до науки не було в народній 
масі, тож державі доводилось насильно примушувати вчитись.

За Ярослава Мудрого систематичне шкільне навчання розгляда-
лося як державна потреба. Дітей «нарочитої чаді», тобто старших 
дружинників, княжих мужів, бояр набирали не для того, звичайно, 
щоб виховати з них пономарів або навіть рядових священиків, а для 
того, щоб створити освічених людей і державних діячів, здатних 
підтримувати стосунки з тією ж Візантією і іншими країнами. Го-
ловними центрами шкільництва були такі великі і багаті міста, як 
Київ і Смоленськ. В них циркулювали найважливіші релігійно-лі-
тературні ідеї, якими живилась тодішня руська інтелігенція – князі, 
єпископи, письменники, поети, книжники-ченці та «смиренні ша-
нувальники» діоптр й ізборників. Як показують факти, грамотність 
розповсюдилась навіть у таких незначних містах, як Курськ, де Фе-
одосій Печерський в дитинстві вчився у «единого от учитель», і, як 
говорить Нестор (може й трохи перебільшено), «...вскоре извыче вся 
граматикия», тобто навчився не тільки грамоти, а пройшов якийсь 
курс навчання (дивиться житіє преподобного Феодосія Печерсько-
го, написане Нестором) [382, с. 309].

Як відомо, умоглядні знання Давньої Русі найкраще всього ха-
рактеризуються (користуючись лексикою самих русичів) терміном 
«книжність», що означає обізнаність у тонкощах богословських тек-
стів, слухняне слідування догматичним вказівкам Святого Письма. 
Треба зрозуміти точний смисл терміну «навчання книжне». Це не 
звичайна грамотність, а систематична освіта, навчання тодішнім на-
укам. Тільки існуванням і розвитком шкільництва і освіти можна 
пояснити таке неординарне явище, як літературна діяльність Іларіо-
на, який був митрополитом в другу половину правління Ярослава 
Мудрого, саме коли були застосовані енергійні заходи для розпо-
всюдження і укріплення освіченості. Славнозвісний твір «Слово 
о Законе и Благодате» свідчить, що Іларіон був не красномовний са-
моук, а по-справжньому освічений у риторичній науці оратор. Як 
пише Є. Голубінський:

«Иларион учился искусству ораторства по греческой реторике ХІ века; 
ему следовало бы поэтому быть оратором со всеми недостатками грече-
ского ораторства этого позднейшего времени. Но силою своего природного 
ораторского таланта..., он возвысился над этими недостатками и пред-
ставляет из себя не ритора худших времен греческого ораторства, а насто-
ящего оратора времен его процветания» [125, c. 692].



33Розділ 1. Філософська культура як світоглядний чинник становлення 
національно-гуманістичної традиції в Україні

ф у урф у ур

Вражаючий приклад оригінальної літературної творчості при 
книжному впливі грецької освіченості! Видно, що Іларіон був лю-
диною знатного походження, чим почасти пояснюється його незви-
чайне поставлення у митрополити, що любив «шанування книжне» 
в ідейному смислі, і, таким чином мав можливість отримати повну 
освіту (граматичну, діалектичну і богословську) від перших вчи-
телів-греків або їх безпосередніх спадкоємців по професії.

За умов світоглядного панування «книжного знання» не мало 
бути й мови про будь-які теоретичні вчення, відмічені вільною фі-
лософською рефлексією. Поняття «філософія», «філософ» зустрі-
чається вперше у літописі Нестора, де «філософами», тобто мудреця-
ми, називаються перші визначні слов’янські проповідники Кирило 
і Мефодій. Отже, тут під «філософією» розуміється просто мудрість, 
через яку можна пізнати початки добра і зла. Тож «мудрецем» або 
«філософом» вважалася така людина, яка була грамотною, прочи-
тала кілька книжок, знала іноземні мови. Про митрополита грека 
Іоанна ІІ (пом. 1089 р.) «Повесть временных лет» говорить:

«бъýс ̑ же І̑ ѡ҃анъ си  Ф мужь хитръ . книгамъ и учѣнью Д . млс ̑твъ оубо-̑
гимъ . и вдовицамъ . ласкав же  всѧкому . к ба҃ту и къ оубогу . смиренъ же 
оумомъ и кротокъ и молчаливъ рѣчистъ Е же книгами Р ст҃ми . оутѣшаӕ
печальныӕ . и сѧкова . Ж не быс ̑  преже в Руси . ни по н̑ ѣмь не боудеть 
таки» [228, c. 199].

Про двох руських митрополитів «Повесть» говорить так само: зна-
менитий Іларіон – в «мужь бл҃гъ и книженъ . и постникъ» [228, c. 144]. 
Климент – «бѣ бо черноризечь скимникъ Д . и бъýс ̑ книжникъ . и 
философь . такъ ӕкоже в Роускои земли не бѧшеть» [228, c. 340]. 
В той же час про князя Бориса Володимировича Нестор говорить 
далеко скромніше: «князь був і грамоті навчений». Але про похо-
дження ним «книжного навчання» не йдеться нічого. Під 1090 р. 
про митрополита грека Іоанна-скопця, безперечно людину добре 
гра мотну, сказано: «бѣ же се мужь не книженъ . и оумомъ простъ . и 
просторѣкъ» [228, c. 200]. Цілком ясно, що «навчання книжне» – це 
не проста грамотність, а викладання наук, організоване за типом 
грецьких шкіл.

Очевидно, були школи і при них вчителі (греки). Були люди, які 
засвоїли грецьку шкільну науку і богословське вчення. Відомо про 
руських книжників, які знали грецьку мову і пов’язану з нею літе-
ратуру. Князі, крім того, що самі знали грецьку мову, також підтри-
мували суспільний і літературний інтерес до неї, рівно як і до інших 
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мов. Про Всеволода Ярославича літопис повідомляє, що той «дома 
сидячи, вивчив п’ять мов, у тому честь мав від інших країн» [382, 
с. 401]. І не лише «честю» князівського звання вимагалось знання 
іноземних мов, але й істотною потребою в виду тодішніх міжнарод-
них відносин. І ми дійсно бачимо, що серед князів, служивих і торго-
вих людей, були такі, які без сумніву знали іноземні мови (зокрема, 
достовірно відомо, що смоленські князі і їхні бояри знали латинську 
і німецьку мови).

На Русь прийшов потік перекладної літератури, насамперед по-
трібних для пропаганди нової релігії богослужебних книг (мінеї, 
тріоді, служебники, требники), що перекладалися з переважно грець-
кої в Болгарії староболгарською мовою (або старослов’янською чи 
церковнослов’янською), природно, відмінною від руської розмовної 
і писемної, але загалом, мабуть, зрозумілою. Вплив Біблії на Русі був 
більш значним, ніж на Заході, бо руські мали можливість читан-
ня на мові, наближеній до рідної. Перш за все на Русі стали відомі 
твори візантійських «отців церкви» – Василія Блаженного, Іоанна 
Златоуста, Григорія Богослова, Діонісія Ареопагіта, Кирила Єруса-
лимського, Єфрема Сирина, Іоанна Дамаскина. Поряд із Святим 
Письмом на Русь були занесені (частково в усній традиції), численні 
апокрифи, що в певній мірі мали опозиційний характер щодо церк-
ви та існуючого суспільного ладу. Популярними на Русі були різні 
збірники, що містили уривки і афоризми із Біблії, «отців церкви», 
різних філософів, вчених, поетів (такими є «Изборник» Святослава 
1076 р., «Пчела» [384, с. 486–519]). Перекладні візантійські хроніки, 
як і деякий матеріал Біблії, допомагали усвідомити місце Русі у все-
світньому історичному процесі. Важливими пам’ятками перекладної 
літератури візантійсько-болгарського походження, засвоєні писем-
ністю Київської Русі, є хронографи (Іоанна Малали, Георгія Синкел-
ла, Георгія Амартола), в яких викладено епізоди всесвітньої історії. 
Матеріалом для таких компілятивних хронік, що стимулювали дав-
ньоруське літописання, була, насамперед, Біблія, а також твори цер-
ковних проповідників, античних істориків, язичницькі міфи, апо-
крифи, християнизовані легенди й перекази. Знання географічно-
го, природознавчого характеру русичі здобували із «Християнской 
топографии» Козьми Індикоплова, «Физиолога» [384, с. 474–485], 
«Шестеднева» [382, с. 185–195]. Так, у майже 50 оповіданнях давньо-
руського «Фізіологу» подаються описи як реальних істот (лев, орел, 
змія, лисиця, голуб, їжак, кит, слон, жаба), так і казкових тварин 
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(фенікс, сирена, кентавр, єдиноріг) а також рослин (дуб, фігове де-
рево, маслина) та мінералів (алмаз, агат, кремінь, перли, «індійський 
камінь») [384, с. 474–485]. На основі Святого Письма «Християнская 
топография» Козьми Індикоплова доводить, що Земля площинна, 
витягнута із сходу на захід за зразком Ноєва ковчега та скинії Мой-
сея, омивається морем, над нею – небесна баня, під нею – пекло для 
диявола з підручними, а за нею – місце, де знаходяться ангели і душі 
померлих.

Русь також знала перекладні твори суто літературного похо-
дження – це «Александрия» [385, с. 22–173], «Стефанит и Ихнилат» 
[386, с. 152–221], «Из Троянской истории» [386, с. 222–267], «Девге-
ниево деяние» [384, с. 28–65], повісті про Акіра Премудрого [5], про 
Варлаама і Йоасафа [416]. Деякі із перекладних жанрів, очевидно не 
розвинулись і не трансформувались на руському ґрунті Х–ХІІІ ст. 
(наприклад, віршова куртуазна поезія загалом відома всього у двох-
трьох перекладних збірках).

Усі спроби надати мисленню раціонально-світську спрямованість 
засуджувалися і кваліфікувалися як бісівський влив «триклятих ел-
лінів». В «Изборнике» Святослава 1073 р. можна знайти індекс «від-
речених» книг, в першу чергу вчень Климента, Ігнатія і Полікарпа. 
Не рекомендується також цікавитися мудрістю давніх халдеїв, єгип-
тян, а також філософськими вченнями античності, що пов’язуються 
з язичництвом. В Київській Русі були популярними представники 
антифілософського напрямку Іоанн Лествичник та Єфрем Сирин, 
шанувався також мораліст Іоанн Златоуст. Майже невідомі тут фі-
лософствуючи богослови-раціоналісти Михаїл Псьол, Іоанн Італ. 
«Еллінська мудрість» протиставлялась як культура «заблудшого 
людства» «богоданному Писанню», яке визнавалось єдиним джере-
лом і критерієм істини.

Такому підходу протистояв інший, більш гнучкий, який не виклю-
чав нехай і обмежене, але все ж таки конструктивне ставлення до 
античної спадщини. Якщо в західноєвропейській культурі здебіль-
шого реалізується платонівська-арістотелівська лінія філософії, 
в світоглядних межах Київської Русі преважною є александрійська-
біблійна, за якою античні мислителі позбавлялися першоавторства 
щодо знань, які кваліфікувались як істинні (пріоритет тут віддавав-
ся вітхозавітним пророкам). Втім й античні мислителі здобували 
статус хай «заблудших», «несвідомих», але все ж таки носіїв істин-
ного знання. Це, звичайно, спотворювало дійсну картину розвитку 
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філософської думки, але створювало передумови й для позитивного 
сприйняття принаймні деяких ідей античних філософів. Так, хоч 
«Шестодневы» застерігали читачів від захоплення роздумами ел-
лінських філософів про природу світу, однак, самі часто згадували 
про атомістичну теорію й астрономічні дослідження, користували-
ся працями Арістотеля. Наприклад, екзарх Іоанн в «Шестодневе» 
виклав основи фізики Арістотеля, переклав твір Іоанна Дамаски-
на, в якому знайомить читача з головними положеннями філософії 
Платона [382, с. 185–195]. У давньоруську літературу просочилося 
чимало відомостей про спосіб життя стародавніх еллінів. Освічені 
люди добре знали грецьку міфологію, яка розглядалась ними як ві-
дображення язичництва стародавніх еллінів. Таким чином, Київ ська 
Русь, успадковує культурну традицію античності в елліно-візантій-
ському варіанті, але не в грекомовній, а в слов’яномовній формі.

Давню Русь приваблювала лінія Платона у християнському виг-
ляді, де процес пізнання розуміється не як холодний і абстрактний 
акт, а як схвильований станом душі – теплий, інтимний, забарвле-
ний гамою емоцій (достатньо згадати діалог Платона «Симпозіон», 
де описується найвища насолоді душі у процесі прилучення до іс-
тини під час піднесеної трапези). Так, в «Послании великому кня-
зю Владимиру Мономаху» київського митрополита Никифора під-
креслюється думка про обов’язок людини жити заради слави Божої. 
Людина – це єдність двох початків: невідчутної душі і матеріального 
тіла. Тіло людини – джерело захланності, яку можна подолати лише 
постом. Душа перебуває в голові людини і керує нею за допомо-
гою розуму і п’яти відчуттів. Кінцева мета розуму – пізнати бога 
і його творіння. Найбільшою насолодою для людини повинно бути 
страждання заради слави Бога. Релігійно-моральний вплив церкви 
на окремих з руських князів яскраво позначився і у змальованому 
«Поучении детям» Володимира Мономаха ідеалі християнського дер-
жавця як дуже справедливого, працьовитого, хороброго, і, разом 
з цим, глибоко побожного, милосердного, скромного. «Поучение» 
Володимира Мономаха продовжує думку, що над людиною і сві-
том стоїть божественна сутність. За етикою Володимира Монома-
ха, найголовніший обов’язок людини – це додержуватися заповідей 
божих, бути милосердним і завжди допомагати людям, особливо 
у нещасті, держатися справедливості, приборкувати свої пристрасті 
і обмежувати потреби, поважати духовенство [382, с. 393–416]. Як 
бачимо, в творах Володимира Мономаха і митрополита Никифора 
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вже досить чітко відбиті деякі ідеї платонізму, наприклад, вимога 
підпорядкувати життя людини «Божому провидінню». Інші погля-
ди виразив Данило Заточник у своєму «Молении»: зміст людського 
життя в земному щасті, яке залежить від матеріального забезпечен-
ня [383, с. 389–407].

Щоб зрозуміти, наскільки шкільництво виправдало своє призна-
чення, дещо детальніше зупинимося на «Послании Климента Смо-
лятича к пресвитеру Фоме», яке являє собою дорогоцінне свідчення 
про стан руської освіченості у Смоленські та Києві в першій поло-
вині ХІІІ ст. Як відомо, освічений схимник Зарубського монастиря 
Климент був поставлений у митрополити за наказом великого князя 
Київського Ізяслава Мстиславича, рідний брат якого, смоленський 
князь Ростислав Мстиславич вважав це поставлення незаконним. 
Ймовірно, бажаючи помиритися з Ростиславом і виправдати закон-
ність свого поставлення, митрополит Климент написав йому яко-
гось листа, де необережно образив смоленського пресвітера Фому, 
людину освічену, близьку до князя. З цього приводу Фома напи-
сав Клименту послання наставницького або викривального змісту. 
В своєму посланні пресвітер Фома докоряє митрополита Климента 
за велику прихильність до алегоричного чи символічного (спогля-
дального) тлумачення Святого Писання, бачив у цьому марне шу-
кання «слави філософа» і в протилежність йому відстоював важли-
ве значення буквально-історичного методу оповідання і розуміння 
писання, при цьому на підтвердження власних слів посилався на 
свого вчителя, смоленського ченця Григорія, відомого й митропо-
литу Климентові, великого аскета, який добре знав грецьку мову 
й займався літературною діяльністю. Фома докоряє митрополитові 
за погордливість, яка виявилась у тому, що Климент, облишивши 
біблійні писання, вдається до Гомера, Аристотеля і Платона. Мит-
рополит Климент відповів пресвітерові Фомі посланням, в якому не 
заперечує високого морального авторитету ченця Григорія (називає 
його навіть «святим»), визнає обізнаність його з грецькою шкільно-
богословською мудрістю, але на власне виправдання посилається на 
богословський авторитет київських книжників, котрі дотримують-
ся іншого напрямку у розвитку шкільно-богословських традицій. 
Митрополит старається виправдатись тим, що користується Гоме-
ром, Аристотелем і Платоном тільки як засобом для більш глибо-
кого розуміння священного писання, для розкриття його глибокого 
смислу [383, с. 283–289].
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Послання Климента Смолятича дає нам можливість встановити 
прямий перехід до творів Кирила, єпископа Туровського, релігійно-
моралізаторський зміст яких, їхній химерний алегоричний стиль, 
особливі прийоми літературної творчості, техніка і мистецтво мови 
(словесні форми) – все це вказує на те, що він знаходився під оче-
видним книжно-шкільним візантійським впливом. Це був видатний 
письменник і оратор, котрий являв із себе теж саме, що й сучасні 
йому освічені грецькі письменники і оратори. Зазначимо, що аске-
тичний алегоризм в літературі стояв у загальній гармонії з художнім 
символізмом давньоруського мистецтва [383, с. 291–309].

Таким чином, видно, що у Києві переважав алегоризм, симво-
лізм, риторизм, а Смоленську – біблійний буквалізм, узгоджений 
з інтересами тамошньої консервативно-православної партії. Тож, 
зазначимо до речі, не зовсім неправим є і Татищев, коли говорить 
про існування вчителів греків і латиністів у Смоленські при Романі 
Рос тиславичі.

Узагальнюючи все сказане про походження, стан і характерні 
риси старокиївського просвітництва, можна прийти до наступних 
висновків. Спроба Володимира Святого ввести на Русі справжнє 
просвітництво у якості засобу передачі грецької культури, розпо-
всюдження перекладної літератури та розвитку оригінальної літе-
ратурної творчості не увінчалась повним успіхом, або, як виразився 
проф. Голубінський, «не вдалася». Але все ж таки зусилля Володи-
мира і його наступників, спрямовані на укріплення у нас освіченості 
і звичайного грамотного читання, не були безрезультатними. Зали-
шились квіти, були й бджоли просвітництва. Ми бачимо ряд таких 
осіб, як єпископ Лука Жидята, Єфрем Переяславський, Володимир 
Мономах, та інші, які й самі пройшли добру шкільну підготовку 
і, в свою чергу, турбувалися про організацію шкільної освіти. Ба-
чимо також визначних письменників, як митрополит Іларіон, автор 
«Слова о полку Игореве», єпископ Кирило Туровський. Були школи, 
були й вчителі (греки і слов’яни), були книги, були й книголюби, 
була й певна еволюція релігійно-моральних ідей і художніх ідеалів. 
Все це говорить про те, що у Давній Русі була не тільки «механічна 
грамотність» або книжна начитаність, шкільне буквоїдство, але по-
ряд з цим існувала і справжня шкільна освіта (дидактична наука), 
і дійсна літературна творчість, була певна спадкоємність літератур-
них явищ і фактів, літературно-ідейний рух на всьому київському 
просторі (до ХІІІ ст.). Правда, інтереси власне літературно-ідейної 
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творчості і удосконалення форм словесного мистецтва були неве-
ликі і майже одноманітні, а загальний рівень шкільництва і екзеге-
тичних завдань не високий. Але й на це слід відповісти, що Київська 
Русь (Володимира і Ярослава) не була якимось дивним «історичним 
винятком», а є тільки своєрідним відгуком загального стану тієї 
культурності, тих релігійно-моральних ідеалів, тих способів про-
світництва і літературної творчості, якими по суті відзначалася вся 
тодішня середньовічна старовина. Запозичуючи багато елементів 
з візантійської культури, яка сама була важливим етапом у розвитку 
світової культури, культура Русі була закономірним етапом в єдино-
му культурно-історичному процесі.

1.3.  Філософія самопізнання Григорія Сковороди
та просвітницькі концепції 
«сковородинівського кола»: творення
українських культурно-ментальних смислів

Словосполученням «національна філософська традиція» позна-
чають певний пов’язаний в історичному часі дискурс, який є час-
тиною комунікативного простору. Така пов’язаність забезпечується 
усвідомленням важливості інтелектуальної діяльності певних осіб, 
знання яких вважають запорукою успішного обговорення філо-
софських проблем. У вітчизняній культурі уособленням духовного 
пробудження українського суспільства виступає постать славетно-
го національного філософа Григорія Савича Сковороди (1722–1794). 
Його називали то «українським Сократом», то «українським Руссо», 
то «українським Франциском Асизьким», то розглядали як «піонера 
філософського кордоцентризму» і як «носія космічної свідомості», 
як апостола просвітництва і як найяскравішого представника «ем-
блематичного стилю в містичній літературі Нового часу», як «най-
більшого після перших Отців Церкви християнського філософа сві-
ту» і як чоловіка, що втілив в собі всі риси українського народу та 
протоптав питомо східнослов’янську стежину осягання реальності. 
Хто ж з дослідників життя і творчості «старчика» був ближчий до 
істини?

Народився Г. Сковорода в селі Чорнухах на Полтавщині в ко-
зацькій родині. Батько його Сава – запорожець, мати Пелагея – із 
заможної полковничої родини Шангіреїв, рідний брат мав посаду 
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отамана у Чорнухах, двоюрідний Іван Звіряка (у чернецтві Іустин) 
після закінчення Київської академії відав господарством Китаїв-
ської пустині під Києвом, один із родичів Гнат Полтавцев служив 
у Петербурзі при царському дворі камер-фур’єром. Отож, як-то ка-
жуть, було повсюди де спертися на міцне рамено родича.

У юнака, прагнучого знань, в Україні вибору у ті часи не було – 
вищим навчальним закладом була тільки Київська Академія, яка 
була створена ще в першій половині XVII ст., а у другій половині 
XVII – першій половині XVIII ст. стає одним з найважливіших і най-
популярніших вищіх учбових закладів усієї Російської держави. Се-
ред автокефальних істориків є автори, котрі доходять до відвертого 
уславлення зрадника І. Мазепи, якого, як відомо, православна церк-
ва піддала анафемі за порушення клятви, даної з цілуванням хрес-
та, за розбещення власної хресниці, за виступ на боці лютеран, які 
руйнували православні святині Малоросії. Наприклад, С. Голубєв, 
констатуючи, що наприкінці XVII ст. «одновременно с улучше-
нием материального благосостояния, Киево-братский монастырь 
и коллегия начинают благоукрашаться», безцеремонно приписує 
це «щедротам» І. Мазепи [122, с. 12]. Між тим, положення академії 
покращилося не завдяки «щедротам» зрадника православ’я, а дяку-
ючи тим заходам, що були прийняті російським урядом. Царі Олек-
сій Михайлович і його наступник Федір Олексійович жалуваними 
грамотами школі кілька разів підтверджували її права колегії, при-
писували їй вотчини, дозволяли збирати для її утримання кошти 
в Москві і Російській державі. Царі Іван та Петро Олексійовичі та-
кож дбали про академію, видавши їй грамоти від 15 грудня 1685 р. 
і 11 січня 1694 р. У жалуваній грамоті Петра І 1701 р. «На содер-
жание и утверждение прежних училищ или школ, давно при том 
брацком монастире основание имеющих, для учения философских 
и богословских наук детей Великороссийских и Малороссийских...» 
зазначалося:

«Окадемия их, Киево-Могилянская, от прежнего своего основания, бу-
дущая равными привилиями... право свободность иметь подтверждено» 
[333, додаток, с. 204].

Тут навчалися не лише українці, але й росіяни, білоруси, серби, 
болгари, греки, молдавани [606, с. 166–206]. Напрям усіх наук ака-
демічного курсу колегії мав схоластичний, формальний характер. 
У філософії неподільно панував спотворений західним середньовіч-
чям Арістотель, тобто перероблений таким чином, що все, що су-
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перечило Священному Писанню, було викинуто за борт. Клас філо-
софії був дворічним. Як у Арістотеля, курс філософії розбивався на 
три частини: логіка, фізика, метафізика. Але читалась головним чи-
ном логіка і фізика (натурфілософія), метафізиці приділялося менше 
уваги, етику почали читати лише у 1738 р. Більш або менш широко 
викладалась арістотелівська метерологія. Переносячи у свої курси 
елементи арістотелівського вчення, київські філософи поповнюва-
ли, узгоджували, а інколи просто підміняли його християнською тео-
логією. Так, наприклад, Арістотель відкидав можливість створення 
світу з нічого. Київські ж вчені вводять в арістотелівську натурфіло-
софію ідею творіння (Стефан Яворський, Феофан Прокопович). Не-
зважаючи на очевидну суперечність між арістотелівською космоло-
гією і біблейськими історіями про створення світу, вони з’ясовують 
виникнення світу за «Шестидневом» Василя Великого, а І. Гізель 
спростовує Коперніка на догоду біблейському уявленню про нерухо-
мість землі [187, c. 74]. Лазар Баранович, який читав курс філософії 
в колегії, віддавав перевагу релігії перед філософією. Полемізуючи зі 
своїми противниками, він писав:

«Ти маєш достатньо часу бути філософом, але не маєш часу бути хрис-
тиянином: краще... бути божеським філософом, бути божеським проро-
ком, не шукаючи, але наслідуючи бога» [187, с. 74].

На Страшному суді, говорив Л. Баранович, тобі не допоможуть 
ні Платон, ні Арістотель. Філософія може бути предметом вивчення 
в школі, то «шкільна забава», але не більше. Священне Писання ж 
має непереходяще значення для всього суспільства і для кожної лю-
дини окремо [187, с. 74]. Перевага, яку Л. Баранович віддавав релігії, 
заснована на тому, що релігія, на його думку, більш глибоко прони-
кає у суть світу: «Де мирський філософ убоїться, там апостол святий 
скарб знайде» [187, с. 74].

Останній період підйому в культурній діяльності Київської ака-
демії пов’язується з ім’ям митрополита Рафаїла Заборовського, за 
сприянням якого були оновлені будівлі академії та реформовано 
навчальний процес. Академію почали називати Могильно-Забо-
ровською. Професори Київської академії з тих колишніх студентів, 
які колись були послані митрополитом Рафаїлом Заборовським за 
кордон для закінчення освіти, як наприклад Варлаам Лащевський 
та Давид Нищинський, відмежовувалися від схоластики і комен-
тованого Арістотеля і намагалися пересадити в школу принципи 
філософій Картезія, Вольфа, Лейбніця. Може, трохи спізняючись, 
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шкільна Київська філософія все ж таки намагається стежити за єв-
ропейською й бути у курсі модерних світоглядних течій.

У другій половині XVIII ст. Київська академія секуляризаторськи-
ми заходами Катерини ІІ перетворюється на замкнений становий 
освітній заклад для дітей духівництва, позбавлений матеріальної 
бази. Із заснуванням Московського університету роль Київської 
академії як вищого учбового закладу, що давав філологічну та філо-
софську освіту, значно зменшилась. Схоластика в середині XVIII ст. 
так збанкрутіла, що вже перестала відігравати якусь помітну ін-
телектуальну роль. Тому синод змушений був скасувати читання 
курсу філософії за Арістотелем і запропонувати вести курс за лейб-
ніце-вольфіанською системою. Георгій Щербацький (читав курс фі-
лософії в 1751–1753 рр.), вже викладав її за підручником Пурхоція, 
який представляв школу Декарта, а Давід Нащинський (читав філо-
софію у 1753–1755 рр.) та всі наступні викладачі читали курс, ідучи 
за Лейбніцем і Вольфом. Офіціальним посібником з філософії стали 
підручники Баумейстера і частково Вінклера [554, с. 30]. Філософія 
у Києво-Могилянській академії була «шкільною» за своїм статутом, 
її курси адресувалися студентам, а навчальні компедії, звісно не 
вміщують оригінальної системи. Складання лекційного курсу було 
не вільним вибором професора, а обов’язком, який накладався на 
нього префектом і не завжди збігався з покликанням та зацікав-
леннями викладача. Цілком слушною є думка М. Ткачук, що оцінка 
спадщини професорів Києво-Могилянської академії повинна грун-
туватися, насамперед, не на порівнянні її здобутків із здобутками 
західноєвропейської філософії, а на визначенні її місця в історії віт-
чизняної філософської традиції:

«І в цьому розумінні, попри доволі несамостійний та учнівський ха-
рактер щодо філософії західної, філософські курси Києво-Могилянської 
академії відіграли непересічену роль, прилучивши вітчизняну філософ-
ську культуру до європейської традиції й заклавши той фундамент, на якому 
постала наша професійна філософія. Її потужний розвиток у ХІХ – почат-
ку ХХ ст. був би неможливим без тієї безпосередньої роботи, яку судилося 
виконати києво-могилянцям» [566, c. 55–56].

Спершу Г. Сковорода вчився у Київській академії 1738–41 рр., 
а потім завдяки вокальному обдаруванню і музичним здібностям 
був включений до придворної капели, де пробув 1742–44 рр. При-
дворний спосіб життя Г. Сковорода вважав паразитичним, а тому 
залишив палац – «вертеп обманов и преступлений». Щоб продов-
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жити освіту, він змушений був повернутися до Київської академії 
з «напыщенной и глупой философией», бо «мудрец должен и из на-
воза выбирать золото» и на цей раз пробув тут 1744–50 рр. Завдя-
ки своїм широким знанням Г. Сковорода був включений до складу 
дипломатичної місії генерал-майора Вишневського, яка була посла-
на Катериною ІІ в Угорщину у 1751–52 рр.

Повернувшись на батьківщину, Г. Сковорода 1753 р. займає ва-
кантне місце вчителя поетики в Переяславському колегіумі. Дотри-
мування Г. Сковородою сибалотонічного вірша Тредіаковського 
було причиною сутички з переяславським єпископом Никодимом 
і відмови від викладання у Переяславському колегіумі. З невелики-
ми перервами з 1754 по 1759 рр. Г. Сковорода був домашнім вчите-
лем в українського поміщика Степана Томари, потім був запроше-
ний білгородським єпископом Іоасафом Міткевичем у Харківський 
колегіум вчителем до класу «піїтики».

Харківський колегіум претендував на визнання його академією, 
але цього так і не добився. Фундаторами його були Бєлгородський 
єпископ Єпіфаній Тихорський і князь Михайло Михайлович Голі-
цин, тоді головнокомандуючий на Україні. Саме М. Голіцин запро-
понував створити навчальний заклад, що, як і Київська академія, 
готував би не тільки духовних осіб [296, с. 6–7]. Бєлгородська семі-
нарія, заснована Єпіфанієм Тихорським 1692 р., мала шість класів. 
Князь Голіцин переконав єпископа перевести цю школу із Бєлго-
рода до Харкова, центра Слобідської України, де б ця школа була 
«всесословним училищем». На клопотання Єпіфанія Тихорського 
імператриця Анна відповіла згодою на відкриття в Харкові тако-
го учбового закладу і затвердила систему управління колегіумом. 
Ігумен Покровського монастиря мав бути ректором, призначався 
й префект. За училищем усталюється назва Харківського колегіуму. 
За консисторськими актами 1740-х рр. колегіум іменувався Тихо-
реціанською академією, по імені засновника [369, с. 89]. Учителів до 
колегіуму запрошували з Києво-Могилянської та Московської За-
іконоспаської академії. Викладання в колегіумі йде, як і в Київській 
академії: 1-й клас – інфіми, 2-й – аналогії, 3-й – граматики, 4-й – 
синтаксими, 5-й – піїтики, 6-й – риторики, 7-й – філософії, 8-й – бо-
гословія. В усіх класах програма вивчалась за один рік, у класі фі-
лософії – за 2 роки, у класі богословія – за 4 роки [369, с. 89]. У ко-
легіумі викладалася, крім латинської, грецької мов, ще й німецька 
і французька, хоча і не регулярно. Керівництво колегіуму (найбільше 
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Є. Тихорський) дбало про підготування учителів із найбільш здібних 
студентів, посилаючи навчатися їх за кордон [296, с. 13]. На приклад, 
по смерті Тихорського 1731 р. єпископом був призначений Досифей 
Богданович-Любимський, який у донесенні синоду від 29 жовтня 
1732 р. писав, що на будівлі, ограду, поповнення бібліотеки потрібні 
кошти, а також:

«Студенти, надіслані в Німеччину для навчання, потребують на век-
сель 200 червонців» [369, с. 90].

Каталог книг бібліотеки Харківського колегіуму, складений 1769 р., 
свідчить, в основному, про гуманітарний характер навчання в цьому 
закладі. Фізика й математика за схоластичною традицією подаються 
у курсі філософії [369, с. 93, 95]. Як згадує В. Каразін:

«Между учителями заметим Сковороду и протииерея Шванского. 
Я имел еще честь в своей молодости видеть сих почтенных мужей, кото-
рые в своё время могли бы занять место между германськими ученими 
наиболее уважаемыми» [237, с. 605].

Але через конфлікт з керівництвом колегіуму, після триразового 
звільнення у 1760, 1764 і 1769 р. Сковорода обирає 30-річне життя 
мандрівного філософа.

Вибравши сан «старця», Сковорода рішуче відмовився від спо-
кус «знатних ролей» і право на самостійність захищав навіть у дріб-
ницях. З 1769 р. і до кінця життя Сковорода подорожує Україною, 
найчастіше запиленими шляхами Слобожанщині, в сірій простій 
свиті, в чоботах, з торбою за плечима, а у торбі завжди було кілька 
своїх рукописів, байки, дві-три любимі книги, люлька з тютюном та 
флейта. Де б не з’являвся Сковорода – на ярмарку, на вулиці, в селі – 
всюди висловлював свої думки, погляди на життя, співав пісні. Ніч 
застане в полі, зійде Г. Сковорода на курган, простеле свою свиту, 
дістане флейту і заграє свої любимі пісні, а ранок знову зустрічає на 
ногах і радіє новому дню, ясному сонцю та новій дорозі. Як пише 
Гр. Тисяченко:

«У 18 ст. на Україні все йшло, аби здобути невеликій пануючій групі 
побільше матеріальних благ, як найбільшу площу землі з більшим числом 
кріпаків, і продуктом їхньої безперестанної дарової праці набити кишеню. 
Тоді пий, гуляй. І в цьому панство бачило щастя. За панами-дворянами 
потяглися й підпанки – з міщанства, простого козацтва. Всі по-рабські 
прислухались до брязкоту грошовитої кішені, і до того дзвону золото-
го, і всі шукали щастя в череві-шлунку своєму, заливаючи його всякими 
закордонними винами, медами чи просто хоч поганою оковитою в пан-
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ському шинку. Здавалось, загальне було гасло: жити, аби їсти! От де щас-
тя. І в цей час з’являється Сковорода, що зібрав у собі оте прибите, забуте, 
горілчаним чадом й тяжкою працею задавлене внутрішнє незадоволення 
народу таким щастям. Не в багацтві кріпацькими душами, не у власности 
земельній, не в чинах високих, не в насолоді шлунку свого, а в багацтві 
внутрішньому, в одкиданні власності, в свободі від всього лишнього, 
в пізнанні самого себе, в посаді – «статі» по своїх здібностях, в насолоді – 
в задоволенні духа, в спокої думки Сковорода бачив щастя. А повноту 
його розумів у сполученні з щастям загальним. І не тільки так говорив 
філософ-учитель, а й своїми ділами, життям усім те підтверджував. Він 
різко, рішуче говорить проти тих ніби щасливих з’окола світових багачів  
ситих золотом чи славою: «Презираю Крезов, не завидую Юліям, пренеб-
регаю Демосфеном, жалею богатых» [560, c. 74–75].

До Сковороди слід підходити як до етичного мислителя, який, 
в першу чергу, шукає «мудрості», тобто «науки як правильно жити», 
а не теоретичного знання. Переважна більшість трактатів Г. Ско-
вороди написана у вигляді діалогів («бесед», «разглаголов»). Тож 
Г. Сковорода є діалектиком у грецькому розумінні цього слова (що 
означає мистецтво вести бесіду або міркувати). Діалектичність мис-
лення ще в епоху античності розглядалась як шлях до вироблення 
ідей, народження свідомості з діалогічного спілкування. Діалектич-
на бесіда полягала у вмінні здобути істину шляхом запитань і від-
повідей, коли поступово, від речення до речення, приходять аж до 
самих загальних концепцій і висхідних принципів, що мають онто-
логічну цінність.

Про найновіші відкриття природничих наук Сковорода знає, 
але не виявляє до них щонайменшого зацікавлення, як до того, що 
не має жодного відношення до людського щастя. За Сковородою, 
щастя залежне від мудрості, а тому: «Брось коперниковски сферы, 
глянь в сердечныя пещеры» [474, с. 81–82]. Найбільше мудрість пе-
редають: концептуально – твори античних філософів та символіч-
но – улюблена книга Сковороди Біблія. Сковорода підкреслює, що 
«слово Боже на самому ділі подвійне»: з одного боку, говорить про 
історичні (фізичні) події і персонажі, а з іншого – про вищі мораль-
ні і метафізичні істини. Очевидно, описи фізичних подій не мають 
самі по собі жодного значення, вони є лише засобом для висловлю-
ванням вічних правд. Тим, хто вміє розшифровувати, Біблія відкри-
ває той духовний світ, який платоніки описують прямо – концеп-
тами. Для тих, котрі приймають символи за конспекти і розуміють 
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алегорії дослівно, «Біблія є лож» і «семиголовий змій», який покрив 
землю забобонами.

У Сковороди траплялися конфлікти із церковними діячами. На-
приклад, не було схвалене його «рассуждение о поэзии», себто під-
ручник поетики – його відхилив суворий переяславський єпископ, 
якому, можливо, здалися неприпустимими апеляції все до тих же 
характерних барокових алегорій і символів античної естетики. Ско-
ворода на цю подію відгукнувся латинським прислів’ям, що в пере-
кладі значило: «Одна справа – пастирський жезл, інша – пастуша 
сопілка». Оскільки він саме повернувся із чужих країв (Німеччина, 
Австрія, Угорщина), «наполнен ученостию», єпископ Переяслав-
ський розцінив суперечку по розмежування церковних канонів та 
світських поетичних прикрас як свідчення гордості та зарозумі-
лості, пишання вченістю, а тому відреагував цитатою із псалма: «не 
живяще посреди дому моего творяй гордыню». Після цього Сково-
рода змушений був покинути переяславське училище [248, с. 13–
14]. На жаль, виник певний конфлікт і після пропозиції Сковороді 
прийняти чернецтво. У відповідь філософ, що продовжував тради-
цію середньовічних мандрівних дяків, отут-таки справді, мабудь не 
вельми смиренно закинув тогочасним ченцям провину лицемірного 
монашествування, себто ситого і безтурботного життя під зовніш-
нім виглядом благочесті [248, с. 20]. Не нам судити покійного Ско-
вороду і розцінювати, чим це є: осудженням чи констатацією, болем 
чи насмішкою?

Звичайно, кінець XVII та XVIII ст. дали великих і святих подвиж-
ників благочестя, таких як Феодосій Чернігівський та Іоасаф Біл-
городський. Не зникла ця традиція виняткової особистої святості 
і в ХІХ, і в ХХ ст. Церковним людям відразу спливають в пам’яті іме-
на преподобного Серафіма Саровського, Оптинських отців і майже 
наших сучасників – преподобних Лаврентія Чернігівського та Амфі-
лохія Почаївського. Але це був час, коли після петровських реформ, 
після поширення революційного європейського «вільнодумства», 
що на ділі стало павутиною для тисячі умів, – Церкві стало доволі 
сутужно жити у суспільстві, яке набувало все швидших обертів се-
кулярного (європейського, додамо) розвитку. Хоч воно ще не дійш-
ло до страшної межі революції та атеїзму, але вже похитнулася віра 
багатьох. Сковорода, до речі, в своїх трактатах критикував саме фа-
рисейство, тобто підкреслене виконання зовнішнього обряду при 
абсолютному занедбанні внутрішнього душевного «ділання». Вод-
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ночас ніяких заперечень церковного вчення нікто ніколи не чув 
з його вуст.

Епоха, в яку жив Григорій Савич Сковорода – XVIII ст. – пов’язана 
з діяльністю російської імператриці Катерини Великої. Вона при йшла 
до влади 1762 р. за допомогою другої жінки, яку теж називали Кате-
риною Великою – Дашкової Катерини. Обидві мають великі заслуги 
у розвитку науки, університетів та вільнодумства у Росії того часу. 
Вони прославилися листуваннями з французькими філософами 
Вольтером та Дідро. Але, на жаль, свобода творчості не стала нормою 
життя тогочасного суспільства, а швидше вільнодумство перетвори-
лось на «культуру прикидання», в якій прірва між деклараціями та 
реальністю стає величезною. Листуючись з Вольтером, Дідро та ін-
шими просвітителями, Катерина хотіла створити в Європі уявлення 
про себе як про мудрого і освіченого монарха, тож обдурювала цих 
письменників. У російському кріпосному селі панували злидні, го-
лод і неуцтво, а тимчасом Катерина ІІ писала Вольтерові:

«Надо вам заметить, сверх того, что, вообще, наши повинности столь 
малы, что в России нет крестьянина, который бы не ел курицы, когда это 
ему угодно, а с некоторого времени в некоторых провинциях они стали 
даже предпочитать курицам индюшек» [93, с. 34].

Під час французької революції Катерина II зрозуміла зв’язок між 
ідеями філософів-просвітителів та революційним рухом і зразу ж 
почала вживати рішучих заходів боротьби проти «французької за-
рази». Твори французьких просвітителів раніше дуже поширювали-
ся в російському дворянському суспільстві. Книги Вольтера, Дідро, 
Руссо та інших філософів були звичайною приналежністю багатьох 
дворянських бібліотек. Їх читали в оригіналах, бо більшість дворян 
добре знала французьку мову. Втім, в Росії при повному пануванні 
феодально-кріпосницької системи просвітительська філософія мала 
вплив лише на невелику верству передової дворянської інтелігенції, 
представником якої був талановитий письменник і мислитель Олек-
сандр Миколайович Радіщев. У 1789 р. він пише твір «Путешествие 
из Петербурга в Москву», де епіграфом стали слова: «Я взглянул 
окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена ста-
ла» [444, т. 1, с. 227]. Ця знаменита книга, видана 1790 р. від імені 
автора в 650 примірниках, потрапила до рук Катерини ІІ і викли-
кала її крайнє обурення. Імператриця назвала Радищева «бунтівни-
ком, гіршим за Пугачова», заявила, що «автор сповнений і зараже-
ний французьким блудом», наказала за «сіяння зарази французької» 
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віддати його під суд. Спочатку він був засуджений до смертної кари, 
але потім, «за великою милістю імператриці» був засланий до Сибі-
ру. У сибірському засланні він пише трактат «О человеке, его смерт-
ности и бессмертности», в якому звертається до вічних онтологіч-
них питань філософії [444, т. 2, с. 39–141].

Катерина ІІ переслідувала й інших вільнодумців. У квітні 1792 р. 
цариця підписала указ про арешт Миколи Івановича Новикова, 
одного з видатних діячів гуртка московських масонів. М. Нови-
ков видавав твори французьких просвітителів та енциклопедистів, 
які, за словами архієпископа Платона, були «книжки найшкід-
ливіші, що розбещують добрі звичаї» і «підкопують твердині свя-
тої віри» [157, с. 120]. Без суду, за указом імператриці, М. Новикова 
було засуджено на 15 років ув’язнення в фортеці, майно його було 
взяте в казну. Імператриця наказала «предать суду все без изъятия 
книги», видані М. Новиковим [371, с. 476–478].

Український націоналізм (як і слов’янофільство) тоді ще не сфор-
мувався як ідеологія. Псевдосковородиніські тексти, опубліковані 
в 1835 р. О. Хиджеу, видають свою неавтентичність саме надмірною 
актуалізацією в них проблем національної ідентичності [605]. Твори 
Сковороди писалися в час, коли українсько-козацький сепаратизм 
(«мазепинство») практично згасає. Коли 1757 р. в Криму якісь нібито 
старі мазепинці спробували інтригувати проти Росії, гетьман Розу-
мовський хотів схопити їх. Але з Петербургу відповіли, що в цьому 
немає потреби, бо на Україні за прихильниками Мазепи вже ніхто 
не піде. 1791 р. у Берлині якійсь авантюрист, назвавшись Капністом, 
запевняв пруського канцлера Евальда-Фрідріха Герцберга, що україн-
ські козаки готові відокремитися від Росії і підкоритися Прусії [694]. 
В дійсності Василь Капніст все життя вірно служив Росії. Як поет 
і драматург він творив виключно в рамках загальноруської культури.

Від сучасності Сковорода тікає у античність, знаходячи тут здій-
снення своїх ідеалів. Так, відома «Песнь 24-я» Г. Сковороди, в якій 
суєтності і захланності багатих протиставляється мудра бідність, 
«перетолкованна, – за словами автора, – малоросійським діалектом» 
з Горація [474, с. 75–76]. Г. Сковорода віддавав дань як стоїцизму, дуже 
прихильно ставлячись до Сенеки й Марка Аврелія, так і епікуреїз-
му, називаючи Епікура «афінейським Христом» [474, с. 85], але нада-
вав більшого значення стоїчному платонізму Філона Іудеянина. Чим 
же пояснити те, що Сковороду глибоко цікавила філософія загибелі 
античного світу, тягла до себе ідеологія, що виникла в І–IV ст. н. е., 



49Розділ 1. Філософська культура як світоглядний чинник становлення 
національно-гуманістичної традиції в Україні

ф у урф у ур

в часи державного національного занепаду Іудеї, Греції й Риму? Гра-
ла тут роль особиста вдача Сковороди чи мали значення соціаль-
но-політичні умови життя Малоросії XVIII ст.? Як філософія «Града 
Божого» Блаженого Августина виникла у час, коли готи зруйнували 
Рим, так і хронологічні дати у «благовістуванні» Сковородою «Гор-
ньої Республіки» були вкупі з тим синодиком загибелі малоросій-
ської автономії: 1764 р. скасовано гетьманство – 1766 р. з’явився твір 
«Наркис», у рік зруйнування Запорізької Січи в липні складено діа-
лог «Алфавіт мира», а коли було введено «губернския учреждения» 
на місця давніх «привілей і вольностей» (1782 р.) та козацькі полки 
організовано за зразком загальноімперським (1783 р.), то 1783 р. на-
писано апокаліптичний твір «Брань архангела Михаила с Сатаною».

Свої погляди Г. Сковорода виклав переважно в алегоричних фор-
мах, проте є у нього і більш конкретні інтерпретації сучасних йому 
суспільних процесів в Україні, наприклад, у знаменитому його творі 
«Всякому городу нрав и права» [474, с. 60–61], де розкривається 
справжня картина життя в кріпосній Україні XVIII ст. (насамперед 
Лівобережжя) і до якого професор Д. І. Багалій склав свій історич-
ний коментар. «Петр для чинов углы панскія трет», – говориться 
там, – тобто прагне вибитись у пани за допомогою чинів, тільки-но 
запроваджених на Україні за петровським табелем про ранги. Виби-
тися в ряди бюрократії було заповітною мрією будь-якого нащадка 
козацької старшини. «Тот непрестанно стягает грунт» – «стягуван-
ня» ґрунтів також становило характерну особливість епохи у зв’язку 
із зростанням поміщицького землеволодіння. «Сей иностранны за-
водит скота» – розвиток тонкорунного вівчарства в Слобідській Укра-
їні – ще одна особливість поміщицького господарства. «Строит на 
свій тон юриста права» – з введенням нових загальноросійських уста-
нов всесильним вершителем «права» став приказний, тобто пред-
ставник правлячої бюрократії. «Тех беспокоит Венерин Амур, всяко-
му голову мучит свой дур» – розбещеність тодішнього поміщицького 
середовища посилювалась ще й кріпосницькими порядками, які на-
давали панам необмежене «право» на людські душі взагалі, кріпачок 
зокрема... «Степка бежит, как на свадьбу, в позов» – пристрасть до 
«тяжб» становила характерну побутову рису українського суспіль ства 
і старого часу (Гетьманщини), і тоді, коли жив Сковорода, і за старих 
українських судів, і за нових, загальноросійських [25, c. 17–19].

Сковорода бачив скрізь хабарництво, казнокрадство, погоню за 
золотом, дворянськими привілеями та чинами, тож й прийшов до 
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висновку, що сучасне суспільство – це світ тиранський, де біснують-
ся тисячі «благородних» дармоїдів і простягається море обездоле-
ного люду. Суворо критикуючи сучасні йому порядки, Г. Сковорода 
разом з тим малює свій ідеал суспільства. Всі симпатії його на боці 
республіканського правління, бо республіка, говорить він, по своїй 
суті є найперша форма влаштування людської спільноти. Він мріє 
побачити «горню Русь» «горнюю Республікою», де не буде ані нерів-
ності, ні станового розподілу, де всі будуть рівні і все буде загальне. 
Мріючи про прекрасне майбутнє, про новий світ, Сковорода уявляв 
його собі як «Страну и Царство Любви, Горній Їерусалим», де нема 
«вражды и роздора. Нет в оной Республике ни старости, ни пола, ни 
разнствія. Все там общее. Общества в любви. Любов в Боге. Бог во 
обществе» [474, c. 788].

Г. Сковорода вважає, що його суспільний ідеал може бути досяг-
нутий за умов об’єднання людей в співдружність на основі спіль-
ної виробничої діяльності за покликанням. З легкої руки академіка 
Д.І. Багалія пішла думка у світ, нібито філософія Г. Сковороди – це 
теорія «нероблення» [23, с. 10, 27]. Але це невірно. Сковорода цьому 
не вчив; навіть терміна, категорії «неробства» не існує в його пра-
цях. Навпаки, в центрі своїх суспільно-політичних поглядів Г. Ско-
ворода ставить «сродну працю» – діяльність, яка випливає з при-
родної «спорідненості» людини і направлена, перш за все, на благо 
всього суспільства. Хто в суспільно-корисному труді (один як зем-
лероб, інший як будівник, третій як скотар або воїн) буде вбачати 
високе чи низьке звання, підле чи благородне, багате чи вбоге, – той 
не може бути щасливим. Люди однієї професії, одного покликання 
об’єднуються в співдружності землеробів, будівельників, скотарів, 
воїнів – це буде виробнича, і, разом з тим ідейна дружба. Асоціація 
співдружності людей, об’єднаних загальними ідеями і буде являти 
Велике братство в дружбі, в спорідненій праці. Основним принци-
пом республіканського суспільства Сковороди – Великого брат-
ства – є принцип: «Нерівна всім рівність». Цей принцип «нерівної 
рівності» здійснюється в рівному праві всіх від природи займатись 
трудом, діяльністю на поприщі, що відповідає спорідненому покли-
канню. Рівні люди по природі. Нерівні – в природному покликан-
ні, бо працюють один як хлібороб, другий як будівельник, третій 
як воїн. Г. Сковорода бачив у простих людях творців всього сущого, 
в тому числі матеріальних цінностей – основи життя суспільства, 
вірив у народну мудрість. Великий мислитель і у філософських тво-
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рах, і в піснях, і прикладом особистого життя підніс ідею народо-
любства. У 24-й пісні з «Сада божественних песей» Сковорода, про-
тиставляючи себе багатим людям, зазначив:

Вас бог одарил грунтами, но вдруг может то пропасть,
А мой жребий с голяками, но бог мудрости дал часть [474, c. 76].
«Мой жребий с голяками» – це було не порожньою фразою, 

а змістом життя великого філософа, який у простій свитці, з ціпком 
у руках, з торбиною за плечима, сопілкою за поясом ходив по селах, 
учив народ. І от Г. Сковорода, якого називали «мандрівним універ-
ситетом», «бродячою Академією», навчав і переконував «голяків»: 
«Ми створимо день кращий, день веселіший». Філософ вірив у про-
будження народу, який скине з себе сон і «забодрствует».

Особливість філософствування Г. Сковороди проявилася не у ви-
користанні вироблених на той час світоглядних схем, а у своєрід-
ному антропоцентризмі – розгляді повсякденного буття людини 
у світі. По суті він є першим українським богословом, що дозволив 
собі філософствувати про народне життя. Найвищі питання боже-
ственного замкнулись на людині як основній причинності та резуль-
таті. Вчення Г. Сковороди адресоване «миру», сама філософія роз-
глядається як «діло». Аналіз людини і світу будується на основі спів-
відношень, властивих тодішньому пересічному українцеві. Таким 
чином, провідним у його творчості виступає питання світу, обла-
штованого людськими здібностями. Як писав І. Франко, у творчості 
Сковороди, який був «предтечею нової епохи», відбилися «нові ідеї 
європейської філософії і етики, ті самі ідеї рівності людей, просто-
ти і натуральних їх взаємних відносин, котрі у Франції проповіду-
вав Руссо» [596, т. 41, c. 44]. В цьому сенсі Просвітництво в Україні 
укорінюється не у «вольтерівській» раціоналістичній лінії захисту 
«освіченого деспотизму», а у республіканській «ірраціоналістич-
ній» лінії Ж.-Ж. Руссо. Філософія, де «всякий город» має «свій нрав 
і права», була незвичайною для аристократичних констант Західної 
Європи і Росії. Вольтер наголошував, що філософи пишуть не для 
натовпу, а для обраних і правителів. Тому серед європейських про-
світників саме Руссо був близький до Г. Сковороди пафосом крити-
ки цивілізації з позицій «природної людини», яка є найчистішим 
і найавтентичнішим виявом розуму, через це протиставляються аб-
солютизм та «народна держава». Втім, важко знайти у Г. Сковороди 
і моралізування з приводу того, як мусить поводитись у суспільстві 
«одинокий Еміль».
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Як відомо, для філософії Просвітництва було характерним уявлен-
ня про природу як всеохоплююче гармонійне ціле, що функціонує як 
вічний і незмінний закон. Єдино надійним інструментом пізнання 
світу є сумнів як свобода від будь-якої детерміністської певності. Не 
менш поширеним було бачення світу як своєрідної божественної ма-
шини. Елементи такого уявлення про світ як машину трапляються 
у Г. Сковороди. Але знову ж таки парадокс: «українське» Просвітни-
цтво все ще перебуває в координатах релігійного світогляду культури, 
а тому не може захищати прогрес на основі розуму (звідси намаган-
ня поєднати раціональне начало з ірраціональним у «розумі серця» 
Г. Сковороди). В цьому контексті досить цікавим є трактат І. С. Про-
дана «Правда о Канте (Тайна его успеха)», в якому український «муд-
рец-философ и богослов» [436, c. 76] протиставляється засновнику 
німецької класичної філософії (останній характеризується Проданом 
як «мелочный педант, живший, как заведенные часы» [436, c. 71]). На 
думку Продана, «...критика чистого разума ничего нового, научно 
ценного не может дать: что в ней ново, то неверно, а что верно, то 
не ново» [436, c. 85]. На цьому фоні Г. Сковорода, як сучасник І. Кан-
та, хоча і поступається останньому у систематизації своїх ідей, але 
переважає його широтою та методом викладення тематики. Зокре-
ма, І. Продан вказує на поетичне викладення філософських проблем 
Г. Сковородою, на що не був спроможний «великий Кант» [436, с. 48], 
підкреслює здоровий глузд творчості Г. Сковороди. Незалежно від 
Канта Сковорода створює свій власний аналог до кантівської моделі: 
«світ для нас» – «світ у собі», тобто світ матеріально-видимий і не-
зримо-духовний. Базисне твердження вчення Сковороди – це поло-
ження про дві натури (природи) – видиму і невидиму, що ними про-
низано весь світ. А в світі, об’єктивно єдиному, він виділяє три світи: 
макрокосм (світ великий, Всесвіт), мікрокосм (світ малий, людина) 
та Біблію як світ символів, богонатхненне пояснення світоустрою. 
В плані етичному головне правило Сковороди – «пізнай себе». Воно 
перегукується із твердженням святих отців: той, хто пізна («поба-
чив») себе самого, стоїть вище того, хто бачить ангелів. Адже йдеться 
про об’єктивне бачення, що зрідні божественному розуму, незапля-
мованому ніякими викривленнями і хибами.

Син козака Сави із села Чорнухи на Полтавщині пройшов дале-
кі європейські світи, пройшов Україну і знайшов свій спочинок на 
землі Харківщини. Життя і діяльність Сковороди, що жив, як учив, 
мали великий вплив не тільки на сучасників, а й на наступні по-
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коління. Сковорода мав величезний вплив на подальший розвиток 
української суспільно-філософської думки й культури, насамперед, 
гуманістичною і демократичною спрямованістю свого світогляду та 
своєю просвітительською діяльністю. Як каже Г. П. Данилевський:

«В Сковороде олицетворялось умственное пробуждение украинского 
общества конца XVIII ст. Это общество, вслед за Сковородою (увидев-
шим, как его нравственно-сатирические песни стали достоянием народ-
ным и распевались бродячими лирниками и кобзарями), стало выходить 
из нравственного усыпления. Сковорода был сыном того времени на 
Украйне, которое вскоре создало ряд прочных школ, гимназий, универ-
ситетов и, наконец, вызвало к жизни украинскую литературу» [153, с. 27].

Сутність морально-етичного вчення Г. Сковороди глибоко хрис-
тиянська, православна. Він визначив тип української інтелігент-
ності як моральної настанови до самозаглиблення, самопізнання, 
шляхетного індивідуалізму, прагненні до духовної суверенності. 
Тож правдивий надгробний надпис, зроблений щирим приятелем 
Сковороди, його учнем, Михайлом Ковалінським в 1794 р.:

Ревнитель истины, духовный богочтец,
И словом, и умом и жизнию мудрец.
Любитель простоты и от сует свободы,
Без лести друг прямой, доволен всем всегда
Достиг наверх наук, познавши дух природы,
Достойный для сердец пример – Сковорода [248, с. 47]

Багато з того, чого не договорив Сковорода в своїх творах в силу 
разних причин – доповнив видатний представник філософсько-со-
ціологічної думки на Україні, вихованець Києво-Могилянської ака-
демії Яків Павлович Козельський (1729–1795), який потім вчився 
в Петербурзі. Працюючи над своїми філософськими дослідами, Ко-
зельський був пов’язаний з ліберальними колами російської інтелі-
генції, а також мав постійні контакти з Україною: як вже казалося, 
він закінчив Київську академію, декілька разів відвідував Лівобе-
режжя, де йому належав невеликий маєток – хутір Крутий Берег на 
Любенщині. В 1770–1778 рр. Козельський працював членом Мало-
російської колегії у м. Глухові. Десять наступних років (1778–1788), 
вийшовши у відставку, проживав у Крутих Берегах.

Прихильник дослідного знання, Козельський критикував схола-
стику та ідеалізм, намагався дати наукове визначення поняття матерії, 
визнавав об’єктивне існування простору і часу, їх зв’язок із матерією, 
безконечність і вічність, поділяв космологічні погляди Коперніка 
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(геліоцентризм). Будучи вченим-енциклопедистом, що працював 
у галузі математики, ботаніки, філософії, історії, права, Козельський 
у «Философских предложениях» та інших творах [225, с. 411–659] 
зробив небезуспішну спробу створити самостійну філософську сис-
тему, критикував ідеалізацію первісного суспільства, відстоював 
думку про велике позитивне значення науки і мистецтва. В галузі 
соціально-політичних поглядів для Козельського, що спирався на 
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є, К.-А. Гельвеція та інших французьких 
просвітителів та енциклопедистів [249, с. 32–36], є характерними:

1.  Заперечення і критика ідей, які освячували феодально-кріпос-
ницький лад.

2.  Захист прогресивної на той час теорії «суспільного договору».
3.  Виступи проти гноблення народних мас і зарозумілого став-

лення до трудящих з боку пануючих класів, бажання поліпшити 
життєві умови, піднести культурний рівень народу.

4.  Працю він вважав обов’язком кожного члена суспільства.
5.  Щодо форми державного правління він надавав перевагу рес-

публіці перед монархією. Виходячи з цього він рішуче засуджував 
деспотизм царів.

Я. Козельський вказував на можливість революційного вибуху 
народних мас унаслідок їх пригнічення. Він вважає, що кінець-кін-
цем тривалий терпець пригноблених увірветься, і потік гніву ри-
неться на «кривдників». 1768 р., коли в Україні бушевала Коліївщи-
на, Я. Козельський порівнює боротьбу селянства проти поміщиків 
з потоком, який рано чи пізно прорве греблю.

Вплив Сковороди як філософа і письменника виразно позначив-
ся на ряді інших діячів вітчизняної культури і літератури. Так, увагу 
дослідників не раз привертала близькість мотивів лірики Григорія 
Сковороди та Василя Капніста. Ще М. Сумцов, аналізуючи текст вір-
ша Капніста «Мотылек», відзначив, що в ньому сильно позначилися 
мотиви Сковороди. В. Капністові належить дуже близький переспів, 
ледве не вільний переклад Сковородинської 18-і пісні «Ой ти, птичко 
жолтобоко» у вірші «Чижик». Подібність сама за себе говорить:

«Пісня 18-я» Г. Сковороди
Ой! ты птичко жолтобоко,
Не клади гнезда высоко.
Клади на зеленой травке,
На молоденькой муравке.

От! ястреб над головою
Висит, хочет ухватить.
Вашею живет он кровью.
От! от! кохти он острит [474, c. 68].

________________
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На что же мне замышляти,
Что в селе родила мати?
Нехай у тех мозок рвется,
Кто высоко в гору дмется.

А я буду себе тихо
Коротати милый век.
Так минет мене все лихо,
Щаслив буду человек [474, c. 68–69].

«Чижик» В. Капніста
Милой чижик желтобокой!
Кверху, друг мой! не взлетай,
Не клади гнезда высоко,
Но в густой траве свивай.

Ты взгляни, как ястреб гладный
Над тобой уже парит,
Как твоей он крови жадный,
Когти на тебя острит [236, т. 1,  с. 131].

Справа тут іде про наслідування не тільки тексту, але й життєво-
го ідеалу Сковороди, що видно з останніх рядків вірша Капніста:

Я же низменной стезею
От мирских сует уйду
Труд деля с драгой семьею,
Счастье в бедности найду [236, т. 1, с. 132].

Ідеал бідності не зовсім підходив багатому поміщикові Капністу, 
але ця невідповідність тим більше свідчить про силу ідейного і літе-
ратурного впливу Сковороди.

У творчості В. Капніста рано викристалізовуеться громадян-
ський напрямок, політична загостреність, критичне ставлення до 
різних сторін життя катеринінських часів. Цім напрямком пройняті 
перші сатири, ліричні твори поета і його знаменита «Ябеда». В «Оде 
на рабство» Капніст з обуренням закидає Катерині ІІ:

Ты зриш, царица! Се ликует
Стенящий в узах твой народ.
Се он с восторгом торжествует
Твой громкий на престол восход.
Ярем свой тяжкий крепко носит,

Из мысли бедность истребя;
А ты его обременяеш!
Ты цепь на руки налагаеш,
Благословящия тебя

[236, т. 1, с. 89–90].
Помітно, що «Ода на рабство» Капніста перегукується з одою 

О. Радищева «Вольность». Варто порівняти деякі місця творів Раді-
щева і Капніста, щоб переконатися у цьому:

Радищев:
Воззрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства.
Градские власти там все мирны,
В царе зря образ божества 
[444, т. 1, с. 3–4].

________

Там нивы запустеют тучны
Коса и серп там несподручны,
В сохе уснет ленивый вол.
Блестящий меч померкнет славы,
Минервин храм стал обветшалый,
Коварства степь простерлась вдол 
[444, т. 1, с. 4].
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Капніст:
Златые нивы сиротеют,
Поля, леса, луга пустеют.
Как туча, скорбь легла на 
них [236, т. 1, с. 88].

__________

Воззрите вы на те народы,
Где рабство тяготит людей;
Где нет любезныя свободы
И раздается звук цепей

[236, т. 1, с. 89].
Більш важливим, ніж подібність тексту, є факт спільності цих 

творів, що засуджують кріпацтво. Та в трактуванні питань є різни-
ця. В той час, як Радіщев робив це з позицій революціонера-борця, 
Капніст не вийшов за вузькі межі дворянського просвітительства, 
лібералізму. Проте незалежно від суб’єктивних намірів та настроїв 
Капніста його «Ода на рабство» у 1790-х рр. розповсюджувалась 
у колах української і російської інтелігенції, перегукувалась з «Путе-
шествием из Петербурга в Москву» О. Радіщева і була співзвучною 
з французькою революцією. У послідовності обстоювання соціальних 
прав народу, звичайно, В. Капніст поступається перед Сковородою 
в силу свого соціального стану, але Сковорода і прикладом свого 
життя, і переконанням підтримує в Капністові його вільнолюбство.

Давня література завершила свій шлях в Україні на кінець XVIII ст., 
але вона не зникла безслідно: її кращі надбання були використані но-
вою літературою періоду становлення. Естетиці бароко в Україні 
прийшла на зміну естетика класицизму, просвітительського реалізму 
й романтизму. Українська дійсність XVII–XVIII ст. з її ідеями визволь-
ної боротьби, багатою матеріальною і духовною культурою стала скла-
довою частиною нової української літератури першої половини ХІХ ст., 
яка почалася з «Енеїди» Івана Петровича Котляревського (1769–1838) – 
твору, міцно зв’язаного з художніми явищами інших народів різних 
епох. Створюючи оригінальну бурлескно-травестійну поему на основі 
сюжету римської поеми Вергілія, І. Котляревський враховує і досвід 
травестування її французьким поетом П. Скарроном та російським 
поетом М. Осиповим. «Енеїда» перевершила подібного роду пародію 
Осипова, давно всіма забуту. Вибір Котляревським переробки Осипо-
ва як зразка для першого твору на українській мові слід назвати особ-
ливо вдалим. Обравши пародію Осипова зразком для своєї роботи, 
Котляревський, не задовольняючись гаєрничанням поза простором 
і часом, переніс всю дію поеми в сучасну йому Україну. Так, О.М. Со-
мов у статті «Обзор российской словесності за 1828 р.» вказував:

«З усіх попередніх Енеїд, Язонів і Прозерпин навиворіт уціліла тіль-
ки малоросійська пародія «Енеїди» Котляревського, тому що автор її умів 
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приправити свою поему малоросійською сіллю і жваво вивести в ній, за-
мість троянців, карфагенян і латинян, земляків своїх малоросіян з їх до-
машнім побутом, звичками і приказками» [216, с.26].

На грані двох історичних епох, коли українське професійне ми-
стецтво на старій літературній мові остаточно вичерпало себе, І. Кот-
ляревський пішов назустріч тому ще до кінця не ясному поклику, 
який часом відчували і деякі його попередники, наприклад Г. Сково-
рода і О. Лобісевич. Він бере світовий сюжет і комічно заземлює на 
українському грунті; тож у «Енеїді» українець вимірює себе грець-
кою ментальністю. Україна розсміялася, побачивши себе в дзеркалі 
чужої історії: всі люди на землі одним миром мазані! Але неоднаково 
оцінили «Енеїду» різні групи читачів, письменників і критиків. На-
приклад, журнал «Библиотека для чтения» (1843, кн.VI) кваліфі-
кував «Енеїду» як один із зразків «малоросійського гумору», який 
«любить вибирати своїм героєм і своїм опудалом місцевого мужи-
ка». Цю ж думку з новою націоналістичною аргументацією висловив 
пізніше (у 1860-х рр.) П. Куліш, засуджуючи поему Котляревського 
як карикатуру, як глум панів з народу, називаючи її «бурлацьким 
юродством». Але переважна більшість читачів сприйняли «мужичу 
колючу правду» поеми Котляревського і зрозуміли її гумор та гострі 
викривально-сатиричні елементи цього твору. Поема, навіть, пе-
редавалась усно і зазнавала народної обробки. Сам факт, що автор 
переодягнув персонажів Вергілія, римських героїв і богів Олімпу, 
в українські шаровари, вишивані сорочки і свитки, свідчив про тіс-
ний зв’язок «Енеїди» з народною пам’яттю про козацтво. Звичайно, 
Котляревський широко використав надбання української літерату-
ри XVIII ст. Його «Енеїда» органічно зв’язана з українськими бур-
лескними віршами, з творами Г. Сковороди. В комічних сценах його 
п’єс відчутний зв’язок з інтермедіями, з народним театром, зокрема 
з вертепною драмою. Письменник щедро черпає натхнення з джерел 
народного гумору, використовуючи прислів’я, приказки, не боячись 
грубого слова і зовнішнього комічного ефекту. У рецензії журналу 
«Отечественные записки» (СПб, 1839 р., т. 2, с. 132–138) говорилось:

«Котляревський був поет дотепний, оригінальний, гуморист великий. 
Він умів підмітити в малоросійській мові незрівняну самобутність і пер-
ший вирішив висловити нею свої думки і почуття... Це було на початку 
ХІХ ст., коли ще так тлумачили у нас народність, коли ще люди жили за-
коренілі у забобонах минулого століття, століття галоманії, коли росіяни 
боялися сказати російське слово, коли славнозвісний професор елоквенції 
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Василь Кирилович Традіяковський навчав писати якісь нелюдські вірші, 
наприклад, хоч ці:

Злат железна коль есть кружец дражайший,
Отраслей своих кедр толь есть высочайший» [216, с. 36–37].

Легкість розповіді, вірність фарб, непідробний, незрівнянний 
комізм «Енеїди» були в повній мірі нові, чарівні. Так, М. Максимо-
вич зазначає:

«Знахожу несправедливим незадоволення г. Куліша за його комічне 
зображення малоросійського простолюддя. У нашого поета-українця не 
було одностороннього захоплення ні вищим, ні нижчим станами народу, 
точнісінько так, як у нашій народній поезії, яка втішається над панством, 
над усім, що попадалось їй під веселий час піснетворчості... Малороси за-
сміялися від його поеми зовсім не тому, що простий український народ 
з’являється в ній у глумливому вигляді; такою ж втішною подана в ній 
і старшина: смішними зображені в «Енеїді» Котляревського боги і і герої, 
одягнені, як старосвітські українці, майстерною рукою, з вірним знанням 
натури і життя свого народу і здійснені в плані народної української ка-
рикатури... Ось що було новиною для тодішньої Малоросії, яка надиви-
лася досхочу на Парнас та Гелікон з часів Петра Могили і до самого кінця 
єкатерининського віку і яку привітало не лише латино-польське віршу-
вання лавроносного піїта Яворського та інших малоросів, але й те росій-
ське віршування за ломоносівськими зразками, по якому ще й в останній 
катеринський рік Павло Логвинов навчав вихованців Київської академії... 
І ось, в комічній поемі Котляревського ті сановні боги і герої зажили 
і загуляли по-простецькому, як щирі старосвітські українці, і заговорили 
простонародною малоросійською мовою» [216, с. 68, 69].

Зокрема, відгуком давньої школи звучить в «Енеїді» та «рація», 
яку старший з троянських послів сказав Латинові:

Енеус ностер магнус панус
І славний Троянорум князь,
Шмигляв по морю, як циганус,
Ад те, о рекс! прислав нунк нас.
Рогамус, доміне Латине,

Нехай наш капут не загине.
Пермітте жить в землі твоєй,
Хоть за пекунії, хоть гравіс,
Ми дякувати будем стіс,
Бенефіценції твоєй [272, т. 1, с. 172].

Давня традиція української школи була жива ще за часів Котля-
ревського. Ось, що, наприклад, розповідається про побут учнів Чер-
нігівської семінарії початку ХІХ ст.:

«Вместе с заходом солнца в эти дни ходят, бывало, по дворам человек 
15 семинаристов от 18 до 8 и 7-летнего возраста. Их называли бурсаками. 
Ставши в кружок посреди двора, поют они дружным хором
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Боже, зри мое смиренье,
Зри мои плачевны дни.

По окончании жалобного канта из середины этой группы вырывается 
резкий дрожащий голос: «Борщика!» Щедро наделенные хазяевами, пев-
цы шли себе с низкими поклонами» [215, c. 654].

В глибині душі Котляревський не дивився на свою «Енеїду» як 
на жарт. Ніхто не присвячує жарту кращих років молодості, не 
вважає його завданням свого життя. Котляревський відчував всю 
важливість і серйозність задуманої справи. Давно висловлюється 
припущення, що в образах Енея, троянців Котляревський показав 
мандри запорожців. Еней покине Трою, пройде серію пригод, навіть 
пекло, щоб висадитися на Новій землі для того, щоб збудувати ясне 
Місто волі своєї держави. Мав рацію О. Білецький, який вважав го-
ловним героєм поеми Котляревського – український народ:

«Не окрема людина, а люди. І які люди! Це люди виключно здорової 
і могутньої плоті, ненаситні їдоки, невтримні у споживанні горілки. У них 
здоровенні кулаки, червоно-сині лиця, страшні, здатні перегризти й пере-
молоти будь-яку кістку зуби, неймовірні здатністю вмістити будь-яку їжу 
у шлунки. Це люди неймовірної сили, з залізними м’язами, громовими го-
лосами. Коли вони починають битися, – а в бій вони йдуть з великою охо-
тою, – тільки й чути, як хрумтять вибивані зуби, як тріщать розколювані 
черепи, крик і лайка, невичерпна в каскадах лайливих комбінацій. Цей 
людський світ – апофеоз тілесності, неймовірної виносливості, здоров’я, 
яке хлюпає через край, повнокров’я. Це пройдисвіти, розбійники, ланці 
і в той же час лицарі, герої, титани, спроможні не одну Оссу поставити 
на Пеліон, скинути й знову поставити. Спробуйте позмагатися з таким 
народом!» [48, с. 117–118].

Таким чином, творчість Котляревського зв’язана з початком фор-
мування українського народу в націю: вона органічно поєднуєть-
ся з такими явищами розвитку національної культури, як наукове 
вивчення української мови, історії, етнографії, фольклору України. 
Сміх «Енеїди», зберігаючи традиційний для жанру розважальний 
характер, виконує водночас нові естетичні функції, набирає викри-
вальної сили.

В IV частині «Енеїди» Котляревський не тільки змальовує со-
ковиті картини побуту, але й відгукується на політичні події свого 
часу. Звичайно, бурлескна форма зводить висвітлення політичних 
питань до більш чи менш прозорих натяків, проте, відповідні рядки 
написані не лише для бездумної розваги. Так, троянцям загрожує 
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небезпека попасти на острів чарівниці Цірцеї і бути перевернутими 
в звірів. Поромщик-проноза, визначаючи, в яких звірів Цірцея може 
обернути той чи інший народ, каже про троянців

Пропали! Як сірко в базарі!
Готовте шиї до ярма!
По нашому хохлацьку строю
Не будеш цапом, ні козою,

А вже напевне, що волом:
І будеш в плузі походжати,
До броваря дрова таскати,
А може, підеш бовкуном

[272, т. 1, с. 160].
Хіба не ясно, що тут письменник говорить про закріпачення, 

якого зазнали посполиті і значна частина козаків у кінці XVIII ст. 
на Україні?

Розповідаючи про підготовку латинців до війни, Котляревський 
робить відступ і згадує про «златії дні Астреї»:

Були златії дні Астреї
І славний був тоді народ:
Міняйлів брали в казначеї,
А фіглярі писали щот.
К роздачі порції – обтекар;

Картьожник – хлібний добрий пекар.
Гевальдигером був шинкар,
Вожатими – сліпці, каліки,
Ораторами – недоріки,
Шпигоном – з церкви паламар 

[272, т. 1, с. 193].
Коли згадати, що численні автори вірнопідданських од, поем, 

комедій, комічних опер, журнальних статей вихваляли правління 
Катерини ІІ як «вік Астреї», «царювання Астреї», «златії дні Аст-
реї», то наведений уривок набуває виразно сатиричного звучання. 
В замасковано іронічній, але недвозначно прозорій формі дав тут 
Котляревський їдку, злу характеристику не тільки державних діячів 
і чиновників, а й усього управління Катерини ІІ. Показавши «слав-
ний народ» імператриці, тобто її вищих урядовців, як казнокрадів 
(міняйлів і фіглярів), шинкарів, недорік, автор разом з іншими пись-
менниками зривав маску «величності» і з самої Катерини ІІ, яка до-
ручила керувати державними справами подібним злочинцям і крізь 
пальці дивилась на їх дії. Отже, політичні натяки Котляревського, 
хоч і приховані алегоричною формою, були досить показовими. Мрії 
поета про такий лад, де люди житимуть як брати, де буде «вобще все 
за одно», теж ставлять його в ряди просвітителів (ці думки Котля-
ревського, зокрема, дуже близькі до наведених нами висловлювань 
Сковороди).

Втім не слід переоцінювати радикалізм Котляревського. Як у кри-
тиці різних явищ кріпосницького суспільства, так і в позитивних 
своїх твердженнях він пішов шляхом таких російських просвіти-
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телів, як Новиков, що давали кріпосництву моральну, а не політич-
ну оцінку, що засуджували зловживання і жорстокість поміщиків, 
прагнули виправити «пороки», але не підносились до політичних 
виступів проти кріпосницького ладу в цілому, як Радищев. Шлях до 
усунення суспільної неправди Котляревський вбачав не в револю-
ційному перетворенні суспільства, а в певних реформах, які повинні 
бути проведені згори, в діяльності освічених правителів, які мають 
творити добро, викорінювати зловживання. В галузі внутрішньої 
політики цей час показовий грою в лібералізм Олександра І. Про-
ведені царизмом заходи в галузі управління, селянського питання, 
освіти спрямовані були на те, щоб певною мірою «обновити» тільки 
зовнішні форми самодержавно-кріпосницького ладу, але повні-
стю зберегти і навіть зміцнити його основи. Проте, різні лібераль-
ні обіцянки царя збудили певні політичні надії і викликали деякі 
ілюзії у представників передової думки (І. Пнін, В. Попугаєв та ін.). 
В дні цієї так званої «олександрівської весни» просвітителі схильні 
були саме в Олександрі І вбачати «освіченого монарха», волею якого 
будуть здійснені їхні прагнення.

Очевидно, І. Котляревський належав до тих вільнодумців, яких 
у Росії в перші десятиріччя ХІХ ст. називали «вольтеріанцями». 
Отже, на Україні виробився певний тип «вольтеріянця», що його так 
влучно окреслив М. Костомаров, говорячи про свого батька:

«Он читал много, постоянно выписывал книги, выучился даже по-
французки настолько, что мог читать на этом языке, хотя и с помощью 
лексикона. Любимыми сочинениями его были творения Вольтера, Да-
ламбера, Дидро и других энциклопедистов XVIII в.; в особенности же он 
оказывал к личности Вольтера уважение, доходившее до благоговения. 
Такое направление выработало из него тип старинного вольнодумца. Он 
фанатически отдавался материалистическому учению и стал отличаться 
крайним неверием, хотя согласно своим учителям ум его колебался между 
совершенным атеизмом и деизмом... В политических и социальных поня-
тиях моего покойного родителя господствовала какая-то смесь либера-
лизма и демократизма с прадедовским барством» [271, c. 427–428].

Зокрема, у дворянських гніздах в Обухові, Кубинцях, Качанівці 
чи Сідневі на початку ХІХ ст. читалося і переписувалося все най-
цінніше, що з’являлося в літературному обігу в обох імперських 
столицях. У зв’язку з цим заслуговує на увагу гурток ліберальної 
дворянської інтелігенції на чолі з Олександром Олександровичем 
Паліциним (1750-ті рр. – 1816 р.), який збирався у його невеликому 
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маєтку в с. Попівка на Сумщині [445, с. 33–34]. Паліцин серед дво-
рянства користувався шаною. Так, 1795 р. його обирають повітовим 
маршалом. До нього зверталися у найрізноманітніших питаннях; він 
навіть розв’язував суперечки між сусідями-дворянами. В Попівці 
часто збиралися приватні наради дворян. Тут багато говорили про 
те, що Росія у своєму розвитку відстає від Західної Європи. У ко-
лах дворянської української інтелігенції склалося переконання, що 
шлях реформ – найдоцільніший метод, а поширення освіти – голов-
не завдання. Сам О. Паліцін був палким агітатором європейського 
побуту і організував навчання своєї прийомної дочки в дусі ідей 
«Нової Елоїзи» Ж-Ж. Руссо. В його садибі збирався гурток однодум-
ців, який одержав назву «Попівська академія». Паліцин листував-
ся з В.В. Капністом, В.Н. Каразіним. У «академії» бував Сковорода. 
Д.І. Багалій додержувався тієї думки, що «Попівська академія» замі-
нювала відсутній в Україні університет [22, т. 1, с. 38–40]. Звичайно, 
у цих міркуваннях є перебільшення, але незаперечним є той факт, 
що «Попівська академія» була своєрідним культурним центром дво-
рянської інтелігенції. Один з сучасників, князь П. Вяземський, влуч-
но зауважив, характеризуючи Попівку: «Якщо не їхати до Вольтера 
у Ферней, то треба їхати у Попівку до Паліцина» [544, с. 53].

Під впливом естетики Г. Сковороди сформувались літературно-
естетичні погляди Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка (1778–
1843), який твердив про першочергову необхідність розробки в лі-
тературі життя народної трудової маси, передусім селянства [73, 
с. 11–16]. У своїй російській прозовій та драматургічній творчості 
1810–20-х рр. Г. Квітка-Основ’яненко продовжував традиції про-
світительської сатири XVIII ст. М. Надеждін зазначав, що Квітка 
у своїх сатиричних комедіях 1820-х рр. «пошёл дорогой, которая 
едва было не заросла после Фонвизина» [91, с. 107–108].

Г. Квітка походив із старовинного козацько-старшинського роду, 
який мав чимало заслуг у військових справах колишніх слобідських 
козацьких полків та в розвитку культури й освіти на Слобідській 
Україні. Батько майбутнього письменника, Федір Іванович був осві-
ченою людиною, цікавився національною старовиною та історією 
рідного краю, дружив з Г. Сковородою, чиї твори діти в сім’ї Кві-
ток вивчали напамять і часто декламували. Мати Г. Квітки, Марія 
Василівна, походила з багатого і відомого з історії Слобожанщини 
роду Шидловських, представники якого теж дбали про розвиток осві-
ти на Харківщині.
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На формування естетики Квітки дещо позначився вплив рус-
соїстських демократичних ідей. Уважно приглядається спостереж-
ливий письменник до навколишньої дійсності, вивчає українську 
мову з вуст простого народу та з його творчості, записує народні 
звичаї, відомості про життя і побут народу, збирає усну словесність. 
М. Сумцов писав зі слів харківського старожила:

«Квитку в воскресные и праздничные дни всегда можно было встре-
тить на базаре. Здесь он изучал народное слово и подмечал тонкие оттен-
ки народной мысли. Следует заметить, что харьковский базар 50 лет назад 
действительно представлял народное собрание» [542, c. 322].

Квітка-Основ’яненко пояснює своє тяжіння до позитивного ге-
роя з «простих», непідвладних «цивілізованим» звичаям кіл по-рус-
соїстськи:

«Заграничных людей в мои повести не беру, излагать и объяснять ста-
рину не пускаюся: я не жил тогда. А пишу, что встретится мне. В высшем 
кругу единообразие, утонченность, благоприличие, высокие чувства там 
живут, действуют и они свойственны людям, составляющим его, по вос-
питаниям и по понятиям; нет пищи для замечаний, наблюдений, нечего 
выставлять всем виденное и всем известное. Вот в простом классе людей, 
необразованном, где люди действуют не по внушенным им правилам, не 
по вложеным в них понятиям, а по собственному чувству, уму, рассудку, 
если замечу что такое, пишу; вот и выходят мои Маруси, Оксаны, Наумы, 
Мироны, Сотниковны и проч. и проч.» [241, с. 97].

Організований за християнською моделлю універсум «Мало-
российских повестей» Г. Квітки-Основ’яненка мислиться як витвір 
і ре зультат розгортання Божественного задуму, ключове місце зай-
мають такі поняття як віра, чесноти, гріх, любов, смерть. Віра, звіль-
няючи людину від страху перед хаосом, дає їй свободу. Свобода, 
поєднуючись з особистою відповідальністю, передбачає необхід-
ність утримання від гріха. Покарання за гріхи виконує регулятивну 
функцію – демонстрацію вищої справедливості та нагадування про 
містичну перспективу.

Простота (головним чином в межах селянства) є ціннісним по-
казником локалізації художньої реальності прози Г. Квітки-Ос но-
в’яненка. За своєю сутністю саме «проста душа» просвітленна, фор-
мула «у нас іде по-Божому та по-старосвітськи» визначає загальне 
влаштування світу, «справжній християнин» практично ототож-
нюється з «природною людиною». Ці розміркування українського 
письменника близькі до думки Руссо про те, що природне в людині 
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виявляється лише на нижчих рівнях цивілізованості, в умовах про-
стого, патріархального погляду.

Видне місце серед діячів просвітництва на Україні належить Ва-
силю Назаровичу Каразіну (1773–1842) – засновнику Харківського 
університету, видатному вченому і винахіднику. Фундатор вітчизня-
ної університетської освіти, «український Ломоносов» В. Н. Каразін 
виховувався у родиному маєтку Кручик як український поміщик: 
тут все було влаштоване, як і у сотен інших старшино-поміщицьких 
родин. Діти навчалися української мови, бо нею говорили всі нянь-
ки і сама мати Варвара (донька сотника Харківського полку Якова 
Ковалівського), слухали народні пісні і казки. У батьківському Кру-
чику частенько бував Г. Сковорода. Знаменитий філософ поважав 
господаря маєтку Назара Олександровича, а той – взаємно свого 
оригінального гостя. Є переказ, що Г. Сковорода склав навіть над-
пис на могилі Н. Каразіна:

«Не радовался неправде, истине был друг, прост правом, искусен в де-
ле, лукавства и лести презиратель» [249, с. 77].

Протягом всього життя В.Н. Каразін захоплювався творчістю 
Г. Сковороди, мріяв написати його біографію, збирав його листи, 
а деякі з них копіював, намагаючись відтворити почерк. Проповіді 
Г. Сковороди про гуманізм і високі ідеали заклали в душі В. Каразі-
на постійне прагнення до досконалості, прищепили любов до філо-
софії, підготували до сприйняття європейської освіти.

Високо оцінюючи культуру українського народу, Каразін мав на-
мір написати спеціальну працю про Г.С. Сковороду, якого називав 
«істинним філософом». Пояснюючи свій задум, Каразін писав ви-
давцеві, що з 1810 р., тобто з початку перших біографічних публіка-
цій про Сковороду – «мы под чубом и в украинской свитке имели 
своего Пифагора, Оригена, Лейбница...» [237, c. 913]. Найкращим 
доказом громадянського значення Сковороди є те, що без його, 
у великій мірі, не був би ще довго заснований перший університет 
на Україні. Діло Каразіна, відкриття Харківського університету, за-
кінчилось так легко тому, що в 1802 р. перші поміщики, що підписа-
лись на велику по тодішньому суму 400 карб. сріблом, для заснуван-
ня того університету, були, по більшості, все учні чи добрі знайомі 
і приятелі Сковороди. Дбаючи про заснування Харківського універ-
ситету (відкритого в 1805 р.) В. Каразін хотів, щоб він став культур-
ним осередком не лише для України, а й для усіх балканських країн, 
що зміцнювало б дружбу між слов’янськими народами. Він вислов-
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лює впевненість, що Слабожанщина може стати новими Афінами 
для Російської імперії.

Робеспєр не міг стати героєм для вихованця Г. Сковороди. В. Ка-
разін революціонером не став, радше йшов у ногу з західноєвропей-
ським ліберальним консерватизмом. У В. Каразіна немає безпосе-
реднього засудження централістської політики царизму на Україні 
як у В Капніста або декларації про розвиток національної культури, 
як у І. Котляревського, а відбилися істотні історичні події в жит-
ті українського народу: возз’єднання більшості українських земель 
у складі Росії і утворення в зв’язку з цим нових сприятливих еко-
номічних умов для культурного розвитку України. Якщо В. Капніст 
і І. Котляревський обмежувалися критикою дворянсько-абсолютист-
ської держави, то В. Каразін сформулював позитивну програму дій – 
панування Розуму треба здійснювати шляхом ліберальних реформ 
зверху. У листах до царя Олександра І він виклав свої міркування, які 
сучасники називали проектом Конституції. В. Каразін вважає, що 
такими важливими ідеями, якими треба керуватися при перебудові 
державного устрою, є принципи Монтеск’є щодо розподілу влади.

Доля В. Каразіна як політичного діяча набула трагічного харак-
теру. До кінця свого життя він активно, як могла лише одна люди-
на, без підтримки й допомоги, використовуючи найменщі нагоди, 
пропагував свій проект звільнення селян і дворянського представни-
цтва і ніяк не міг втямити за що Олександр І наказав посадити його 
до фортеці, а з передпокою Миколи І Каразін був виведений жан-
дармами Бекендорфа [113, с. 38–77]. У епітафії Василю Назаровичу, 
що була складена його сином Філадельфом, не перераховуються чес-
ноти улюбленого тата, а подано тільки лаконічний перелік створе-
ного батьком і ми відчуваємо масштабність діяльності Каразіна:

«Виновник учреждения в России Министерства Народного Просвеще-
ния, основатель Харьковского университета, учредитель и правитель дел 
Филотехнического Общества, Височайше утвержденного в 1811 году, по-
мещик, поставивший первый крепостных своих на степень существ сво-
бодных (каковыми 40 лет спустя хотел их сделать Русский царь указом 
1842 года, апреля 2 дня), водворитель цветущей торговли и благосостоя-
ния граждан в г. Харькове, естествоиспытатель, подавший первый мысль 
о возможности сделать из метеорологии науку точную, полезную для 
людей, почетный член двух университетов Московского и Харьковского, 
член разных учених обществ русских и иностранных, Статский Советник 
и Кавалер» [159, с. 38].
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Ось така доля «українського Ломоносова».
Теорії західноєвропейської філософії, просвітительські ідеї по-

ширювали в лекціях та друкованих працях професори Харківсько-
го університету Людвіг Якоб (колишній ректор університету в Гал-
ле) та Йоган Баптист (Іван Єгорович) Шад (друг Гете й Шіллера), 
який був послідовником французьких просвітителів, пропагував 
ідеї Фіхте й Шеллінга, руссоїстські погляди. Шад приніс з собою у но-
воявлений Харківський університет дихання глибини і грандіоз-
ності німецької класичної філософії, що тоді безроздільно панува-
ла у Європі і творила клімат «весни народів» – державного самови-
значення європейських націй. У Харкові Шад розгорнув бурхливу 
діяльність у галузі усної пропаганди філософії Фіхте і Шеллінга. 
В своєму «Institutiones juris naturae» (саме цей твір був головною 
причиною звільнення автора з Харківського університету і вислан-
ня за межі Росії) Шад розглядає державу і право як такі, що випли-
вають з природи людини і законів розуму. Критикуючи різні теорії 
держави, зокрема теорію «суспільного договору», він протиставляє 
їм теорію, яка виводить державу з природженого, вічного права лю-
дини жити у згоді зі своєю природою. З природи людини, за Шадом, 
випливають такі права:

1. Право життя і смерті.
2. Право вільної думки, бажання і дії.
3. Право прагнення до красивого і витонченого.
4. Право вступати в громадянське суспільство.
5. Право добиватися громадської пошани і відстоювати свою гід-

ність.
6. Право космополітичне.
7. Право релігійних сповідань.
«За силою розуму, людина абсолютно вільна і сама собі є закон, а тому 

може приймати законодавство тільки згідне з розумом, і, хоч по своїй волі, 
може приймати закон, який суперечить розуму, але в такому випадку вона 
втрачає свою гідність розумної істоти. Людина повинна бути і залишатися 
людиною і захищати себе, як людину: в цьому непорушне право розуму, 
і всяке позитивне законодавство мусить бути в суворій відповідальності 
з цим правом» [752, p. 319].

Необхідно врахувати, що адаптація філософських ідей Й.Б. Ша-
да відбулась на світоглядному ґрунті, що підготував Г. Сковорода. 
Суттєва різниця у тому, що гарантом шляху до гармонії у Й.Б. Шада 
виступає раціональний «розум», а у Г. Сковороди емоційне «серце». 
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Важливим тут здається те, що філософські ідеї Шада, зокрема висо-
кий респект до свободи і гідності людини, виявилися більш-менш 
співзвучними з місцевими філософськими традиціями українсько-
го просвітництва (Г. Сковорода, Я. Козельський та ін.).

Отже, повернемося до проблеми контраверсійності Григорія Са-
вича Сковороди, тобто до тих же нібито банальних «складності і не-
однозначності», які характеризували його діяльність. Один із нових 
аспектів різнопланового дискурсу про місце Г. Сковороди в культур-
ному просторі визначив М. Шлемкевич словами: «Коли б Сковоро-
да жив сьогодні, то він був би правдоподібно... публіцистом» [634, 
с. 130]. Він вважає, що саме публіцистика є виявом світогляду нації, 
народної думки. Головна його думка полягає в тому, що світогляд 
української нації творили публіцисти, а не вчені-філософи, як у Ні-
меччині та Франції, де національний світогляд оформлюється в ака-
деміях та університетах [634, с. 109–146]. Так, з початку ХІХ ст. у Хар-
кові з’являються перші в Україні літературно-мистецькі об’єднання 
і клуби, наукові товариства, цивільна друкарня, книжковий магазин, 
газети й журнали. Вже в 1812 р. тут почала виходити газета «Харь-
ковский еженедельник», у 1816 р. – журнали «Харьковский демо-
крит» і «Украинский вестник», у 1824 р. – «Украинский журнал». Ці 
видання ставили своїм завданням висвітлювати місцеве українське 
життя. І хоча вони не були маніфестовані як філософські, в кожному 
з них філософський зміст посідає чільне місце. Саме журналістика 
у ХІХ ст. постає як передумова становлення української класичної 
філософії. Підтвердженням цього є публікації Густава Гесса де Каль-
ве й Івана Вернета про постать Г. Сковороди в «Украинском вест-
нике» за 1817 р. І коли в «Украинском журнале» І. Кульжинський 
з синтементально-романтичних позицій робить огляд деяких явищ 
української поезії XVIII – початку ХІХ ст., його увагу привертають 
Климовський, якого традиція тих часів вважала автором «Їхав ко-
зак за Дунай», Сковорода і Котляревський. Характеризуючи Климов-
ського, автор дає повну волю своїй чутливій фантазії.

«Много есть малороссийских песен, но сочинители оных большею ча-
стью неизвестны. Одно только имя Климовского славится в Малороссии. 
Благословенный от природы редкою чувствительностью сердца, живым, 
пламенным воображением и глубокою проницательностью рассудка, он, 
как любимец Аполлона, восседал между старшинами казацкими и – меж-
ду красными девушками малороссийскими. Все слушали милого певца 
с восхищением, и никто не мог его наслушаться. Но его сердце предано 
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было одной; одна воодушевляла его во всех нежных и чувствительных 
песнях; она бросала его рукою меткое копье на врагов отчизны, – и лю-
бовь к ней была общею мыслию, общим характером как его жизни, так 
и его песен.

Свиснув козак на коня:
Оставайся молода!
А приїду, як не згину,
Через три года...

Скажем к похвале нашего поэта, что сия песня переведена на немец-
кий язык и нравится германским красавицам» (Украинский журнал № 3, 
стор. 185–186) [91, с. 26–27].

Ясна річ, що поезія Сковороди для синтементально налаштова-
ного автора залишалась незрозумілою.

«После незабвенного Климовского Малороссия... может похвалиться 
еще другим гением, Сковородою. Но сей певец был совсем другого рода. 
Обладая обширною ученостию и познанием древних языков, он мало об-
ращал внимания на язык природный, малороссийский, и сочинял свои 
(впрочем, довольно пиитические) псальмы на языке славянском. Избегая, 
по своей философии, женщин, он пролавлял своими песнями бога и мир-
ную жизнь добродетели. Но вообще можно сказать, что Сковорода славен 
для малороссиян – более поэзиею своей жизни, нежели своими песнями» 
(Украинский журнал №3, стор. 185) [91, с. 27].

Проте «Енеїді» Котляревського Кульжинський дає дуже високу 
оцінку.

«Долг справедливости требует, чтобы мы принесли благодарнось Кот-
ляревскому за его «Энеиду». Мы уверены, что сия прекрасная пародия 
дойдет до позднейшего потомства – и ею будут заниматься так, как теперь 
занимаются руническими буквами или древними медалями, ускользнув-
шими от едкости времени» (Украинский журнал №3, стор. 186–187) [91, 
с. 27].

Цікавий тип харківського педагога і письменника-журналиста 
представляє зрусілий швейцарець Іван Філіпович Вернет, який за-
кінчив курси у Тюбінгенському колегіумі, де готував себе до пас-
торської посади, але доля зробила з нього вічного мандрівника 
і закинула його до далекої Росії, аби зробити «чтецом» славнозвіс-
ного О. Суворова. В подальшому І. Вернет працював гувернером 
в багатьох домах і вчителем Новгород-Сіверської гімназії [24, с. 1]. 
Він полюбляв природу, подорожі, де залишався на самоті зі своїми 
роздумами. Захоплюючись Ж.-Ж. Руссо, І. Вернет «взоры свои с лю-
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бовью обращал не на чертоги, а на хижины мирных и трудолюби-
вых поселян». Він писав:

«Да окостенеет мой язык, если я когда либо назову подлою трудолю-
бивою и благодетельною руку поселянина, раздирающаго за меня недра 
земли!» [24, с. 2].

І. Вернет дуже любив свою другу батьківщину Малоросію і особ-
ливо Слобідську Україну:

«Как бы изумились мои соотечественники, если бы увидели меня слу-
чайно между чумаками, среди коих я нашел гостеприимство, честь и ум! 
Нет у меня слов, чтобы достойно возблагодарить тех, кои в Украине и Ма-
лороссии, быв чужими, предлагали мне их домы и услуги и прямо род-
ственным серцем, призирали меня бездомнаго» [24, с. 2].

І. Вернет уподібнювався мандрівному життю Г. Сковороди: він 
побував майже у всіх значних містах України, Малоросії і Ново-
росії. Сам І. Вернет каже: «Ну, завтра мне в путь! Куда же? Сам еще 
не знаю; куда глаза глядят». Найчастіше свої мандри, подібно Г. Ско-
вороді, І. Вернет здійснював пішки, несучи на плечах свою валізу, 
в якій уміщувалось все його майно. Там була його бібліотека (Вер-
гілій, Горацій, декілька томів Руссо, Бернарден де-Сен-П’єр, Стерн, 
Анахарсіс, Геснер, Юнг, Галлер), білизна й одяг.

Твори І. Вернета представляли з себе публіцистичні статті в «Ук-
раинском вестнике», що за своїм літературним напрямком, прими-
кає до швейцарської філософсько-світоглядної школі, представни-
ками якої були Жан-Жак Руссо і Бернарден де-Сан П’єр. Аби зро-
зуміти сутність світогляду І. Вернета, зупинимося на його статті 
«Мысли одного из моих дней в Харькове»:

«У меня один конёк с покойным Сковородою. Надобно, чтобы любил 
тех, у коих обедаю... Улицы становятся училищем, из коего я почерпываю 
полезные уроки... Если же разобрать основания прямого счастия, то рас-
стояние между людьми не так велико, как оно с перваго взгляда покажется. 
Прав Сковорода: Бог сделал нужное и полезное нетрудным. Умереность 
многое заменяет, но ничто не заменит потери честности. Имя, платье 
и экипаж не делают человека; не нужно быть всегда эпикурейцем... О бед-
няке не заботятся, но Бог о нем печется, как и о богаче... Оставляя другим 
шумныя забавы, я с прогулок или посещения приятелей спешу в уеденен-
ную свою комнату, чтобы в тишине рассуждать о виденом и слышаном 
в продолжении дня, исследовать, осуждать, бранить себя, раскаиваться 
и мириться с собою, отдыхать и теряться в лабиринте приятных мечта-
ний. Безмятежный покой, приятный досуг – сладостное успокоение сердца, 
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неволнуемаго страстями. Вы ничто перед блаженством, внушаемым ду-
шею, когда человек доволен собою! Вот истинный камень философиче-
ский» (Украинский вестник, 1819 г., апрель, с. 66–75) [24, с. 5].

І. Вернет залишив нам характеристику Г. Сковороди, якого по-
рівнює з необробленим дорогоцінним камінням, і не розуміє, 
в чому була таємниця його впливу на учнів. І. Вернету не подоба-
лись і твори Г. Сковороди, як у прозі, так і віршовані. Він зазначав, 
що не любив «ходить по мрачному лабиринту метафизики, привык-
ши издавна к ясному и прекрасному слогу любезнаго Сен-Пиера 
и к простому, удобопонятному умствованию Локка и Кондильяка» 
[24, с. 6].

При всьому тому І. Вернет шанував Г. Сковороду і відчував у со -
бі схильність уподібнюватись йому у деяких відношеннях. Але 
велика відстань пролягає між глибоким оригінальним самобут-
нім стилем філософії українця Г. Сковороди та легким, уникаючим 
всяких складнощів світоглядом швейцарця І. Вернета, що дивною 
долею був закинутий від своєї вітчизни на далеку чужину. І. Вер-
нет міг би тільки уподібнюватись великому «старчику Варсаві» і до 
того ж виключно у зовнішніх прийомах його проповідницького 
життя, наприклад мандруванні. Г. Сковорода, мешкаючи і у помі-
щиків, залишався самим самою за образом життя, раз і назавжди 
ним обраному, і відверто казав їм істину. Філософія Г. Сковороди 
ставила своєю метою моральне удосконалення суспільства, а І. Вер-
нет у своїх писаннях і бесідах лише намагався бути приємним спів-
розмовником, який веде немов би невимушену розмову зі своїми 
читачами, в якій є багато нового, цікавого і повчального, але негли-
бокого. Якого би певного сюжету І. Вернет не торкався, він завжди 
робив відступ у бік легких філософських міркувань, літературних 
пасажів, проникнутих риторикою і в деякій мірі сентименталь-
ністю. Зрозуміло, що вплив подібних статей не міг бути особливо 
значним. Це був, так би мовити, публіцист свого часу, що писав 
легким стилем, як людина з типово французькою освітою. І. Вернет 
був відомий і навіть популярний: представники заможних верств 
і панства його читали і навіть запрошували до себе (тим більше, 
що він потім друкував подяки щедрим господарям), але цим справа 
і закінчувалась. І тому, зрозуміло, І. Вернет усвідомлював всю ду-
ховну велич глибоко шанованого, хоча й настільки відмінного від 
нього у внутрішніх особливостях Г. Сковороди. Так, розповідає 
І. Вернет:
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«Я нарочно ездил из Мерчика в деревню Ивановку (Богодуховского 
уезда) для посещения могилы, в коей почитают бренные остатки незабвен-
наго Сковороди» (Украинский вестник, 1817, ч. 6, с. 121–125) [24, c. 7].

І все ж таки, стоячи незрівнянно нижче Г. Сковороди за впли-
вом на сучасне йому українське суспільство, І. Вернет представляє 
з себе яскравого і симпатичного діяча, який залишив по собі добру 
пам’ять у сучасників.

Образ Г. Сковороди, цього дивовижного «старчика», в якому іс-
нував певний натяк на елементи юродства, продовжує залишатися 
загадкою для багатьох дослідників і предметом художнього зацікав-
лення. Згадаймо широковідоме Шевченкове: «Та й списую Сково-
роду...» [625, т. 2, с. 63]. Але більш показовим э відгук про філософа, 
який міститься в оповіданні «Близнецы»:

«Мне кажется, никто так не изучил бестолковых произведений фило-
софа Сковороды, как князь Шаховской. В малороссийских произведениях 
почтенного князя со всеми подробностями отразился идиот Сковорода» 
[625, т. 4, с. 60–61].

Чим же викликана така дивна грубість по відношенню до світлої 
особистості філософа? Гадаю, все тією ж нездатністю Тараса Григо-
ровича до осягнення божественних істин через сильне забруднення 
власної свідомості. В цьому зізнається і сам Т. Шевченко в одному 
з найбільш сильних своїх віршів:

Чи то недоля та неволя,
Чи то літа ті летячи
Розбили душу? Чи ніколи
Й не жив я з нею, живучи
З людьми в паскуді, опаскудив
І душу чистую?... А люде!
(Звичайне, люде, сміючись)
Зовуть її і молодою,
І непорочною, святою,
І ще якоюсь... Вороги!!
І люті! Люті! Ви ж украли,
В багно погане заховали
Алмаз мій чистий, дорогий,
Мою колись святую душу!
Та й смієтесь. Нехристияне!
Чи не між вами, я, погані,
Так опоганивсь, що й не знать,

Чи був я чистим коли-небудь,
Бо ви мене з святого неба
Взяли меж себе – і писать
Погані вірші научили.
Ви тяжкий камінь положили
Посеред шляху... і розбили
О його... бога боячись!
Моє малеє, та убоге,
Та серце праведне колись!
Тепер іду я без дороги,
Без шляху битого... а ви!
Дивуєтесь, що спотикаюсь,
Що вас і долю проклинаю,
І плачу тяжко і, як ви...
Душі убогої цураюсь,
Своєї грішної душі!

[625, т. 2, с. 262–263].
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Слід зазначити, що в академічних інтелігентських колах Росії 
ХІХ ст. тривалий час панувало упередження, що писав Сковорода 
важко, мовою темною і дивною про предмети абстрактні, примар-
ні, здатні зацікавити коло обмежене, непомітне, одного напрямку 
і життя – переважно професорів і учнів духовних академій, старих 
поміщиків і «досужих» людей. Отже, вважалось, що твори Сковоро-
ди, як людини чудернацької, списували і тримали у себе тільки лю-
бителі дивних курйозів та відлюдні анахорети. Те, що у Сковороди 
є цільна і закінчена філософська система зрозуміла Олександра Єфі-
менко. В своєму викладі філософії Сковороди вона порівнює його 
зі Спінозою, і робить висновок, що філософія Сковороди пантеїс-
тична. Заслуговують на увагу також її свідчення про популярність 
Сковороди серед народу у другій половині ХІХ ст.:

«Память народа о нём оказалась прочнее и благодарнее, чем память 
культурного класса. В то время как потомки дворянских родов Слобод-
ской Украины, тех, которые гордились когда-то дружбой Сковороды, 
едва-едва помнят его имя и, может быть, несколько анекдотов, народ до 
сих пор живет Сковородинским духовным наследством. Каждый украин-
ский кобзар и лирник поёт сковородиновские псальмы, духовные стихи, 
и очевидно, их суровая мораль, полная презрения к жалкой мирской суете, 
находит глубокий отклик в народной душе» [199, с. 256].

З поміж непересічних явищ руської літератури ХХ ст., які так чи 
інакше пов’язані зі Сковородою, слід назвати, перш за все найвидат-
ніший твір Михайла Булгакова – фантасмагоричний роман «Мастер 
и Маргарита», в якому найочевиднішим способом художньо втілена 
теорія трьох світів Г. Сковороди: мікрокосмос, макрокосмос та сим-
волічний світ Біблії. У романі М. Булгакова перший світ представля-
ють люди, другий – Воланд зі своїми супутниками, третій – біблійні 
персонажі (Ієшуа Га-Ноцрі, Понтій Пілат, Іуда, Левій Матвій). До 
того ж, усі три світи булгаковського роману мають видиму та неви-
диму іпостасі, які схожі на «видиму» та «невидиму» натури в мета-
фізиці Г. Сковороди [60, т. 5, с. 7–384].

Якщо деякі дореволюційні дослідники (П. Куліш, П. Житецький) 
дорікали Г. Сковороді нібито його байдужістю до соціальних і на-
ціональних питань, вважали його аполітичним і космополітичним, 
то радянські автори, навпаки, доводили патріотизм і демократизм 
Сковороди, близькість його думок до російського просвітництва 
XVIII ст. Радянська наука намагалася зробити із Сковороди – випуск-
ника Києво-Могилянської духовної академії, людини, якій київ-
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ський архієрей пропонував прийняти сан, – такого собі «майже 
атеїста», який, на жаль, «не досягнув рівня революційної свідомості». 
Показовою в цьому плані стала радянська іконографія мислителя. 
На картинах він зображувався в селянській свитці, іноді в оточен-
ні селян, на фоні сільських пейзажів. Відповідно, на «селянські» 
й «антиклерикальні» моменти зверталася увага в публікаціях про 
філософа.

До образу Совороди зверталися Максим Рильський, Юрій Клен, 
Борис Олійник... Не одне десятиліття писав Павло Тичина своє гі-
гантське полотно, поему, яку він назвав симфонією – «Сковорода». 
Цей твір лишився незакінченим. Мабуть найбільшою перешкодою 
стало те, що П. Тичина під тиском ідеології хотів зробити із заглиб-
леного в себе мислителя Г. Сковороди якогось соціально активно-
го типа, мало не симпатика гайдамацького руху. Хоча принагідно 
повторимо, що Сковорода не був і таким собі відлюдьком, далеким 
від народу, не-громадянином. В його листах весь час згадується Ма-
лоросія, Україна, свою віршовану мініатюру «De Libertate» («Про 
свободу») він виписав як апологію своєму ідеалові державотворця, 
громадського діяча – Богданові Хмельницькому:

Будь славен во век, о муже избранне,
Волносты отче, герою Богдане! [474, c. 116]

Але «безкровно репресованому» тоталітарною системою Тичині 
не вдалося зберегти об’єктивність у висвітленні Сковороди як гро-
мадянина і місцями він заполітизував рідну йому фігуру українсько-
го мислителя. Між двома приступами до поеми-симфонії (у 1920 та 
1940 рр.) П. Тичина в 1937 р. створює відомий вірш «Давид Гурамі-
швілі читає Григорію Сковороді поему “Витязь в тигровій шкурі”». 
Твір цей вельми прикметний і не стільки як явище художнього 
порядку, як ідеологічного. Окрім того, він є свідченням регресив-
них тенденцій у творчості П. Тичини, як, зрештою, і їх наростання 
в українській літературі взагалі. Ми не збираємося спростовувати 
історичний факт зустрічі й контактування Г. Сковороди й Д. Гура-
мішвілі, так само, як на грамину применшувати авторитет цих двох 
великих синів своїх народів, тим паче видатного поета і культурного 
діяча Д. Гурамішвілі, для якого Україна стала другої вітчизною. Тим 
більше вражає те, що з причин і мотивів позалітературних П. Ти-
чина у цьому хвалебному вірші ущімлює авторитет як одного, так 
і другого історичного персонажа. Вірш розпочинається від забарв-
леної гумором суперечки двох поетів, в якій Гурамішвілі обстоює 
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радощі буття, природою даровані людині втіхи, яких зі схимниць-
кою суворістю зрікається Сковорода («Що мені дівочі очі, голубії, 
карі? Зачинив у світ я двері – ме давхуре карі» [562, c. 152]). Ось тут 
на передній план ліричної картини виступає Гурамішвілі. Виступає 
(сценічно!) в прямому смислі, виходить на середину хати і, як з три-
буни, починає повчати та, навіть, присоромлювати Сковороду:

І сказав Гурамішвілі: ні сміши, Григорій!
Хочеш бути як береза в льолі білокорій?
Зовнішнього відректися? Всіх віків, історій?
Ей, слова твої несмачні, як густий цикорій.
Ну от ти шукаєш щастя, але де – в пустелі?
Ну от ти угору рвешся – над тобою ж скелі!
Будь земним, життєупругим, як герой в новелі!
З Руставелі бери приклад, тільки з Руставелі!
І почав Гурамішвілі, ставши серед хати,
да словами ж Руставелі світ старий хитати.
Ей, Сковородо, ти хочеш од світу втікати?
Чи ніколи не кохав ти? Чи не нюхав м’яти? [562, c. 152].

Риторичність останніх двох рядків навіть не інвективна, а глуз-
лива, адже мимохідь, театральним жестом обіграється одна з коре-
невих засад того філософа («Світ ловив мене та не спіймав»), котрий 
босоніж сходив рідну землю вздовж і впоперек. Гурамішвілі з доб-
рого серця і на себе кладе провину за марні блукання світоглядними 
манівцями:

В вісімнадцятом столітті, у просвітнім віці
стидно нам шукати вати – миру в чоловіці.
Що якби та пошукав ти у людині криці? [562, c. 152].

Далі слідує самокритика Сковороди у кращих традиціях колек-
тивних «проробок» 1930-х рр.:

Криці кажеш ти? заліза? – і, розкривши руки.
враз Сковорода промовив: ось я весь! На муки,
муки бідних я дивився, тільки ж запоруки
не знайшов я, щоб звільнити їх од пана й дуки.
В Руставелі ярл заліза? – дай же тої яри!
Був у біблії я довго, як у темній хмарі [562, c. 152–153].

Гурамішвілі знову продовжує розкривати очі Сковороді, знову 
«ставши серед хати»:

Що ні вірш та що ні думка – радощі ж і болі.
Й поміж них одна прорвалась, як буран на волі:



75Розділ 1. Філософська культура як світоглядний чинник становлення 
національно-гуманістичної традиції в Україні

ф у урф у ур

Всіх рабів, в кайдані кутих, визволи з неволі!
Що такеє раптом сталось? Що з Сковородою?
«Визволи рабів з неволі», – повторив луною [562, c. 153].

Тяжкий дух національно-культурного упослідження й самопри-
ниження озивається в тупому, запопадливому (бо ж луною!) повто-
рюванні великих слів великого Руставелі. А далі й ці слова, думки, 
пориви Руставелі, в свою чергу, втрачають якість живого духу, бо, 
в силу примітивно-механічного сприймання їх тичинівським ге-
роєм, перетворилися на мало не маніакальну ідею («буду я тепер 
ходити з думкою одною»):

Руставелі, в Україну підеш ти зо мною:
буду я тепер ходити з думкою одною, –
від Ізюма до Полтави, ще й до Кременчуку.
Дівчину, просту кріпачку, я візьму за руку.
Відкупивши її в пана, віддам у науку.
Ой панам тепер проклятим нароблю я стуку!
І Сковорода промовив та слова ж веселі:
Руставелі, Руставелі, я – в новій оселі! [562, c. 153].

З «пітьми невідання і власних облуд» тичинівський Сковорода 
виступає в «царство істини і знання»:

Ой спасибі Руставелі за слова за ярі!
Відчинив свої я двері, – а був як у хмарі, –
відчинив у світ я двері – ме гаваге карі [562, c. 153].

В інтерпретації П. Тичини бідак-Сковорода, котрий, вживаючи 
вислів І. Франка, «був запертий в льох», умить прозріває й уклінно 
дякуючи, вирушає в світ, озброєний знаннями, як і для чого жити. 
Таким чином, в даному творі образ Сковороди доведений до жалю-
гідної карикатури.

В теперішній Україні такі дослідники, як Валерій Шевчук, дово-
дять, що Сковорода був таємним мазепинцем і русофобом (і це є для 
них не гіпотезою, а аксіомою!). Так, за В. Шевчуком виявляється, що 
всі негативно забарвлені образи в творчості Г. Сковороди – Вавілон, 
фараон, вовк, змій, пекло, сатана, бурхливе море, пекуче сонце, кім-
мерійський морок – це таємні символи Росії; чад російських печей – 
російське православ’я, викликана цим чадом лихоманка – секуля-
ризація церковних земель. А повчальний лист, адресований юному 
Ковалинському – зашифрована порада Кирилу Розумовському не 
втручатися в російські справи, а облаштовувати Україну. Образи ж 
позитивні – Ізраїль, Небесний Сіон, рай, сад, Еродій та його родина – 
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це Україна; Геракл чи Іона – Мазепа або майбутній гетьман-рятівник 
від російського гніту [627].

Минуло 250 років з того часу, як творив цей філософ. Чи здійс-
нилися його мрії про виховання справжньої людини? На жаль вони 
залишилися, в основному, тільки мріями. Зараз, на початку ХХІ ст., 
відбувається процес формування так званого «суспільства спожи-
вання», інтереси якого цілком пов’язані лише із задоволенням ма-
теріальних потреб. Великі і малі, чесні і нечесні – неважливо. Голов-
не обміняти їх на відповідну міру блага: влади, слави, майна, освіти, 
святості, престижу, перебування на Канарах, Багамах, в Америці 
і т. п. Але при цьому багаті і незаможні, красиві і некрасиві, здорові 
і хворі в своїй переважній більшості залишаються нещасливі, вкотре 
підтверджуючи досвід, що міра багатства, влади, здоров’я, молодо-
сті, краси тощо, непропорційна мірі щастя, оскільки «щастя ні від 
небес, ні від землі не залежить». Коли знайомишся з моральними 
сентенціями Г. Сковороди, здається, що багато з них спрямовані 
до нашіх сучасників, більшість з яких з усього і на всьому сьогодні 
роблять гроші. Отже, можна зробити висновок про виховну акту-
альність вчення Г. Сковороди, що закликає людину повернутися до 
божествених, вічних, духовних основ буття.

1.4.  Християнська антропософія Миколи Гоголя
як приклад індивідуальної національної 
самоідентифікації мислителя

Кожна геніальна особистість відзначається яскравою оригіналь-
ністю та неповторністю, а також у більшій чи меншій мірі вираженою 
загадковістю. Це стосується, зокрема, такого самобутнього майстра 
художнього слова, як Микола Васильович Гоголь (1809–1852) – най-
величніше втілення світоглядного синтезу двох гілок руського наро-
ду. У його творчому доробку заслуговує на увагу не лише майстерне 
володіння словом, а й потужний потенціал основних філософсько-
світоглядних ідей, на основі яких побудована оригінальна антро-
пософська концепція, яку можна вважати соціокультурною репре-
зентацією української ментальності. Питання філософської антро-
пології і філософії культури, до яких звертався М. Гоголь (Людина 
і Бог, Людина і Світ, екзистенція, національний характер тощо), зна-
ходять відгук у сучасній національній філософії України.
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Предки письменника – Гоголі-Яновські, – прийшли з польської 
сторони, порвали з католицизмом, а особа Миколи Гоголя, що увін-
чала це родове древо, стала уособленням торжества православ’я. 
Так судилося, щоб українець Гоголь став росіянином. Мабуть, Гос-
подь Бог вирішив, що однієї душі для генія буде малувато. Вичерпну 
характеристику національності Гоголя дав Олесь Гончар:

«Для росіян він – «Николай Васильевич», для українців – «Микола Васи-
льович», римські друзі називали його «синьор Нікколо», для людськості ж 
він просто – Гоголь, великий чародій слова, прозорливець з даром про-
никати в найпотаємніші глибини людської душі. Погодьтеся: це щось 
все ж таки значить – бути його земляком, дихати тим повітрям, яким Го-
голь дихав у свої найсвітліші роки, відчувати під собою саме ту землю, 
по якій він бігав колись малим і яку, без сумніву, згадував потім, теплу 
і рахманну, і в далеких мандрах згадував, як материнську ласку, як вищий 
дар буття. Мабуть-таки, землякові і справді легше уявити собі, як весе-
лий і бистроокий хлопчик грався зі своїми ровесниками на полтавських, 
вщерть напоєних сонцем луках, пустуючи, показував язика сільським мо-
лодицям, безтурботно сміявся, почувши влучний народний жарт, ще не 
відаючи тоді, скільки страждань і тягот ляже на його слабкі плечі, які муки 
терзатимуть упродовж років його тонку, нервову душу» [85, с. 237].

Дар яскравого зображення картин природи і реалістичність люд-
ських портретів, своєрідний гумор (насмішкуватий погляд на світ 
крізь незриму тугу), глибинна християнська релігійність (не обря-
дова, а духовна) – ось українські національні риси Гоголя.

«Земля України, це вона вигодувала, виховала Гоголя і то не лише фі-
зично, а – що важливіше – духовно, з дитинства наділявши його красою 
своєї поезії, буянням пісенної творчості, епічною величавістю дум, фан-
тастикою казок, переказами й легендами, барвистою образністю – всіма 
багатющими плодами народного духу. Відомо, як жагливо й пристрасно 
всмоктував, вбирав у себе вразливий хлопчик, а потім юнак усе це багат-
ство, як імпонував йому цей світ, де так природно єднались реальність 
народного життя і лет вільної фантазії, де все грає силою, родить красу 
і, ніби чарами зваблює, кличе до себе художника» [85, с. 238].

Особа Гоголя – це незаперечний Божий дар Україні і всій слов’ян-
щині. Його постать містить у собі чимало таємниць і парадоксів.

Народився Гоголь у краї з багатовіковою культурною традицією, 
зростав майбутній письменник у середовищі людей, обізнаних 
з творами Горація, Пушкіна і літописом С. Величка, навчався цілих 
сім років у першокласному на той час Ніжинському ліцеї. Мати, 
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Марія Іванівна, була дуже набожною, благочестивою і кроткою жін-
кою; батько, Василь Опанасович, мав літературний талант, був вда-
лий до жарту, на дозвіллі постачав репертуар для маєткового театру 
свого високого родича і протектора Дмитра Трощинського – магна-
та і петербурзького міністра «на покої» [117]. Про поетичний склад 
натури Василя Гоголя свідчать дерев’яна ажурна бесідка у парку, за-
тишний гротик на березі ставка васильківської садиби.

Літературний досвід Гоголя-батька не минув безслідно для сина, 
так само як й інші явища української культури. Дослідники вірно 
вказують, що епіграфи до оповідання «Сорочинская ярмарка» та 
деякі деталі цього твору виявляють, скажімо, обізнаність Гоголя 
з «Енеїдою» І. Котляревського та творами Гулака-Артемовського. 
Помічено, що смішний чорт, лиха баба, пройда-циган, селянин-про-
стак і дяк з пишномудрими словесами – все це традиційні фігури 
українського лялькового театру-вертепу. Вже у ранні свої світанкові 
літа, навчаючись у Ніжинському ліцеї, М. Гоголь дбайливо збирав 
народні пісні і перекази, матеріали для «малоросійського лексико-
на», а пізніше мріяв написати велику працю з історії України, на 
арені якої колись дзвенів шаблею напівлегендарний предок Остап 
Гоголь. Славетна Яновщина постачала Гоголю анекдотичні історій-
ки. Ось тут Гоголь міг чути оповідку про двох багацьких синків, не-
примиренних Іванів, котрі ніяк не могли поділитися спадщиною, 
тяглися по судах роками, ставши, звичайно, посміховиськом для 
всього повіту. Відома й легенда про поміщика, який мав десь тут ви-
нокурню, оскільки ж для престижу перед банком виникла потреба 
збільшити кількість кріпаків, то ось і майнула цьому панкові думка 
поїхати і прикупити реєстрових мертвих душ у сусідів. Тут М. Го-
голь жив серед живих, добре знайомих людей та різного місцевого 
значення демонів, що теж існували ніби в реальності, невіддільній 
від поетичних народних уявлень. З народної поезії М. Гоголь повні-
стю бере фантастичні картини, зокрема, казки про мертву дівчину-
відьму, яка блукає у церкві, доки не заспівають півні. Один із спів-
курсників, В.І. Любич-Романович із здивуванням відзначив у своїх 
спогадах низку «дивних рис» в характері Гоголя:

«Ми сміялися з нього і заперечували в ньому всякий талант і праг-
нення до освіченості, до наук. Гоголь розумів це наше ставлення до ньо-
го як ознаку столичної пихатості дітей аристократів і тому сам знати нас 
не хотів. Він шукав зближення лише з людьми собі рівними, наприклад, 
із своїм «дядькою», слугами взагалі і з базарними торговцями на ніжин-
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ському ринку – особливо. Це зближення з людьми простими, мабуть, да-
вало йому своєрідну насолоду в житті і збуджувало поетичний настрій. 
Принаймні ми це помічали з того, що він після кожного такого нового 
знайомства надовго замикався в своїй кімнаті і заносив на папір свої вра-
ження» [279, с. 10–11].

Чому не став Гоголь українським письменником, творцем україн-
ської прози? Тут можна посилатися на елітарне дворянське вихо-
вання, на дворянство самого Гоголя (400 кріпаків і тисяча десятин 
землі), на культурні традиції (Полтавщина вже перед Гоголем дала 
для російської літератури І. Хемніцера, М. Хераскова, І. Богданови-
ча, В. Капніста, В. Нарєжного, М. Гнєдича), на тяжіння до російської 
культури – традицію, що йшла від полтавського полковника Марти-
на Пушкаря, який життям заплатив за вірність Переяславській раді, 
коли зрадник Виговський став снувати свої Гадяцькі трактати. Го-
голь належав до тієї частини української інтелігенції, яка свої старо-
київські імперські традиції і могутні потенції української культури 
прагнула реалізувати в новій імперській Росії. Павло Загребельний 
зазначає, що вирушаючи після навчання в Ніжині до Петербурга, 
Гоголь був далекий від містичних покликань, він взагалі не мав на-
міру ставати літератором чи художником, він їхав «служить отече-
ству», а це, як відомо, найкраще робити в столиці.

«Не в Миргороді ж, де в прославленій ним згодом калюжі брьохаються 
свині, і не в провінційній Полтаві, де поліцмейстер боїться губернатора, 
а губернатор остерігається поліцмейстера і тому не наважується звернути 
його увагу на курей, що клубляться перед губернаторським особняком. 
Столиця – чарівний магніт для всіх молодих обдарувань, притягальна 
сила для надій, зухвальств і навіть для нахабств» [85, с. 21].

Але Гоголь їде з найчеснішими намірами. Він хоче «робити благо»:
«Еще с самих времен прошлых, с самих лет почти непонимания, я пла-

менел неугасаемую ревность сделать жизнь мою нужною для блага госу-
дарства, я кипел принести хотя маленькую пользу. Тревожные мысли, что 
я не могу мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности при-
несть ему малейшую пользу бросали меня в глубокое уныние. Холодный 
пот проскакивал на челе моём при мысли, что, может быть, мне доведется 
погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом – 
быть в мире и не означить своего существования – это было для меня 
ужасно. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве 
и остановился на одном. На юстиции. – Я видел, что здесь работы будет 
более всего, что здесь только я могу быть благодеянием, здесь только буду 
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истинно полезен для человечества. Неправосудне, величайшее в свете не-
счастье, более всего разрывало мне сердце. Я поклялся ни одной минуты 
жизни не утерять, не сделав блага. Два года занимался я постоянно изу-
чениям прав других народов и естественных, как основных для всех, за-
конов, теперь занимаюсь отечественными. – Исполнятся ли высокие мои 
начертания? или Неизвестность закроет их в мрачной туче своей?» [119, 
т. 10, с. 111–112].

Він мріє про щастя і славу на шляху щирого служіння людству. 
Але петербурзька дійсність швидко розвіяла юнацькі мрії та уявлен-
ня Гоголя:

«Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его вообра-
жал гораздо красиве, великолепнее, и слухи, которые распускали другие 
о нем, также лживы» [119, т. 10, с. 136–137].

«Петербург вовсе не похож на прочие столицы европейские или на Мос-
кву. Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасываю-
щим на неё печать национальности; на Петербурге же нет никакого харак-
тера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе непохожи 
на иностранцев, а русские, в свою очередь, обиностранились и сделались 
ни тем ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блеснет 
в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департамен-
тах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных 
трудах, в которых безплодно издерживается жизнь их» [119, т. 10, с. 139].

Столична дорожнеча швидко висмоктує його скромні кошти. 
Йому стає знайомим життя петербурзької бідноти, мешканців хо-
лодних кутків, горищ та підвалів. Місяці минають у даремних шу-
каннях служби в якому-небудь петербурзькому департаменті. Не-
вдалими були і перші кроки Гоголя в літературі. В 1829 р. виходить 
з друку його юнацька поема «Ганц Клюхельгартен». Твір, на який 
молодий письменник покладав свої найбільші надії, не мав ніякого 
успіху. Гоголь був настільки вражений різкими нападками крити-
ки, що зібрав по книгарням маже всі примірники поеми і спалив 
їх. Схвильований невдачею, він несподівано вирішив кинути все 
й поїхати за кордон. Але тільки-но він «опинився на морі, на чужому 
кораблі, серед чужих людей», як стискаюча серце туга за батьківщи-
ною охопила його. Побіжно оглянувши Любек, Травемюнде і Гам-
бург, він поспішає назад у Петербург [119, т. 10, с. 149–157]. Як пише 
П. Загребельний:

«Материні гроші танули, як сніг на сонці, Гоголь метався туди і сюди, 
пробував сили у чиновництві (не пішов далі титулярного радника), в ак-
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торстві (не взяли через погану дикцію, хоч згодом сучасники в один голос 
твердили про його геніальну здібність читання!), в художничестві («воль-
ноопределяющимся» відвідував уроки малюнка в Академії художеств), 
у педагогіці (наставником сановитих недоростків) і навіть у професор стві 
(двічі – професором історії, і все марно), а тим часом за ним стояли цілі 
віки історії й незвичайної талановитості, велика душа народу рідного, 
його неповторно барвисте, вільне, широке, доброзичливе бачення і сприй-
няття світу, стояв народ, що віки цілі промовляв до світу своїми піснями 
і думами, плачем і сміхом, дивуючись безмірно, чому ж не чує його той 
великий світ, уперто й з надією ждучи, коли прийде той, хто переллє його 
сміх і тугу, його жалі й надії, його неповторний голос у свій голос, який 
стане чутний повсюди і розлунюватиметься вікі цілі» [85, с. 21].

Тож поетичні сонячні видіння радісного квітування дитинства 
і юності були породжені в ті похмурі дні, коли М. Гоголь марно шукав 
щастя по канцеляріях і всю зиму дрижав у літній шинелі на льодових 
вітрах Невського проспекта. У листах до рідних він скаржиться, як 
йому набридло сіре небо Півночі, сумний краєвид із соснами і ялин-
ками. У чужому, похмурому місті М. Гоголь у ностальгічній гарячці 
творить, передусім для самого себе, паноптикальну імітацію України – 
«упоительную и роскошную Малороссию». Так з’явилися щирі та 
яскраві «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повісті Гоголя витворю-
вали поезію народного життя, змальовували багатоликий образ та-
лановитого і волелюбного українського народу. О. Гончар зазначає:

«Романтика «Ганца Кюхельгартена» виявилась псевдоромантикою, штуч-
ною, вимученою, звернення ж до народних джерел, вражень дитинства 
і юності наповнило твори молодого письменника тим поетичним реаліз-
мом, сміливим, веселим, зухвалим, якого доти не знала вітчизняна худож-
ня проза» [85, с. 239].

У період творчого дозрівання Гоголя українська тема в літературі 
викликала загострений інтерес: для одних – зовнішній, екзотичний, 
для інших – більш поглиблений. Багато хто тоді звертав погляд до 
цієї напівзагадкової землі з її своєрідною і самобутньою культурою, 
де ще недавно вирувало волелюбне козацтво, де кріпосне право ще 
не в’їлося в усі пори душі. Україну оспівували О. Пушкін і К. Рилєєв, 
рух декабристів обрав цей край однією із своїх твердинь. Яскра-
вий національний колорит, відображення неповторних особливо-
стей історії та побуту народу, зв’язок з образним світом фольклору 
викликали живий інтерес читача до присячених малоросійській 
темати ці повістей В. Нарежного, О. Сомова, А. Погорельського, до 
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російськомовних творів Г. Квітки, Є. Гребінки. Доходила до чита-
цьких кіл Москви і Петербурга і голосна луна «Енеїди» І. Котлярев-
ського, багатьох зворушували й зачаровували «Малороссийские пес-
ни» М. Максимовича. Модна «українська тема» привертала також 
і багатьох досить поверхових авторів, які російською і українською 
мовами в наївних козакофільських писаннях намагалися освоїти 
цей новий для них поетичний край, що вимальовувався їм суціль-
ною іділією, казковою країною веселих бенкетувань, нескінченних 
забав, шароварів, вареників і неодмінного гопака – цих зовнішньо-
етнографічних атрибутів народного побуту. Чимало з написаного 
тоді на українську тему пішло в забуття, залишився ж передусім Го-
голь, сприймаючись у світовій літературі як істинний відкривач цьо-
го поетичного материка, митець, що справді пробився у глибини, до 
нього не звідані, створив неповторний характер народу, духовний 
образ України. Саме те, що зробив у свідомості суспільства Гоголь 
своїм «сукупним» образом України та її народу, рішуче перевершу-
вало, якоюсь мірою навіть затуляло попередні спроби і пошуки. Бо, 
може, й зараз десь, наприклад, у Бразілії чи на Ямайці, в глибинах 
Азії чи в якомусь африканському містечку тамтешній люд одержує 
перші літературні уявлення про народ Грицьків і Оксан, Тарасів 
і Остапів саме з книг великого чарівника слова, коли вони сюди по-
трапляють. В чому ж була новизна, сила й неперехідна свіжість цих 
ранніх повістей Рудого Панька?

Не станемо, услід вульгарним соціологам, вишукувати в раніх 
повістях Гоголя те, чого в них ще нема, що з’явиться пізніше в «Мерт-
вых душах», де «кожна сторінка бурхатиме чорним вогнем сатири, 
де постануть картини дикої потворності кріпацтва, поміщицького 
самодурства і виродження. Не лише кріпосницька система, як така, 
а весь світ насильства, зла і несправедливості викличе осуд пись-
менника і його незникаючу тугу за тими «гармоническими грезами», 
якими душа його впивалася на ранніх зорях творчості» [85, с. 239]. 
Герої сонячних повістей українського циклу ще не знівечені раб-
ством, натури прості і добродушні, вони пашіють фізичним і ду-
ховним здоров’ям, а якщо деякі з них і вступають у боротьбу, то 
здебільшого з нечистою силою, врешті-решт дотепно перемагаючи 
її на очах усміхненого читача. Письменник малював не так сучас-
ний йому реальний побут народу, як народну мрію про світле, гарне 
і щасливе життя, малював природних, вільних людей, не пригніче-
них тяжкими умовами кріпосництва. Фантастика була невід’ємним 
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елементом повістей, то надаючи їм особливої загадковості і таєм-
ничості, то обертаючись гострим комічним гротеском. Але про-
гресивна романтика гоголівських повістей істотно відрізнялась від 
солоденько-сентиментальних ідилічних описів життя «поселян» та 
«поселянок».

Багато разів відзначалася висока емоційність, захоплена підне-
сеність гоголівських романтичних пейзажів («Как упоителен, как 
роскошен летний день в Малоросси!» [119, т. 1, с. 111], «Знаете ли 
вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!» [119, т. 1, 
с. 159] та ін.). Ці пейзажі захоплювали читачів своєю ліричною щи-
рістю, справжньою любов’ю Гоголя до своєї рідної прекрасної Украї-
ни. Але це були не звичайні абстрактні романтичні пейзажі: у них 
втілювались реальні риси української природи, схоплені оком зірко-
го митця, її своєрідний місцевий колорит. Так, в описі травневої ночі 
читач знаходив не тільки «океан благоуханий» і сплячий ландшафт, 
не тільки захоплені вигуки автора («Божественная ночь! Очарова-
тельная ночь!» [119, т. 1, с. 159]), а й вражаючу картину українського 
села, освітленого блідним місячним промінням:

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! 
Всмотритесь в неё. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный 
свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся 
в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, 
и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаровательная ночь! 
Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную 
тень от себя. Тихи и покойны пруды; холод и мрак вод их угрюмо заклю-
чен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешен 
пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут ли-
стьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветреник – ночной 
ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А вверху 
всё дышит, всё дивно, всё торжественно. А на душе и необъятно, и чудно, 
и толпы серебряных видений стройно возникают в её голубине. Боже-
ственная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, 
и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, 
что и месяц заслушался его посереди неба... Как очарованное, дремлет на 
возвышении село. Ещё белее, ещё лучше блестят при месяце толпы хат; ещё 
ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. 
Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие 
окна. Перед порогами иных только хат запоздалая семья совершает свой 
поздний ужин» [119, т. 1, с. 159].
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Своєрідність творчого методу Гоголя позначається і в жанрових 
картинах, що створюють живий промовистий фон для героїв його 
повістей. Прекрасно володіючи різноманітним етнографічним ма-
теріалом і добре знаючи побут українського села, митець, проте, 
прагне дати не обов’язково точний етнографічний опис, не архео-
логічне нагромадження деталей, а єдину художню картину і вража-
ючими образами показати обстановку, в якій живуть і діють молоді 
закохані парубки й дівчата, комічні сварливі баби і статечні куми. 
Так, малюючи ярмарок, Гоголь сміливо й вільно бере найхарактер-
ніші риси і деталі та створює мальовничу картину гомінливого бар-
вистого зборища людей. Тут і побіжний перелік («Шум, брань, мы-
чание, блеяние, рев – все сливается в один нестройный говор. Волы, 
мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки – все ярко, 
пёстро, нестройно» [119, т. 1, с. 115]), і звукові образи («Ломается 
воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закру-
жившаяся голова недоумевает, куда обратиться» [119, т. 1, с. 115]), 
і синтетичні узагальнення (ярмаркова юрба у вигляді величезного 
страховища з єдиним рухливим тулубом). До опису ярмарку Гоголь 
повертається кілька разів, але завжди зображує його по-новому: то 
він, осяяний вечірнім стомленим сонцем, грає різнобарвними сві-
товими переливами та відтінками («Ослепительно блистали верхи 
белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огнен-
но-розовым светом. Стекла наваленнях оконниц горели; зеленые 
фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненые; горы 
дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди» 
[119, т. 1, с. 120]), то, сповитий ранковою свіжістю, супроводжується 
прокиданням шумів та вигуків («Клубы дыму со всех труб понес-
лись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы 
заблеяли, лошади заржали; крик гусей и торговок понесся снова по 
всему табору...» [119, т. 1, с. 129]).

Після виходу в світ книги повістей Гоголя її значення найкраще 
оцінив О. Пушкін. У своєму відгуку поет писав:

«Сейчас прочел Вечера близ Диканьки. Они изумили меня. Вот насто-
ящая веселость, искренняя, непренужденная, без жеманства, без чопорно-
сти. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необык-
новенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне 
сказывали, что когда Издатель вошел в типографию, где печатались Вече-
ра, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фак-
тор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали 
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со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады 
рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою 
книгою, а автору желаю дальнейших успехов» [443, т. 7, с. 261].

Коли в 1836 р. «Вечера на хуторе близ Диканьки» вийшли другим 
виданням, О. Пушкін знову палко вітав їх:

«Читатели наши конечно помнят впечетление, произведенное над ними 
появленим «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию 
племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской 
природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились 
мы, не смеящиеся со времени Фонвизина!» [443, т. 7, с. 346].

М. Гоголь стає визнаним і прославленим письменником. З часом 
канули у минуле провал «Ганца Кюхельгартена», постійна нестача 
грошей, повна невлаштованість у крижаній чопорній столиці імпе-
рії. Залишилися позаду набридла департаментська служба, почи-
наючи з «испытуемого писца» до «помощника столоначальника». 
М. Гоголь вже вчитель історії у Патріотичному інституті шляхетних 
дівчат (куди влаштовує своїх сестер) і в 1832 р. замість звичайних 
прохань про грошову допомогу у рідну Васильївку висилаються 
500 крб. [119, т. 10, с. 210–223]

Філософією життя уявляється Гоголю історія, що втілює у собі 
досягнення народу в політиці, науці, мистецтві, культурі. Справж-
ній історик для нього – поет, а справжній поет – обов’язково істо-
рик, мислитель. Кидаючись між Москвою та Петербургом, Гоголь 
намагається писати «историю нашей единственной, бедной Украи-
ны» [119, т. 10, с. 284]. Коли М. Максимович пропонує Гоголеві, щоб 
той здобував для себе у Київському університеті кафедру історії, той 
захоплено вигукує:

«Туда, туда! В Киев! В древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их, 
не правда? Там или вокруг него деялись дела старины нашей» [119, т. 10, 
с. 288].

У листах до матері прохає прислати йому описи малоросійських 
звичаїв, одягу, батьківські комедії, стародавні монети, рукописи 
з давньої Гетьманщини [119, т. 10, с. 167]. Наступний етап у розвит-
ку історичних уявлень Гоголя зв’язаний з підготовкою до роботи 
в Петербурзькому університеті. Він вивчає історичні праці Гібона, 
Гердера, Вінкельмана, Міллера, Шлюцера, робить виписки, нотат-
ки з робіт цих істориків, зокрема пише невелику статтю «Шлюцер, 
Миллер, Гердер» [119, т. 8, с. 85–89]. В спеціальній роботі «Библио-
графия средних веков» Гоголь робить нотатки про істориків ХІХ ст. 
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Баранта, Гізо, Сісмонді, Т’єрі [119, т. 9, с. 101–105]. Значний інтерес 
Гоголь проявив до праці Генрі Галлама, склавши конспект роботи 
цього історика «Европа в средние века» [119, т. 9, с. 173–272]. Отже, 
якщо в ранній юності Гоголь познайомився з історичними погля-
дами просвітителів, то в більш зрілому віці він цікавився сучасною 
йому західноєвропейською історіографією, що являла відтінки різ-
них романтичних течій. Зовсім скоро М. Гоголь як новий ад’юнкт-
професор кафедри всезагальної історії Петербурзького універ-
ситету прочитає свою першу вступну лекцію «О средних веках». 
Відомо, що Гоголь невдало виступив як викладач загальної історії 
в Петербурзькому університеті. Про це із зловтішністю писали уже 
деякі сучасники подій (особливо неприязно розписують цю невда-
чу О. Нікитенко й П. Куліш). Але варто підкреслити, що Гоголь, без 
сумніву, був талановитий оповідач. Ось як описує враження від Го-
голя-лектора один із студентів:

«Не знаю, прошло ли пять минут, как уже Гоголь овладел совершенно 
вниманием слушателей. Невозможно было следить за его мыслью, кото-
рая летела и переломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину 
за картиной в этом мраке средневековой истории... Лекция продолжалась 
три часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной 
зале и просили, чтобы он дал нам эту лекцию в рукописи» (Иваницкий Н.И. 
О Гоголе. – Отечественные записки, 1883, №2, отд. VII, стор. 121).

Гоголь виступав з своїми лекціями як новатор, сміливо йшов 
у розріз з уявленнями в ділянці медієвістики, що існували тоді.

«Я весь тепер погружен в Историю малороссийскую и Всемирную; 
и та и другая у меня начинают двигаться... Сколько приходит ко мне мыс-
лей теперь! Да каких крупных! полных, свежих! Мне кажется, что сделано 
что-то не-общее во всеобщей истории. Малороссийская История моя че-
резвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, 
что слог в ней слишком уж горит, не исторически живуч и жив; но что за 
история, если она скучна» [119, т. 10, с. 294].

Для самого Гоголя короткочасне перебування на посаді професо-
ра історії залишило незгладимий слід. Підсумовуючи свою роботу 
професора-історика Гоголь писав:

«Я расплевался с университетом и теперь я вольный казак. Неузнан-
ный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с неё. Но в эти полтора 
года – годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не 
за своё дело взялся – в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил 
в сокровишницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний 
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круг сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия 
мысли волновали меня» [119, т. 10, с. 378].

Якщо Гоголю не вдалася професорська кар’єра, він зате підго-
тувався до своїх художніх творів. Говорячи про ідеал університет-
ського лектора, Гоголь писав: «Слог профессора должен быть увле-
кательный, огненный...» [119, т. 8, с. 28]. І якщо це правило не за-
вжди здійснювалось в його лекціях, він послідовно проводив його 
у своїх художніх творах на історичну тематику – «Тарасе Бульбе», 
«Страшной мести».

Ґрунтовно займався Гоголь історією Росії. Він вивчає праці М. Ка-
рамзіна, робить виписки і складає конспекти з такої його праці, як 
«Наброски и материалы по русской истории». Велике враження на 
Гоголя справили історичні концепції О. Пушкіна. Саме вивчення 
історичного процесу Росії утверджувало Гоголя у розумінні націо-
нальних завдань:

«Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершен-
но сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, 
глазами своего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественни-
кам его кажется, будто чувствуют и говорят это они сами» [119, т. 8, с. 51].

Ці міркування були ніби компасом для самого Гоголя. Він гли-
боко національний, своєрідний і в художніх творах і в історичних 
роботах.

Отже, можна відмітити значну за обсягом і ерудицією історіогра-
фічну поінформованість та підготовленість Гоголя. Але найбільш 
оригінальним вкладом письменника в історію були не заняття за-
хідноєвропейським середньовіччям, а праці з історії України. Пра-
цюючи над історією України, Гоголь встановив контакти з Макси-
мовичем, обмінювався з ним думками з ряду фактичних і методич-
них матеріалів. Гоголь був обізнаний з роботами таких українських 
істориків початку ХІХ ст., як М. Берлінський, Д. Бантиш-Камен-
ський, О. Мартос, В. Рубан, О. Рігельман, І. Срезневський, етногра-
фа М. Цертелєва. Але Гоголя не задовольняли праці цих істориків. 
Письменник щодо цього так виклав свої міркування:

«До сих пор у нас еще не было полной, удовлетворительной истории 
Малороссии и народа, действовавшего в продолжение четырех веков не-
зависимо от России. Я не называю историями многих компиляций (впро-
чем, полезных как материалы), составленных из разных летописей, без 
строгого критического плана и цели, большей частью неполных и не ука-
завших народу места в истории мира» [119, т. 9, с. 76].
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Розвиваючи ці думки, М. Гоголь у листі до Срезневського вислов-
лює такі ж критичні зауваження і про роботи польських істориків. 
Був він докладно обізнаний і з таким оригінальним пам’ятником 
історичної думки, як «История Русов». Письменник підкреслено 
протиставляє цю працю іншим роботам з історії України. В листі до 
Срезневського Гоголь писав, що це праця «с резкой физиономией, 
с характером..., который выхватил хоть часть преданий и знал, о чем 
пишет» [119, т. 10, с. 299]. Проте, не слід переоцінювати вплив «Исто-
рии Русов» на Гоголя. Історик-письменник досить критично ставився 
до тексту цієї роботи, знав про її фактичні неточності. «Конисскому 
я так же, как и Вы, во многом не верю», зауважував він. Певним 
свідченням кола інтересів Гоголя як історика України є його власна 
бібліотека. Ось перелік деяких книг: «Письма из Малороссии Алек-
сія Левшина» 1818 р. та «Землеописание Малой России по ревизии 
1764 года», що були видані В. Рубаном; «Краткие географические, по-
литические и исторические известия о Малой Росси», видав В. Рубан; 
«Волынские записки» Степана Русова; «Королевство Польское и ве-
ликое княжество литовское» Біжнінга; «О происхождении языка и 
литературы литовских народов» Петра Кеппенена; «Древняя история 
Волынской губернии» І. Потоцького; «О достопамятностях Черниго-
ва; О городах и селах Черниговской губернии, упоминаемых Несто-
ром» М. Маркова [119, т. 9, с. 491–494]. В записних книжечках Гоголя 
ми зустрічаємо найрізноманітніший матеріал з історії, фольклору та 
етнографії України. Тут і «Игры и увеселения малороссиян» [119, т. 9, 
с. 491–494], і «Загадки малороссийские» [119, т. 9, с. 516–517], і «Мало-
российские блюда и кушанья» [119, т. 9, с. 517]. Гоголь досить рішуче 
підкреслював значення народної творчості як історичного джерела:

«Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! что все черствые 
летописи, в которых я теперь роюсь, перед этими звонкими, живыми ле-
тописями!» [119, т. 10, с. 284].

«Я не распростроняюсь здесь о важности народних песен... Історик не 
должен искать в них показания дня и числа битвы, или точного объясне-
ния места, верном реляции. Но когда он хочет испытать дух минувшого 
века ..., тогда он будет удовлетворен вполне: история народа разоблачится 
перед ним в ясном величии» [119, т. 8, с. 90, 91].

Добре відомо, що українській пісні Гоголь віддавав перевагу над 
різними історичними джерелами, свідомо уникаючи хронології. Так, 
події оповідання «Тарас Бульба» можна віднести до XV чи XVI ст., 
а багато деталей, зокрема імена історичних особистостей, належать 
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до XVII ст. (Микола Потоцький, Яків Остряниця). Звичайно, слі-
дуючи вказівкам епічних поем Гомера, Генріх Шліман зумів знайти 
Трою, але ж існувала Січ на острові Хортиця, місто Дубно і нині 
знаходиться на Волині, і немає потреби археологічно доводити існу-
вання українського народу.

Гоголь, сформувавшись на ґрунті староукраїнської літературної 
традиції як письменник (та, власне, і як особистість), увібрав у свою 
творчість барокові художні ознаки: поєднана зі страхом і похмури-
ми передчуттями іскриста веселість («Сорочинская ярмарка»), суво-
ра повчальність («Переписка с друзьями»), демонологія («Страшная 
месть»), парад «кривавих пик» («Ревизор»), синтез побуту і гротеску 
з мертвотною нудьгою («Иван Федорович Шпонька и его тётушка»», 
«Нос», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»), сміх із жахом («Записки сумашедшего»), сати-
ра з патетикою («Мертвые души»). В минулому України присутні 
тони трагедійні («Страшная месть») і драматичні («Тарас Бульба») 
зв’язані зі сторінками народної історії темними, похмурими, болю-
чими, інколи навіть загадково-жахливими. Повісті «Диканьки» тяг-
нуть козацьке минуле зі споконвічних часів (так, в «Ночи на Ивана 
Купала» дідом згадується, що козаки колись жили у норах). У ви-
багливо закодованих міфічних структурах пояснюються причини 
занепаду козацької України.

Ключ до Гоголівського міфу про Україну подається у «Страшной 
мести»: тут в ідеї чужинського коріння зла Гоголь подає міфічний 
еквівалент теорії двох начал українського народу – європейського та 
азійського. Так, на противагу цивілізованому європейському світу 
демонічна природа Азії передається через іноземні звички чаклуна: 
не ходе до церкви, охоче п’є чорну воду (тобто каву) замість горіл-
ки, не їсть галушок та свинини, позбавлений козацького гумору 
і звичок, під час занять магією носить турецький одяг. Візія сон-
мища предків, які гризуть останнього нащадка роду є демонічною 
актуалізацією азіатчини. Козацька традиція залишається в україн-
ській ментальності, караючи слабкодухого нащадка колишньої ве-
личі відчуттям вини і неспокою. Наприклад, за вирішенням у ги-
перготичному ключі образу батька-чаклуна стоїть тема співмірності 
кари нащадків за гріхи предків, що має реальне зерно в надто щед-
рій на людські драми українській історії (згадати хоча б часи Руїни). 
Недарма у Києві на весіллі у осавула Горобця так сполошився народ, 
коли «колдун показался снова!»
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Давно колись козак Петро убив свого брата Івана разом з його 
маленьким сином через звичайну заздрість на Іванову славу пере-
можця над пашою-напасником. На Божому Суді Господь дозволив 
страждальцю Івану самому призначити кару Петру. Іван прирік усім 
поколінням братовбивці не мати щастя у житті, а останньому у роді 
бути злочинцем, якого і світ не бачив, щоб з від кожного злочину 
його діди корчились у землі. А коли сповниться міра злочинів того 
чоловіка, то Іван на коні виїде із провалля на круту гору і кине зло-
чинця мерцям, щоб ті його гризли. Тільки Юда-Петро не матиме 
змоги помститися і кості його ростимуть і потрясатимуть землю. 
Сам Бог здригнувся від такої страшної помсти, але мусив викона-
ти своє слово. Та тільки присудив й мстивій Івановій душі не мати 
Царства Небесного і вічно бути на тим коні співучасником пекель-
ного Perpetuum Mobile. Помста страшніша за злочин, бо увічнює 
зло, творить пекельний ланцюг «зла-помсти». Гоголь освітив морок 
«української ночі» і стала видима оця правда про комплекс злочи-
ну-помсти, що завис як хмара віковим прокляттям над Україною. 
Гоголівський комплекс «зла-помсти» в Україні виявив себе як стихія 
незагнузданого анархізму, розбрату (не раз кривавого), егоцентрич-
ного індивідуалізму, заздрості і нездатності до співпраці з відмінни-
ми від себе, ледарському «моя хата з краю», «менше з тим», а також 
у епігонстві, підляганні чужій догмі і організації.

В концепцію українського національного характеру М. Гоголем 
кладуться порубіжне, проміжне становище України між Європою 
та Азією й великий вплив на світогляд наступних поколінь побуто-
во-психічних традицій Запорозької Січи:

«Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма 
панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, по-
ложили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, 
поставившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с не-
верными... Это скопление мало-помалу получало совершенно один общий 
характер и национальность, и чем ближе к концу XV века, тем более уве-
личивалось приходившими вновь. Наконец целые деревни и сёла начали 
поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы 
пользоваться его защитою, с условием за это некоторых повинностей. 
И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по ту 
сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обраще-
ния и сношения с ними получили тот же воинственный характер. Сабля 
и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем 
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разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми ста-
ли похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого сме-
шения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую 
физиономию, более азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту 
жительства принадлежащий Европе, но между тем по образу жизни, обы-
чаям, костюму совершенно азиатский, народ, в котором так странно столк-
нулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: 
европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хит-
рость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к раз-
витию и усовершенствованию – и между тем желание казаться пренебре-
гающим всякое совершенствование» [119, т. 8, с. 47, 48–49].

В «Тарасе Бульбе» також постає цілий ряд особливих цінностей 
двох світів: із одного боку – світ українського Степу православного 
козацтва, а з іншого – світ польського Міста католицької шляхти. 
На відміну від похмурої готики тісного Міста, Степ – це простір, 
насичений життям – цвітінням, звуками, пахощами. Безмежність 
степового простору підкреслює політ птахів, що живуть з запорож-
цями єдиним життям: як яструб налітає на ворога козак, навіть чов-
ни називаються чайками, а тіло героя роздзьобують хижі подорожні 
птахи. І скаже вірний товарищ Товкач тяжко пораненому Тарасові:

«Пусть же хоть и будет орел высмыкивать из твоего лоба очи, да пусть 
же степной наш орел, а не ляшский, не тот, что прилетит из польской зем-
ли» [119, т. 2, с. 147].

«Лядський орел» у «Тарасе Бульбе» – символ ворожого козацтву 
світу «роскоши, великолепной прислуги, соколов, ловчих, обедов, 
дворов». Недаремно описання М.В. Гоголем презирливого відно-
шення козаків до розкоші перегукується з діями воїнів Ігоря Свято-
славича, які мостили багно «узорчам половецьким».

Слід нагадати двох синів гоголівського Тараса Бульби. Старший 
Остап зберігав батьківську віру, шанував козацькі традиції, віддав 
своє життя за них. А молодший Андрій став предтечею сучасного 
«руху до Європи», коли заради прекрасної панночки-католички 
зрадив все святе: матір, батька, православну віру, товариство коза-
цьке, Україну. Образ Андрія є надзвичайно важливим для рівнова-
ги полярного художнього світу оповідання. В ньому стикаються не 
просто дві культурні стихії, «осіла» польська та «кочова» запорізь-
ка; не просто світ православного воїнства зі світом європеїзовано-
го католицизму; в ній стикаються дві різні стадії людської історії – 
козацтво, що живе за законами епосу, не знає державності, але 
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сильне своєю невпорядкованістю, дикою вольницею і первісним 
демократизмом та одержавлене шляхетство, «где бывают короли, 
князья и все, что ни есть лучшего в вельможном рыцарстве», тобто 
чия світобудова зовнішньо вишукана, розвинута, проте внутрішньо 
менш цільна. Батько Тарас і брат Остап цілком належать анархіч-
ному, дикому і молодому епічному простору Січі. Польська красу-
ня, в яку закохався Андрій, живе за межами епосу, в цивілізовано-
му просторі, дуже схожому на світ європейського роману. «Жиди» 
(зображені Гоголем з неприхованим презирством), безрідні, а тому 
вільно снують туди і сюди. І тільки Андрій, який народився коза-
ком, але заразився «польським духом», розривається між полюсами 
і невідворотно гине. Губить його звичайно ж кохання, але надлом 
присутній в його образі від початку. Повернувшись з бурси, Андрій 
ні в чому не поступається Остапові. Однак, на його образ постійно 
накладається легка тінь. У першій ж сцені оповідання – сцені повер-
нення – він надто легко спускає Тарасові глузування над собою, тоді 
як Остап, «правильний» козак, йде на батька з кулаками. Крім того, 
Андрій надто тепло обіймає мати. У стилізовано-епічному світі 
«Тараса Бульби» за точку відліку взята підкреслено чоловіча етика 
запорожців, які не визнають рівність чоловіка та жінки. Тільки жа-
люгідний «жид» прив’язаний до жінки і в час небезпеки ховається 
під спідницю «жидовки». Справжній козак ставить товариша вище 
за «бабу», його родинні почуття значно слабше, ніж почуття бра-
терства, товариства. Однак лихо навіть не в тому, що образ Анд-
рія від самого початку злегка зсунутий до «жіночого» полюсу, що 
він надто прив’язаний до матері, а в тому, що він не приховує свої 
почуття (знову на відміну від Остапа, який теж засмучений мате-
ринськими сльозами, але цього не показує). Так само і в бою Андрій 
поглинається в «очаровательную музыку пуль и снарядов», тобто 
і тут віддається під владу розвинутого почуття, живе життям серця, 
а не героїчною свідомістю воїна і патріота. Андрій надто людяний, 
щоб бути гарним запорожцем. Емоційність його душевного життя, 
несумісна з відданістю батьківським заповітам – ось першопричи-
на морального падіння Андрія. Поступливість на спокусу жіночої 
краси, яка перетворює Андрія з епічного героя на персонаж сучас-
ного роману, – лише наслідок зміни життєвих орієнтирів. Під час 
першого – ще київського – побачення з чарівною полькою, донь-
кою воєводи, вона глузує над непроханим гостем, надіваючи йому 
на губу сергу, накидаючи шемізетку. Тобто – переодягаючи козака 
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в жінку. Це не просто звичайна гра, насмішка капризної польської 
красуні над українським парубком, який пробрався до її кімнати че-
рез димохід (що само по собі показово і кидає на героя сумнівно-де-
монічну тінь). Це ще й своєрідне ритуальне переодягання чоловіка 
у жінку, котра виявляє його внутрішню «жіночість» і врешті решт 
прирікає його на грядуще переродження. Той, хто погодився гра-
ти в цю гру, хто зрадив власній «чоловічій» козацькій природі, той 
у воєнізованому світі гоголівського оповідання приречений зради-
ти вірі, вітчизні, товариству. І наступний крок в бік від запорізько-
го козацтва (а значить в провалля), герой-перевертиш робить дуже 
швидко, задовго до остаточного переходу до поляків. Через декілька 
днів після «побачення» він «випадково» бачить свою кохану у кос-
тьолі. Тобто у самий розпал релігійної боротьби між православ’ям 
і католицизмом, перед унією, через яку Січ і підніметься незабаром 
війною на Польщу, Андрій заходить до католицьких храмів. Отже, 
краса для нього вище правди і дорожче за віру. Недивно, що врешті 
решт він випадає з великої козацької єдності, провалюється у поль-
ську трясовину – і що від цього падіння його не здатні утримати 
ані благословення матері, ані кипарисовий образ, надісланий нею 
з київського Межигірського монастиря. Почувши від виснаженої 
служниці польської красуні про голод, що панує у оточеній фортеці 
(з’їдено все, майже до миші), Андрій миттєво відгукується на моль-
бу польської красуні про допомогу (тоді як донька ворога не може, 
не повинна цікавити «повноцінного» козака навіть у якості налож-
ниці; полькам потрібно вирізати груді, вбивати їх малюків). Витяг-
нув з-під голови Остапа мішок з хлібом (між тим Остап навіть у сні 
продовжує ненавидіти ворогів і вигукує: «Ловите чортова ляха!»), 
Андрій відправляється на ворожий бік. Сам опис нічного шляху Ан-
дрія із козацького табору до Дубна насичений символами. Перехід 
цей описаний автором як перехід із яві в навь і слугує свого роду 
паралеллю київському візиту до польки. Так, перед самою появою 
татарки Андрій дивиться у нічне небо:

«Гущина звезд, составляющая Млечный Путь, поясом переходившая 
по небу вся была залита светом» [119, т. 2, с. 89].

На дорозі до зради Андрія замість Чумацького Шляху чекає 
стежка у вузькому потаємному лазі, де перед входом росте «лебеда, 
дикий колючий бодяк и подсолнечник» – остання згадка про віль-
ний квітучий степ, назавжди полишений молодшим сином Тара-
са. В Києві Андрій проник у кімнату до польки через «нечистий», 
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демонічний димохід; зараз він спускається під землю – у таємний 
тунель, подібно ходу до пекла. Тоді все відбувалося у ніч, під час вла-
ди темряви, і тепер Андрій крадеться підземним ходом під світлом 
місяця. Саме підземелля, в стінах якого стоять гроби католицьких 
ченців, порівнюється з київськими печерами; тільки ця святість «не-
правильна», «чужа», взята з протилежним знаком; якщо путь крізь 
київські печери символізує шлях через смерть у вічне життя, то дуб-
новські печери – це шлях із життя в смерть. Підземна ікона католи-
цької Мадонни, перед якою запалена лампада, спокусливо схожа на 
кохану Андрія; аби увійти в оточене місто, він має спочатку пройти 
через сакральний простір костьолу і як би остаточно окатоличитися. 
В Дубно теж все перевернуто, пофарбовано у мертві тона: на вулиці 
лежить мертва «жидовка» з напівживим малюком, котрий злобно 
скручує пальцями висохлі груді; жебрак, котрий випросив у Андрія 
хлібину, помирає в корчах. І «питома» материнська грудь, і хліб, що 
слугує символом життя і нагадує запорожцям про євхаристії, у по-
тойбічному просторі польського міста здатні слугувати алегоріями, 
а іноді й безпосередніми джерелами погибелі. Але Андрій всього цьо-
го не помічає, бо серед тління зрадницької пітьми особливо сяє «не-
отразимо победоносная» краса панночки, яка явно нагадує відьму 
з «Вия». Темрява, що оточила Андрія у підземеллі, вже не розвіється 
ніколи до кінця – тільки будуть мерехтіти світильники, католицькі 
лампади і численні свічки у будинку панночки, «несмотря на то, что 
уже давно в решетчатое окно глядело утро». Нікому повідомити про 
прихід світанку, бо ніде не чути рятівного крику півня: «ни в городе, 
ни в разоренных окресностях не осталось давно ни одного петуха». 
Заради кохання прекрасної польки Андрій відрікається від України 
(«Кто дал мне её в отчизны?») і в самий міг тимчасової перемоги 
поляків над запорожцями отримує нагороду за зраду – поцілунок. 
Зробивши свій зрадницький вибір, Андрій продав віру і душу. За-
гинув вільний козак, перетворившись на католицького лицаря, про 
якого писав Гоголь у статті «О средних веках»:

«Женщина... является божеством; для ней турниры, для ней ломаются 
копья, ее розовая или голубая лента вьется на шлемах и латах и вливает 
сверхъестественные силы...» [119, т. 8, с. 21].

У повній відповідності з рицарським кодексом заявляє Андрій 
своїй коханій, що вона «рождена на то, чтобы перед ней, как свя-
тыней, приклонилось все, что ни есть лучшего на свете» [119, т. 2, 
с. 106]. Та і увесь вигляд Андрія, коли він виїхав із воріт обложеного 



95Розділ 1. Філософська культура як світоглядний чинник становлення 
національно-гуманістичної традиції в Україні

ф у урф у ур

польського міста на чолі гусарського полку – це вигляд «вельможно-
го рыцаря» зі всіма його атрибутами, включаючи шарф на латах:

«Впереди других понесся витязь всех бойче, всех красивее; вился за-
вязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы» [119, 
т. 2, с. 142].

Але в «Тарасе Бульбе» немає навіть місця, де міг би сховатися зі 
своєю панянкою Андрій – всюди настигне його куля старого Тараса, 
бо, навіть «продав веру и душу», він продовжує належати козацько-
му товариству і повинен судитися за його законами. В образі Андрія 
неявно проступають риси Іуди, тоді як в образі батька Тараса обе-
режно просвічується деміургічний, богоподібний лик. Сцена гибелі 
Андрія напряму пов’язана з епізодом страти Остапа. Молодший брат 
переходить на бік ворога добровільно; старший – потрапляє у полон. 
Молодший в смертний час промовляє ім’я своєї польської коханки, 
тремтить від жаху; старший – мовчки терпить страшну муку і сумує 
лише про те, що нікого з близьких немає поруч. Останній вигук він 
адресує батькові «Батько! где ты? Слышишь ли ты?» [119, т. 2, с. 165]. 
Цей вигук не що інше, як літературна рифма хресних слів Спасите-
ля: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» (Мф. 27, 46) 
й «Отче! В руки Твои предаю дух мой!» (Лк. 23, 46) Те, що Остапу саме 
у цю мить збираються перебити кістки, також повинно викликати 
у читача євангельський епізод: «...пришли воины, и у первого переби-
ли голени, и у другого распятого с Ним. Но, пришедши к Иисусу, как 
увидили его уже умершим, не перебили у Него голеней» (Ин. 19, 32–
33). Сцена мученической смерти опосередковано уподібнює Остапа 
Христу і остаточно протиставляє його «Іуді» Андрію: «правильний» 
брат, справжній запорожець, до останнього тягнеться до чоловічого 
центру буття, дуже далекого від жіночої слабкості і дівочої краси, 
що несе згубну зраду. Цій же красі мужності (а значить товариства) 
до кінця залишається відданим і Тарас.

Січ в зображенні Гоголя символізує простір, вільний від ланцю-
гів чужої, західно-католицької державності, в якому народжується 
українсько-руське майбутнє. Січ не гине, а відступає у міфічні гли-
бини історії, аби дати путь новому, вищому прояву слов’янства – 
Руському Царству. Останнє слово Тараса перетворюється на хвалу 
руській силі:

«Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего 
бы побоялся козак? Постойте, же, прийдет время, будет время, узнаете вы, 
что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие 
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народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, 
которая бы не покорилась ему!..» [119, т. 2, с. 172].

М. Гоголь прощається з вільною, героїчною Україною, протистав-
ляючи оспіване «вчора» повнокровної доби козацького лицарства, 
яку характеризують такі представники славного січового товари-
ства, як могутні діди Данило Бурульбаш, Тарас Бульба, молодий Ос-
тап, з безславним сонним провінційним «сьогодні», що представле-
не хуторянами Іваном Івановичем Перепеляком, Іваном Никифо-
ровичем Довгочхуном та Іваном Федоровичем Шпонькою зі своєю 
тіточкою Василисою Кашпорівною. Роль свого роду проміжної лан-
ки між епічним минулим та імперським сьогоденням відіграє Запо-
рожець із «Пропавшей грамоты» – натура вже втихомирена, але ще 
здатна, перед лицем крайньої небезпеки, позмагатися з самим бісо-
вим кодлом. Національне життя, колись барвисте і широке, починає 
завмирати у хутірський тиші. Зокрема, хутірська простодушність, 
флегматична повільність Солопія Черевика часом межує з такою 
собі небаченою лінькуватістю Пацюка. Втім, принаймні у скрутних 
обставинах, виявляються незгасні зразки козацького молодецтва, 
кмітливості, пісенна широта душі (згадаймо молодих Левка і Ва-
кулу). М. Гоголь визначає таку рису української ментальності, як 
художню талановитість народних майстрів, повагу і увагу широких 
кіл до освіти. Так, у «Тарасе Бульбе», «Вие» яскравими штрихами 
окреслена Київська академія із своєю середньовічною схоластикою, 
і, водночас, зі своєрідними демократичними традиціями.

У «Вие» людині протиставлені споконвічно ворожі сили зла 
і якогось ірраціоналізму підземного чи то космічного. Навіть образ 
Дніпра розростається до кордону між світом «нашим» з «тим», «пе-
кельним», куди заглядувати недозволено так само, як у очі зла. Хома 
Брут, здійснюючи чаклунський політ, заглядає в середину дніп-
ровських вод з «млосно-страшенною насолодою» і зрештою прире-
чений загинути від пекельного погляду Вія. Тема жахливого тут вже 
начебто виходить за національні межі, сягаючи загальнолюдських 
масштабів, але ж подана на такому українському побутовому фоні, 
що мимоволі вплітається в легенди і «бувальщини» саме вітчизня-
ної історії. Незрівняна студентська трійця, бурсацький і базарний 
Подол, хутір сотника з вельми виразним козацько-двірським ти-
пажем тощо – все до надзвичайності українське, наддніпрянське, 
зупиняє і передає в класично вивершених формах гарячий потік 
національного буття. І трагічні, катастрофічні зусилля Хоми Брута 
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врятувати себе від лютих сил чорного потойбіччя говорять про тяж-
кий драматизм, принаймні, найбільш жорстоких моментів історич-
ного минулого українців. На своєму тернистому історичному шляху 
українському народу доводилося мати справу з далеко грізнішими 
дияволами, ніж той кумедний чорт у німецькому одязі із поросячим 
писком, якого так спритно осідлав Вакула у різдв’яну ніч.

Момент занепаду і кінця Старої України показує повість «Старо-
светские помещики», де головні герої Афанасій Іванович та Пуль-
херія Іванівна Товстогуби – це Филимон і Бавкія дуже специфічного 
українського міфу. Оповідач, наприклад, протиставляє добросердне 
старше покоління навіженим українцям-кар’єристам, розповідає 
про столітні дуби, вирубані в ході безжалісної комерціалізації, навіть 
опис диких котів у лісі може розглядатися як гумористичний натяк на 
гайдамацькі гнізда минулих часів. Коли читаєш зворушливо-ідиліч-
ну історію подружнього життя Афанасія Івановича та Пульхерії 
Іванівни, щораз напрошується думка: видно-таки і справді прооб-
разами були дід і бабуня письменника – Афанасій Іванович і Тетя-
на Семенівна Гоголь-Яновські. Все тут повите таким щирим теплом, 
якимось родинним гумором, зігріте люблячою і сумовитою усміш-
кою. Андрій і полячка на відміну від старосвітських поміщиків ко-
хають один одного натхненно, романтично. Та відповідь Гоголя ясна 
і однозначна: кохання Андрія неморальне, зрадницьке, бо не можна, 
навіть за саме всепоглинаюче почуття віддати «отца, мать, отчизну, 
все, что ни есть на земле». Тільки любов як вірність, на відміну від 
будь-якого екзальтованого кохання, може витримати найскладніше 
випробування – часом. Саме любов Пульхеріїї Іванівни та Афанасія 
Івановича є необхідною умовою «буколічного життя» старосвітських 
поміщиків. Навіть описання усадьби нагадує землі блаженних, де 
грунт самий собою родить «во изобилии». Після смерті «старосвіт-
ських поміщиків» земний рай нищиться новим господарем – пере-
кати-полем з такою спроможністю покупця, що «не превышает всем 
оптом своим цены одного рубля». Непомітне життя може бути більш 
осмисленішим, аніж будь-які «великі історичні події»:

«Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, 
воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это 
оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять 
картофеля» [119, т. 2, с. 28].

Таким чином, епос у Гоголя стає оповіданням із сучасного жит-
тя, тоді як пунктуально точна історія про минуле перетворюється 
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на розповідь про лайку двох Іванів за «вздор». Хронологічний ряд, 
що дозволяє датувати невдалу спробу примирення Івана Івановича 
та Івана Никифоровича 1812 р., є свідченням, того що для індиві-
да у власній долі нема нічого неважливого, за моральним смислом 
незрівняного з самими великими загальнолюдськими подіями. Так, 
найдурніша суперечка може дозволити Іванам забути про велику 
народну війну проти Наполеона. Дріб’язковий випадок, пуста без-
глузда сварка за «гусака» вдирається у сонне буття провінціального 
міста і розростається в порожнечі застійного життя до неймовірних 
розмірів, захоплюючи канцелярії судів, голови всіх миргородських 
обивателів, поглинаючи існування Івана Івановича і Івана Никифо-
ровича.

Наш славний земляк Гоголь не прийшов у російську літературу 
бідним родичем. Він приніс у неї слово свого народу, влив у росій ську 
мову свіжий струмінь молодої, розкутої сили, слідом за О. Пушкі-
ним оновив, збагатив літературну мову новими життєвими зворота-
ми й інтонаціями, надав їй небаченої образності, розширив її межі. 
Жоден з письменників не створив такої кількості типів, які війшли 
в побут літературний, політичний, щоденний, як імена прозивні, як 
символи тих чи інших людських пороків. Як прозаїк, шляхом Гоголя 
намагається йти Є. Гребінка. Але спочатку він просто наслідує його 
(«Рассказы пирятинца», «Мачеха и панночка», «Так иногда люди же-
нятся» та ін.). В одному з оповідань («Телепень») із збірки «Рассказы 
пирятинца» так передано захоплення молодого письменника твор-
чою манерою великого майстра:

«О рудый Панько! Дай мне твоего волшебного пера начертать хоть сла-
бую картину летней малороссийской ярмарки, представить этот водоворот 
двуногих и четвероногих, этот нестройный шум, говор, мычание, ржание, 
крик, хохот, брань, песни; изобразить живописные кучи румяных яблок, 
пирамиды арбузов, золотые горы дынь, плутовские физиономии цыган 
и простодушные лица чумаков, с черными усами, бритою головою, длин-
ным чубом; смешную спесь мелких уездных чиновников. Много, много 
я написал бы, но все это будет слабое подражание. Прочитайте лучше «Со-
рочинскую ярмарку» нашего Панька, и вы будете иметь ясное понятие 
о том, что делалось в Густыне 15-го августа некоторого года» [138, т. 1, с. 241].

Гоголь вірив у силу художнього слова, яке може вказати шлях 
до морального відродження. Реальним здійсненням його мрії про 
створення комедії, повної «правди і злості», з високим громад ським 
змістом, став «Ревизор». Гоголь сподівався зустріти підтримку царя 
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і не помилився. Комедія була дозволена до постановки на сцені 
(а, відповідно, й до друку) внаслідок «высочайшего разрешения». 
Імператор Миколай Павлович прочитав комедію у рукопису і схва-
лив (за іншою версією, «Ревизор» був прочитаний царю у палаці). 
Государ імператор не тільки сам був на прем’єрі, а й наказав мініст-
рам дивитися «Ревизора». Під час вистави він хлопав і багато сміяв-
ся, а, виходячи із ложі, сказав: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – 
более всех!»

Багато хто побачив у п’єсі карикатуру на російське чиновництво, 
а в її авторі – бунтівника. Як пише П. Анненков:

«Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах 
(публика была избранная в полном смысле этого слова), словно никто 
не знал как должно думать о картине, только что представленной. Недо-
умение это возрастало потом с каждым новым актом. Как будто находя 
успокоение в одном предположении, что даётся фарс, большинство зри-
телей, выбитое из всех ожиданий и привычек, остановилось на этом пред-
положении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были 
черты и явления, исполенные такой жизненной истины, что раза два, 
особенно в местах, наименее противоречащих этому понятию о комедии 
вообще, которые сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий 
смех. Совсем другое произошло в четвертом акте; смех по временам ещё 
перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас 
же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не не было; зато напря-
женное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками 
пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходящее на 
сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее 
недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое 
довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что 
написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, про-
стая публика – за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем 
сторонам избранной публики, был: «Это невозможность, клевета и фарс». 
По окончании спектакля Гоголь явился к Н.Я. Прокоповичу в раздражен-
ном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», 
только что вышедшей из печати, со словами «Полюбуйтесь на сынку!» 
Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, 
проговорил задумливо: «Господи боже! Ну если бы один, два ругали, ну 
и бог с ними, а то все, все!» [11, с. 59–60].

Цензор О. Нікитенко записав у своєму щоденнику 28 квітня 
1836 р.:
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«Комедия Гоголя «Ревизор» наделала много шуму. <...> Многие пола-
гают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так 
жестоко порицается» [361, т. 1, с. 182–183].

Гоголь у відчаї:
«Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для 

меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. 
Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. 
Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать би-
летов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы 
ни за что на свете, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении её. 
Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший при-
знак истинны – и против тебя восстают не один человек, а целые сословия. 
Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербуржской 
жизни, которая мне более и лучше теперь знакома, нежели провинциаль-
ная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит, между 
тем, братскою любовью» [119, т. 11, с. 38].

Навіть найбільш палкі шанувальники Гоголя не зрозуміли смисл 
і значення комедії; більшість сприйняла її як фарс. Однак, здається 
тією людиною, котра найбільш несприйняла першу постановку «Ре-
визора», був сам Гоголь.

«...«Ревизор» сыгран – и у меня на душе так смутно, так странно... 
Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство груст-
ное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось 
противно, дико и как будто вовсе не мое» [119, т. 4, с. 99].

У чому тут справа, що ж не задовольнило його? Частково невід-
повідність старих водевільних прийомів в оформленні спектаклю 
цілком новому духові п’єси, що не владалася у рамки звичайної ко-
медії. Гоголь наполегливо попереджає:

«Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ниче-
го не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних 
ролях» [119, т. 4, с. 112].

Однак, головна причина полягала не у фарсовому характері спек-
таклю, – бажанні розсмішити публіку – а у тому, що через карика-
турну манеру гри глядачі сприймали те, що відбувається на сцені, 
без звернення до себе, так як персонажі були утрирувано-смішними. 
Між тим задум Гоголя був розрахований якраз на протилежне сприй-
няття: втягнути глядача у спектакль, дати відчути, що місто, позна-
чене в комедії, існує не десь, а в певній мірі у будь-якому кутку Росії, 
а пристрасті і пороки чиновників є в душі кожного з нас. В тому, що 
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Гоголь звертається до всіх і кожного, й полягає величезне суспільне 
значення «Ревизора». В тому і смисл знаменитої репліки Городничо-
го, звернений до залу, так як на сцені на той час ніхто не сміється:

«Чему смеетесь? Над собой смеетесь!» [119, т. 4, с. 94].
На це вказує й епіграф:
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива» [119, т. 4, с. 5].
Ця народна приказка розуміє під дзеркалом Євангеліє, про що 

сучасникам Гоголя, які духовно належали до Православної Церкви, 
було добре відомо. У виписках Гоголя із святих отців і учителів Церк-
ви знаходимо запис:

«Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смот-
рятся в зеркало. Христианин! Твое зеркало суть Господни заповеди; если 
положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то они 
откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей».

Як відомо, християнин буде підсудним за євангельським зако-
ном. Неможливо, звичайно створити якесь інше «дзеркало», подіб-
не Євангелію, однак як всякий християнин зобов’язаний жити за 
євангельськими приписами, подібно Христу (в міру своїх людських 
сил), так і Гоголь-драматург в міру свого таланту встановлює на 
сцені своє дзеркало.

У «Ревизоре» Гоголь змусив сучасників сміятися над тим, до чого 
вони звикли, і на що перестали звертати увагу. Глядачі сміються 
над героями, які гинуть саме духовно. Звернемося до тих прикладів 
з п’єси, котрі показують саме таку погибель. Городничий щиро вва-
жає, що «нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь 
грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волтерианцы напрас-
но против этого говорят» [119, т. 4, с. 14].

На це Аммос Федорович Ляпкін-Тяпкін заперечує
«Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам – 

рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми 
щенками. Это совсем иное дело» [119, т. 4, с. 14].

Суддя переконаний, що хабарі борзими цуценятами і хабарами 
вважати не можна, «а вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 
пятьсот рублей, да супруге шаль...» [119, т. 4, с. 14]. Тут Городничий, 
зрозумів натяк, парирує:

«Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по 
крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... 
О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто воло-
сы дыбом поднимаются» [119, т. 4, с. 14].
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На що Аммос Федорович відповідає:
«Да ведь сам собою дошел, собственным умом» [119, т. 4, с. 14].
Гоголь – кращій коментатор своїх творів. В «Предуведомлении...» 

він зазначає про Суддю:
«Он даже не охотник творить неправду, но велика страсть ко псовой 

охоте. <...> Он занят собой и умом своим, и безбожник только потому, что 
на этом поприще есть простор ему выказать себя» [119, т. 4, с. 114].

Городничий вважає, що він у вірі твердий, і чим відвертіше він 
висловлює це, тим більш це є кумедним. Прямуючи до Хлестакова, 
він віддає розпорядження підлеглим:

«Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном за-
ведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не 
позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт 
представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что 
она и не начиналась» [119, т. 4, с. 23–24].

Пояснюючи образ Городничого, Гоголь говорить:
«Он чувствует, что грешен; он ходит в церковь, думает даже, что в вере 

тверд, даже помышляет когда-нибудь потом покаяться. Но велик соблазн 
всего того, что плывет в руки, и заманчивы блага жизни, и хватать все, не 
пропуская ничего, сделалось у него уже как бы просто привычкой» [119, 
т. 4, с. 113].

І ось, йдучи до мнимого ревізора, Городничий кається:
«Грешен, во многом грешен... Дай только, Боже, чтобы сошло с рук по-

скорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: 
на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску» [119, т. 4, 
с. 23].

Ми бачимо, що Городничий потрапив немов би у замкнуте коло 
своєї гріховності: у його каятті непомітно для нього виникають па-
ростки нових гріхів (купці заплатять за свічку, а не він). Як і Городни-
чий, не відчувають гріховності своїх дій і інші герої «Ревизора», тому 
що все роблять за застарілою звичкою. Наприклад, поштмейстер 
Іван Кузьмич Шекін читає чужі листи виключно через цікавість:

«Смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это 
преинтереснейшее чтение. Иное письмо с наслаждением прочтешь – так 
описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чем 
в «Московских Ведомостях»!» [119, т. 4, с. 17].

Простакуватість, цікавість, звичне роблення всякої неправди, 
вільнодумство чиновників при появі Хлестакова (тобто, на їхню 
думку, ревізора), раптом змінюється нападом того жаху, що прита-
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манний злочинцям, які чекають суворого покарання. Той самий за-
коренілий вільнодумець Аммос Пилипович, знаходячись при Хлес-
такові, говорить собі:

«Господи Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою» [119, 
т. 4, с. 59].

А Городничий у тому ж положенні прохає про помилування:
«Не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным че-

ловека».
І далі:
«По неопытности, ей-Богу по неопытности. Недостаточность состоя-

ния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на 
чай и сахар» [119, т. 4, с. 34].

Гоголь особливо залишився невдоволений тим, як грали Хле-
стакова.

«Главная роль пропала, – так я и думал. Двор ни на волос не понял, что 
такое Хлестаков... Хлестаков вовсе не надувает. Он не лгун по ремеслу; он 
сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит» [119, 
т. 4, с. 99].

Адже Хлестаков не звичайний фантазер. Він сам не розуміє, що 
каже і що буде казати в подальшому, неначе за нього говорить хтось, 
що сидить у ньому і спокушає через нього всіх героїв п’єси. Чи не 
є це сам «отець брехні», тобто диявол? Здається, Гоголь саме його 
і мав на увазі. Герої п’єси у відповідь на ці спокуси, самі того не по-
мічаючи, розкриваються у всій своїй гріховності. Спокушений лука-
вим Хлестаков сам набуває рис біса. 16 травня 1844 р. Гоголь писав 
Аксакову:

«Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как 
дело общего нашего приятеля, всем известного, именно – чорта. Но вы 
не упускайте из виду, что он щелкопер и весь состоит из надуванья. <...> 
Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он – точно мел-
кий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит 
всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься 
назад – тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, 
он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана. <...> Пословица не 
бывает даром, а пословица говорит: Хвалился чорт всем миром овладеть, 
а Бог ему и над свиньей не дал власти» [119, т. 12, с. 300].

У цьому описанні так і упізнається Іван Олександрович Хлестаков.
Герої п’єси все більше і більше відчувають страх, про що гово-

рять репліки і авторські ремарки («вытянувшись и дрожа всем 
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телом»). Страх цей розповсюджується і на зал. Адже в залі сиділи ті, 
хто боїться ревізорів, але тільки справжніх – государевих. Між тим 
Гоголь знаючи це, закликав їх, взагалі-то християн, до страху Божо-
му, до очищення совісті.

Гоголь, невдоволений тим, як ставиться «Ревизор» на сцені і як 
сприймають його глядачі, намагається розкрити головну ідею твору 
у «Развязке Ревизора»:

«Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! 
Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. <...> Ну, 
а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?  <...> 
Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гро-
ба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – 
наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взгля-
нуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, 
потому что по Именному Высшему повеленью он послан и возвестится 
о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется 
перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. 
Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не 
в конце ее» [119, т. 4, с. 130–131].

І тепер стає зрозумілою заключна сцена «Ревизора». Вона є сим-
волічна картина саме Страшного суду. Поява жандарму, який пові-
домляє про прибуття з Петербургу «по именному повелению» ревізо-
ра вже справжнього, викликає приголомшуючу дію. Ремарка Гоголя:

«Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления 
единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши по-
ложение, остается в окаменении» [119, т. 4, с. 95].

Гоголь надає цій «німій сцені» виняткового значення. Тривалість 
її він визначає півтори хвилини, а в «Отрывке из письма...» каже на-
віть про дві-три хвилини «скаменіння» героїв. Кожний з персонажів 
усій своєю фігурою немовби показує, що вже нічого не може зміни-
ти у своїй долі, навіть ворухнути пальцем, – він перед Суддею. За за-
думом Гоголя, в цей час в залі повинна запанувати тиша загального 
замислення.

Усвідомлення своєрідної аморальності естетичної сфери приве-
ло Гоголя до створення естетичної утопії, явно нездійсненої і про-
диктованої необхідністю довести самому собі, що мистецтво є ко-
рисне. Крах цієї утопії, зовні зв’язаної з постановкою на сцені його 
геніальної комедії «Ревизор», спричиняє надзвичайне потрясіння 
в духовному світі Гоголя, оголює нестійкість та швидкоплинність 
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всякого гуманізму, розчищує грунт до релігійного перелому, – в Го-
голя починається глибоке пристрасне повернення до релігійного 
життя, яке ніколи в ньому й не замовкало. Основною думкою Гоголя 
була критика «західницького» періоду руської історії, що виразилося 
у зображенні Петербурга як царства чиновницьких «мертвих душ», 
в якому фактично відсутня духовна особистість, міста ляльок, що 
не знають і не розуміють власної країни. Сонячна ідилічність «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки» починає похмуріти вже у «Мирго-
роде», аж раптом несподівано засмоктується в чорне провалля «Пе-
тербургских повестей». Зароджений з національного українського 
гумору сміх Гоголя у Петербурзі швидко втратив цілющі душевні 
властивості й перетворився на демонічну здатність бачити виключ-
но негативний бік життя. І от Гоголь, духовно отруєний і зламаний, 
шукає «батьківщини душі», «Горньої Республіки», тож опиняється 
за кордоном, у Місті Святого Петра:

«Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, бо-
гатый искусствами и человеком. Но разве перо моё принялось описывать 
предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить 
я чужому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, не-
яркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел 
я лучшим небесам, глядевшим на меня. И я ли после этого могу не лю-
бить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого 
класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить! 
Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов всё перенести, готов нищен-
ски протянуть руку, если дойдёт до этого дело. Но в своей – никогда» [119, 
т. 11, с. 92].

П.В. Анненков висловлює у своїх спогадах цікаве припущення, 
що захопленість Гоголя Італією – це «малороссийский элемент, всег-
да охотно обращенный к тому, что носить печать стародавнего» [11]. 
Це підтверджує і сам Гоголь (у листі О.С. Данилевському 1837 р.):

«Что сказать тебе об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал 
к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у до-
мов, со множеством безполезных дыр, марающие платья мелом; старин-
ные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на 
старинный манер. Везде досель мне виделась картина изменений. Здесь 
все остановилось на одном месте и далее нейдет» [119, т. 11, с. 95].

У своєму вигнанні він знаходить мету життя і втіху в роботі над 
поемою «Мертвые души», яка, за його задумом, повинна була охо-
пити «всю Русь».
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«Огромно велико моё творение, и не скоро кончу его. Ещё восстанут 
против меня новые сословия и много разных господ; но что ж мне де-
лать! Уже судьба моя враждовать с моими земляками. Терпенье! Кто-то 
незримый пишет передо мною могущественным жезлом. Знаю, что моё 
имя после меня будет счастливее меня, и потомки тех же земляков моих, 
может быть, с глазами влажными от слёз, произнесут примирение моей 
тени» [119, т. 11, с. 75].

Перші розділи поеми Гоголь читав Пушкіну ще перед від’їздом 
з Росії. Новий твір геніального сатирика справив на Пушкіна велике 
враження. Гоголь вспоминает:

«Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», 
в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при 
моём чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становится 
все сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение 
кончилось, он произнёс голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» 
[118, с. 129].

За складом своєї натури М. Гоголь був дуже схильний до мо-
ралізму. Він бачить людську складність і тому прагне світу «мерт-
вих душ» не нищення, а «оживлення». Ключ до світу Гоголь знайшов 
у власній душі і все життя твердо тримався християнської правди. 
Висловлюючи оптимістичну віру в те, що все у світі спрямовується 
Богом на добро, М. Гоголь був переконаний і у тому, що можливість 
поступу потребує розкриття неправди, знаходження коріння зла. 
Щоб поліпшити світ, треба, передусім, визволити людину від хво-
роби душі. Отже, людині потрібно пізнати себе, свої помилки, вади. 
Звідси походять і наші обов’язки: «господарство наших душ», по-
треба працювати над власною душею. Ці обов’язки не тільки внут-
рішні, але й зовнішні: призначення людини служити, вносити лад, 
повертати на добро.

В тому ціла трагедія М. Гоголя, як творця «Мертвых душ», що 
він побачив величезну диспропорцію між позитивними христи-
янськими ідеями та негативними моментами людської повсякден-
ності. Отже, у нього на першому плані постають розходження між 
ідеалом та тією дійсністю, що ніяк не хоче вирівнюватися по лінії 
ідеального. Всюди мертвість душі – сонливість, нещирість, паскуд-
ність, зверхність, байдужість, дух темряви і негації. Людина ніби 
розпадається на складові частини, спрощується, скорочується, стає 
калікою, внаслідок цього з’являється потворна галерея «мертвих 
душ» – деградованого панства. Гоголь буквально в апокаліптичній 
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манері малює «Росію-трійку», що мчить невідь-куди, і від якої з жа-
хом відсторонюються інші народи. А хто ж здатний керувати «краї-
ною-трійкою»? Візник Селіфан, чиє ім’я в перекладі з латині означає 
«лісовик», «лісовий демон» – чорт. Саме М. Гоголь сповістив весь 
цивілізований світ про те, що у Росії ХІХ ст., добу пара і електрики, 
торгують не тільки людьми, але й душами. Смерть робить рабів рів-
ними власниками, а Чичиков, торгуючи небіжчиками, ніби вдруге 
покріпачує мертві душі, сам набуваючи рис Антихриста. В цей час 
Росію Гоголь характеризує як «безобразную громадину. Сверху да-
вит сила, но нет внутри духа». Тож із спогадів С.Т. Аксакова:

«Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ивана Васильевича Ки-
реевского и ещё у кого-то: все слушатели приходили в совершенный вос-
торг. Но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления 
«Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, напри-
мер, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при 
многолюдном собрании  в доме Порфильевых, которые были горячими 
поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах от-
править в Сибирь». В Петербурге было гораздо более таких особ, которые 
разделяли мнение графа Толстого» [6, с. 41].

На закиди, що у «Мертвых душах» він не пощадив росіян, тоді 
як про всіх малоросіян писав з симпатією, Гоголь відповів у листі до 
О. Смирнової-Россеті від 24 грудня 1844 р.:

«...я сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю толь-
ко то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед рус-
ским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком ода-
рены Богом, и как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, 
чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую. 
Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на 
другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы 
потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в че-
ловечестве» [119, т. 12, с. 419].

Тема Страшного Суду пронизує всю творчість Гоголя, яка від-
повідала його духовній сутності, прагненню до чернецтва. А чер-
нець і є та людина, яка покинула світ і готує себе до відповіді на 
Суді Христовому. Гоголь залишався письменником і якби «ченцем 
у світі». У своїх творах він показує, що поганою є не людина, а той гріх, 
що діє у ній. Те саме стверджувало і православне чернецтво. Зокре-
ма, результат звірки тексту «Шинели» з «Лествицей райской» Іоана 
Лествічника та «Уставом» Ніла Сорського переконливо доводить, 
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що М. Гоголь свідомо досліджує в ній проблему смиріння: Акакій 
Акакійович Башмачкін є носій християнських чеснот, людина без-
доганної служби, але не витримує спокуси – бісівського бажання 
нової шинелі, переступає «устав» і рухається «черной лестницей», 
тобто вниз, ставши зрештою протилежністю свого прототипу (свя-
тому Акакію Сіаніту) – нечистою силою [309].

У своїх творах Гоголь продовжує розвивати ідею про Третій Рим, 
закликає співвітчизників повернутися до ідеалу Святої Русі. Улюб-
леною думкою М. Гоголя було християнське самоочищення пред-
ставників бюрократичного апарату Російської імперії, ідея «служ-
би», що спирається на такі моральні настанови як зразкові вчинки, 
громадянська чесність, вірність обов’язку. Така ідеалістично скон-
струйована «служба» (а не реформи і не знесення кріпацтва) ви-
давалися якоюсь абстракцією, дивацтвом. Суспільство сприйняло 
останні кроки Гоголя неоднозначно, чого й слід було чекати. Його 
звикли вважати гумористом, та й взагалі – світським письменни-
ком. Тому його рішучий поворот не до «декоративного», а істинного 
християнства, до православ’я як способу життя багатьма був трак-
тований як дивацтво і безумство. Гірко, хоч і не дивно! Преподіб-
ний Варсонофій Оптинський, який у своїх духовних бесідах не раз 
звертався до теми оцінки мистецтва і митців у плані релігійному, 
говорив: «якщо відступництво від Христа вважати нормою, то тоді 
така (глибоко віруюча в «миру») людина – ненормальна». Костян-
тин Мочульський писав:

«Коли Гоголь перестав смішити і заговорив про Бога, ніхто не повірив, 
що комічний письменник може бути вчителем» [658].

Про непорозуміння з Гоголем російських радикалів свідчить го-
лосна полеміка В. Бєлінського з приводу Гоголевого «Выбранных 
местах из переписки с друзями» [35, т. 10, с. 60–78] – книги досить 
«сковородинівської», пов’язаної з українською літературною тра-
дицією. Надзвичайно талановитий, В. Белінський, втім не мав еле-
ментарної філософської культури й належної освіти: «Наука не для 
мене. Я – дилетант». Те, що належало В. Белінському насправді – це 
наївний, сформований на побутовому рівні матеріалізм і стихійна 
діалектика на зразок «гераклітівської»: усе змінюється шляхом за-
перечення і через боротьбу протилежностей. Спрощені формули 
без всякого філософського аналізу механічно накладалися на дійс-
ність. Гоголь вірив у Бога, Белинський – у демократію, а тому зовсім 
щиро обурювався «реакційністю» і «зрадою» Гоголем свого попе-
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реднього шляху сатирика, викривача темних сторін Росії. М. Гоголя 
не зрозуміли, а тому відомий протест В.Бєлінського поділяла ціла 
«прогресивна» Росія. Нажаль, до останнього часу монархічна і пат-
ріотична позиція Миколи Васильовича залишалась незрозумілою. 
Навіть такий видатний філософ, як Василь Розанов не до кінця зро-
зумів суть основних ідей Гоголя, однак, наприкінці життя, ставши 
свідком зруйнування Руського Царства, відмічає у «Апокалипсисе 
нашего времени» наступне:

«Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего, 
заключается в том, что в европейском (всем, – и в том числе русском) че-
ловечестве образовались колоссальные пустоты от былого христиан ства; 
и в эти пустоты проваливаются все троны, классы, сословия, труд, бо-
гатства. Все потрясены. Все гибнут, всё гибнет. Но всё это проваливается 
в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.

...Прав этот бес Гоголь» [455, с. 3, 4].
Певною мірою Гоголя можна вважати письменником епохи апо-

каліпсису. Він був Божим даром слов’янській культурі ХІХ ст., але 
обраність у православ’ї завжди означає не земні почесті і привілеї, 
а хрестонесення. Його голос виявився голосом волаючого у духовній 
пустелі («Бедному сыну пустыни снится сон...» – в цій фразі з «Ара-
бесок» міститься вичерпна метафора земної юдолі плачу й примар-
них благ); він заговорив про Бога серед порожнечі позитивізму, яка 
дедалі поширювалася і стала однією з причин страхітливих револю-
ційних катаклізмів на 1/6 Землі у ХХ ст. Що називали «позитивни-
ми науками?». Власне, той корпус знань, що базувався на видимо-
му – на експериментах, доступних сприйняттю органами тілесного 
чуття. Позитивізм становив собою сліпу віру у всепереможність на-
уки і людського розуму, своєрідну релігію матерії, з якої випливали 
і механістичні схеми рецептів для соціальних перетворень. Автор 
«Выбранных мест из переписки с друзями» не приховує від читачів 
свого жаху, що охоплює його при думці про якусь катастрофу, яка 
єще неясною, але стрімко і незворотньо насувається. Як трагічно 
все це загострилося через півстоліття після Гоголя! Апокаліптич-
ний дим вирвався з безодні, «духа брехні» впустили в себе сотні 
обезброєнних невірством душ. Почався безум, залунало – скине-
мо царя, зречемся всього рідного, видамо справедливі конституції, 
«просвітим» темний люд, отоді заживемо! Якою страшною виявила-
ся розплата за ілюзії... Гоголь це духовно передбачив. Він писав, що 
ніякими конституціями (себто директивно, в наказовому порядку) 
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життя народу не змінеш на краще: починати треба з покращення 
людини. Їй треба згадати, що вона – «не материальная скотина, а вы-
сокий гражданин высокого небесного гражданства». Чи був Гоголь 
прозорливцем? Це питання не таке дивне, як може здатися. Про так 
званих світських пророків, зокрема Федора Достоєвського говорив 
відомий американський пропагандист православ’я ієромонах Се-
рафім (Роуз) [468]. Ідеться про очищену християнську совість, яка 
бачить світ з погляду божих законів і людської відповідальності, 
а не перебуває в полоні створених людьми ілюзій. У кращих наших 
письменників бачимо благодатне сполучення чистої совісті, інтуїції 
й потужного таланту. Таким був і Гоголь, який закликає своїх осві-
чених співвітчизників, що перетворилися на інтелігентів-космопо-
литів, усвідомити самих себе, свою національну душу, свою руську 
сутність і православне світорозуміння, зробити те, до чого він так 
тяжко йшов все життя.

Мало хто з письменників вмів так любити людину у всіх її вия-
вах, як Микола Гоголь. Він милується не тільки лицарями, у нього 
знаходиться вагома крапля зворушливого співчуття і до так званої 
«маленької людини» – саме з нього починаеться ця глобальна тема 
російської літератури. У знаменитій «Шинеле», в «Записках сума-
шедшего», у «Старосветских помещиках» Гоголь застосовує голов-
ну зброю свого мистецького впливу – прийом «сміх крізь сльози», 
або, точніше «сліз після сміху», який допомагав художньо виразити 
у полеміці з «освіченими» високопоставленими опонентами «про-
стодушно-лукавий» інтелектуалізм. Підсвічений такою собі негада-
ною посмішкою демократизм, одягнутий у маску смиренної селюць-
кої наївності, виявлявся дуже сильною зброєю народного персона-
жу, найпекучішою перчинкою українського гумору.

В естетичних статтях Гоголь викладає свою теорію «комічного», 
своє розуміння громадської сатири. На його думку, сміятися треба 
не з «кривого носа людини», а з її «кривої душі». Спочатку він ди-
виться на своїх героїв – чи то непомітного Акакія Акакієвича, чи 
бідного божевільного, чи Афанасія Івановича і Пільхерії Іванівни 
очима світу, очима «звичайних людей». Ці персонажі кумедні, ніби 
нікчемні, нецікаві для значних персон, якими вважає себе решта. 
Але потім він розглядає їх духовними очима християнина, як образ 
Божий, непроминущу цінність, за яку віддав безцінне, Боголюдське 
життя Спаситель. Хоча й не пише про це прямо... І читач, який не 
втратив можливості співпереживання, переживає «атаку» гарячих 
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сліз від зворушення і співчуття: йому розкривається краса і непо-
вторність людської душі. Сміх змінюється плачем-очищенням, на-
стає момент катарсису, як у давньогрецьких трагедіях.

Відкриття Гоголя не застаріли й до сьогодні. У переддень апокаліп-
тичного віку він виявляється женцем Господньої ніви, працівником 
Божого вертограду. Гоголь продовжує промовляти до нас з вічності, 
будити нас своїм полум’яним християнським словом до самого за-
кінчення віку, до настання «нових небес і нової землі» (Откр., 21, 1), 
закликає людство згадати про вічну душу, даровану Богом і про дух 
віри. У передсмертній записці цей аскет в миру пише:

«Будьте не мертвые, а живые души. Несть другой Двери, кроме указа-
ной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе, есть тать и разбойник» [118, 
с. 443].

Хоч зараз давайте прислухаємося до заповіту великого руського 
письменника і філософа й нарешті станемо самими собою. Згадаємо 
його добрим словом. Вічна йому пам’ять. Амінь. А всьому люду пра-
вославному, для якого він жив, – многая літа!

1.5.  «Кордософія» Памфіла Юркевича
як квінтесенція ідеалістичного напрямку 
в українській філософській традиції

В кінці XVIII – на початку ХІХ ст. філософія переступає пороги 
духовних академій і стає складовою частиною світської культури, 
відмовляється від ортодоксальності – і все ж таки за своєю суттю 
продовжує розвиватися в релігійно-православних межах. Метою 
філософських пошуків ХІХ ст. стає відновлення ідеально-духовної 
чистоти мислення, християнське очищення «соборного Сходу», 
який свідомо протиставляється західній релігійній традиції. Філо-
софський процес на теренах Російської імперії у ХІХ – на початку 
ХХ ст. (як і пізніше, у радянські часи) розгортався в єдиному ідей-
но-культурному просторі, тому становив єдине ціле, яке не мож-
на розчленувати за етнонаціональними ознаками. Основні центри 
філософської думки Російської імперії (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Одеса, Харків і Київ) тісно взаємодіяли між собою, світог-
лядно збагачуючи один одного. У зв’язку з цим можна зауважити, 
що більш ніж третина визначних філософів тогочасної Росії були 
українцями або тривалий час навчалися, працювали в Україні. Тому 
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термін «російська філософія» здебільшого використовується для 
означення світогляду народів тогочасної Російської імперії, голов-
ним чином – Росії та України.

Як відомо, 1850 р. в університетах Російської імперії було при-
пинено читання курсу філософії. Як зауважував царський міністр 
освіти Ширінський-Шахматов, «користь від філософії не доведена, 
а шкода від неї можлива» [640, с. 260]. Єдиним місцем, де продов-
жували викладати філософію, лишались духовні академії, де філо-
софський курс за своїм обсягом навіть переважав університетські 
програми (читалися логіка, метафізика, етика, а з 1813 р. й історія 
філософії). Тому тривалий час переважний внесок у розвиток філо-
софського життя в Україні належав Київській академії, яка за період 
з 1819 по 1869 рр. сформувала власну філософську школу. Як пише 
В. Тітов, філософська кафедра академії керувалася головним чи-
ном «дійсно визначними професорами» і користувалася «винятко-
вою славою» [563, с. 369–370]. Іван Михайлович Скворцов, перший 
професор філософії в академії, започаткував традицію створення 
своєрідних філософських висновків на підвалинах християнсько-
го одкровення та релігійного досвіду. Його учні та послідовники 
(П. Авсенєв, С. Голоцький, В. Карпов, Й. Михневич, О. Новицький 
і П. Юркевич) досліджують раціоналізм західноєвропейської філо-
софії (передусім німецької) з подальшим включенням його здобут-
ків (шляхом творчого синтезу) у вітчизняний релігійно-православ-
ний досвід. Майбутню вітчизняну філософію вони бачили тільки 
як виключно релігійну, православну, метою якої є досягнення ціліс-
ного знання через злиття у єдине ціле розуму, волі, віри, надії, лю-
бові, совісті, естетичного почуття, тобто всіх духовних сил людини. 
Підгрунтя і запоруку такого синтезу київські професори академії 
вбачали у патристичній спадщині, повернення до якої відбувалось 
знову ж таки в процесі осмислення німецького ідеалізму, адже схід-
нохристиянська містична традиція, втілена у святоотчій літературі, 
є спільним світоглядним джерелом як німецької, так і української 
духовності. Цю традицію продовжують німецькі містики (І. Екхарт, 
Я. Бьоме) з їхнім динамічно-діалектичним уявленням про дух і бут-
тя, а Шеллінг і Гегель втілюють її у найвищій, систематичній фор-
мі (цю ж саме традицію продовжує й Г. Сковорода). Звідси цілком 
зрозумілою є та сприятливість до німецького ідеалізму (особливо до 
містики, Шеллінга і Гегеля), якою відзначається руська православна 
філософія ХІХ – початку ХХ ст. Безперечним є те, що всіх цих фі-
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лософів об’єднує високий професіоналізм, величезна філософська 
культура та обдарованість. Всупереч зусиллям західноєвропейсько-
го позитивізму й вітчизняного нігілізму, вони відстоювали самоцін-
ність філософського знання та його важливе значення в духовній 
культурі людства, шукали підвалини нового філософського світог-
ляду, вільного від однобічностей і вад попереднього раціоналізму та 
емпіризму.

Втім, слід зазначити, що багато з професорів Київської академії 
були такі, що із всієї їхньої наукової діяльності студентам було відо-
мо лише те, що вони є професорами. Як писав І. Нечуй-Левицький:

«В академії старі професори були дуже погані; вони читали лекції по 
старих, жовтих, як пергамент, листках або імпровізірували самими фраза-
ми таку нісенітницю, що студенти перестали ходити на їх лекції і посилали 
по черзі по три чоловіка на лекцію. Класицизм зовсім упав, а єврейського 
язика ніхто вже не вчив. Зате ж були і дуже добрі професори, а найбільше 
молоді, котрі щиро працювали над наукою... Студенти в академії працюва-
ли над наукою добре і щиро, але не над богословською».

«Між професорами в академії не було й духу українського. Один про-
фесор сказав на лекції таку штуку: для інтересів государства добре було б 
спалити українську літературу і білоруську, як би вона з’явилась на світ» 
[191, с. 152–153].

У повісті «Хмари» (у скороченому вигляді твір вперше вида-
но у Києві 1874 р.) І. Нечуй-Левицький з обуренням характеризує 
Київську духовну академію, що випускала «професорів, котрі були 
темні, як темна ніч, і нічому не вчили, бо й самі нічого не тямили – 
тільки з горя горілку пили. Од темноти, од п’янства, од бідності 
вони сходили з ума, дуріли, бігали по вулицях в одних сорочках, то-
нули темної ночі де-небудь в калюжах, у канавах» [365, c. 111]. Уже 
в наступному розділі висміюється нікчемність академічної науки, 
схоластичні методи виховання, безграмотність як тих, хто пови-
нен учити, так і випускників академії. За давнім звичаєм, екзамен 
у старшому класі академії приймав сам митрополит. Змальовуючи 
урочисту зустріч митрополита, поважність, з якою він тримається 
і входить у конгрегаційну залу, оздоблену в класичному стилі і обві-
шану портретами у важких золотих рамах, письменник протистав-
ляє зовнішній блиск пустому змісту того, що тут відбувається. А ось 
ще одна картина. Митрополит викликав на екзамен студента Воз-
движенського. Той, розповідаючи про «темну» філософську систему 
Гегеля, починає плутати.
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– Ну чого ж ти плутаєшся? – сміявся митрополит. – Адже ж Гегель був 
єретик?

– Єретик, ваше високопреосвященство, – потакав Воздвиженський.
– Значить, він був дурень!
– Був дурень, ваше високопреосвященство.
– От і добре! За це одно я тобі запишу найбільший бал [365, c. 136].
Коли ж Воздвиженський сказав, що «Гегель був останній філософ 

ідеального спрямування», то митрополит перервав його:
– Останній... ну, слава тобі господі, що останній, і коли б їх уже більше 

і не було. І чи вмер уже?
– Вмер...
– Вічний покой його душі... [365, c. 136].
Вихованці академії (Воздвиженський і Дашкович) дбають лише 

про особисте сите життя. Воздвиженський, вигідно одружившись 
з дочкою багатого міщанина Сухобруса, незважаючи на свою духов ну 
обмеженість, стає професором академії. Його ж товариш по навчан-
ню Дашкович, заплутавшись у «трансцендентальному світі філо-
софії», у «філософському хмизі», відходить від громадських справ, 
весь вік займається наукою для науки.

Центральною постаттю у філософії України ХІХ ст., безперечно, 
є Памфіл Данилович Юркевич (1827–1874), який походив із родини 
православного священика. Після студіювання у Київській духовній 
академії (1847–1851 рр.), він залишаеться працювати там і призна-
чається на посаду наставника по класу філософських наук. У 1852 р. 
Памфіл Данилович отримав ступінь магістра, а через два роки (1854) 
був призначений на посаду помічника інспектора академії. Кар’єра 
адміністратора була Юркевичу не до серця, тому, пропрацював пару 
років помічником інспектора, він подав прохання про відставку. 
З 1858 р. Юркевич – екстраординарний професор Київської духов-
ної академії. Цю стрімку кар’єру Юркевич зробив за 10 років, а на-
ступна продовжувалася вже у Москві. Лекції Юркевича з історії фі-
лософії користувалися великим успіхом (про це, зокрема, свідчить 
І. Нечуй-Левицький у повісті «Хмари», у якій Юркевич виведений 
під іменем молодого викладача академії Дашковича). Коли ж, після 
тривалої перерви, до вітчизняних університетів повернулась філо-
софія, то виявилося, що лише П. Юркевич був єдиним на всю Росій-
ську імперію професором, достатньо філософськи підготовленим, 
щоб зайняти без попереднього закордонного відрядження універси-
тетську кафедру в Москві. У 1861 р. він був запрошений на кафедру 
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філософії Московського університету, де ним були прочитані лекції 
з логіки і психології, з історії філософії й педагогіки. Паралельно 
з роботою в університеті Юркевич працював в учительській семіна-
рії воєнного відомства. Вищою точкою в його послужному списку 
стала посада декана історико-філологічного факультету Москов-
ського університету (1869–1873).

І хоча академічна кар’єра Юркевича складалася вдало, тим не 
менше йому довелося пережити чимало гірких моментів, пов’язаних 
з нерозумінням і недоброзичливим відношенням до нього студент-
ської аудиторії і російської інтелігенції в цілому. Університетські 
лекції Юркевича не користувалися популярністю, хоча серед слуха-
чів були іноді й ті, хто міг би об’єктивно оцінити глибину і тонкість 
його історико-філософських аналізів. Серед цих небагатьох ціни-
телів були В. Соловйов, Б. Чичерін, В. Ключевський. Останній писав 
своєму товарищеві П. Гвоздьову:

«У нас наконец читает Юркевич. Перетащили-таки его из Киева, к до-
саде Киевской академии. Ведь он, писал Степан, был ее украшением. У нас 
он читает на филологическом факультете на 2-м и 3-м курсах, но к нему 
сходится множество других студентов. Предмет его чтения, как ты, может, 
знаешь уже, история философии. Зная, что ты интересуешься философи-
ей и что у нас в семинарии... не было читано ничего похожего на историю 
философии, я решился передать тебе, что услышал на двух последних лек-
циях... <...> Прежде всего о внешней обстановке и о личности Юркевича. 
На лекции Юркевича каждый раз ходят не одни студенты, но и другие, 
интересующиеся этим: попечитель нашего университета генерал..., рек-
тор Альфонский, Сергиевский, сотрудник его журнала свящ. Преобра-
женский и другие профессора. Сергиевский даже бросает свою лекцию 
во вторник, потому что она совпадает с лекцией Юркевича. Представь 
же себе. Аудитория переполнена студентами и стульями для «высоких» 
посетителей. Вот расступаются толпы (плохо живописую, что делать), 
является блестящая свита под командой военного мундира, а на кафедру 
всходит маленький человек, смуглый, вовсе не с маленьким лицом, заме-
чательно широким и выдавшимся ртом, лет 35-ти, в густых синих очках, 
с перчаткой коричневого цвета на левой руке, раскланивается так медлен-
но и, не садясь, стоя, начинает говорить экспромтом с сильным хохлац-
ким акцентом. А напротив него как раз уселись будто нарочно Чичерин 
и Сергиевский – эти два великие софиста нашей науки. Им только и си-
деть рядом, как двум родным братцам. Но вот и вся картина. <...> Я не 
записываю за Юркевичем, да и невозможно. До записывания ли, когда 



116 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

неудержимо, нескончаемой нитью тянется мысль, и едва успеваешь сле-
дить за ее развитием. Да и не нужно. После каждой лекции в голове оста-
ется такое ясное представление о всем прочитанном, что стоит только 
употребить небольшое внимание, чтобы после быть в состоянии повто-
рить весь ряд мыслей. Так ясно, диалектически последовательно изложе-
ние Юркевича. Признаюсь, я не ждал этого, судя о Юркевиче по его статье, 
перепечатанной в «Русском вестнике» из киевского издания, статье, по-
давшей повод к курьезной полемике в «Современнике». Не читал ли отзыв 
о ней Чернышевского в «Современнике?» [650, c. 530–531].

Нерозуміння і холодність сучасників були наслідком неспів-
падіння умонастрою представника київської школи філософського 
теїзму з умонастроєм реалістично налаштованої молоді, яка знахо-
дилась під впливом публіцистики М. Чернишевського, Д. Писарева, 
О. Добролюбова, М. Антоновича та ін. Неприйняття «передовими 
людьми» 1860–70-х рр. філософських ідей Юркевича було пов’язане 
з втратою метафізикою «кредиту суспільної довіри», а також з тією 
обставиною, що П. Юркевич був вихідцем із духовно-академічного 
середовища, який не порвав зі своїм минулим (1860-ті роки харак-
теризувалися швидким зростанням атеїстичних настроїв в гуртках 
студентської молоді). Найбільше налаштувала студентську авди-
торію проти Юркевича його критика матеріалістичної філософії, 
і, зокрема, відомої статті М.Г. Чернишевського «Антропологический 
принцип в философии». Відповідь Чернишевського («Полемические 
красоты», 1861 р.) на критику Юркевича стала свого роду анафемою: 
філософа було публічно відлучено від «церкви передових людей» не 
ким-небудь, а самим духовним вождем «шестидесятників ХІХ ст.» 
і визнано людиною безнадійно відсталою, ідеологічно реакційною. 
Чернишевський виставляє свого критика автором, аналізувати кри-
тичні зауваження котрого він вважає зайвим:

«Считайте следующие мои слова самохвальством или чем вам угодно, 
но я чувствую себя настолько выше мыслителей школы г-на Юркевича, 
что решительно нелюбопытно мне знать их мнение обо мне...<...> ...Беру 
я целых 9 страниц из статьи г. Юркевича, изобличающей мое невежество, 
и перепечатываю эти страницы в своей статье без всякого возражения, – ну, 
как вы полагаете, сделал ли бы я это, если б не был очень твердо убежден, 
что перепечатываемые мною станицы слишком плохи?» [617, с. 330–331].

У сутність критичного аналізу Юркевичем його статі (вельми 
коректного за тоном і глибокого за змістом) Чернишевський не 
вдавався, він просто навісив до імені Юркевича декілька ярли-
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ків, які зробили його в очах публіки «пропащою людиною». Ось 
так Юркевич став жертвою звинувачувальної критики Чернишев-
ського, і для «передовых людей» того часу так і залишився «обску-
рантом» і «реакционным писателем», «официальным философом», 
який спеціально був покликаний з Києва до Москви для боротьби 
з матеріалізмом. Ситуація дещо змінилася на початку ХХ ст., коли 
у вузькому філософському колі Юркевич був визнаний одним із 
найбільш яскравих мислителів минулого століття. В СРСР (включ-
но до 1980-х рр.) про Юркевича згадували рідко і лише в контек-
сті вивчення «життя і творчості» Чернишевського. Таким чином. 
склалася парадоксальна ситуація: жодного заперечення «філосо-
фії серця» по суті не було зроблено, жодна з тез мислителя не була 
спростована, й, проте, П. Юркевич на довгі роки був викреслений 
з історії філософії, а писання опонентів були зведені у ранг філо-
софської класики.

Власне, філософська спадщина П. Юркевича невелика. Серед 
праць, що були надруковані за його життя, особливо виділяють дві: 
«Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению сло-
ва Божия» (1860 р.) та «Разум по учению Платона и опыт по учению 
Канта» (1865 р.). Трактат «Сердце и его значение в духовной жизни 
человека по учению слова Божия» цікавий тим, що в ньому Юрке-
вич викладає свій погляд на природу людини, тоді як в інших робо-
тах він або освітлює якесь історико-філософське питання («Идея», 
«Разум по учению Платона...»), або полемізує зі своїми ідейними 
противниками («Из науки о человеческом духе», «Материализм 
и задачи философии», «Язык физиологов и психологов»), так що 
його власна філософська позиція розкривається в них у опосеред-
кованій формі. Хоч звичайно Юркевич прагне чітко розмежувати 
богослов’я та філософію (дивиться його працю «По поводу статей 
богословского содержания, помещенных в «Философском лекси-
коне», 1861 р.), у даному випадку він керується класичною схемою 
богословського трактату й орієнтується на класичні візантійські 
зразки.

Трактат відкривається розглядом біблійного уявлення про серце 
з опорою на текст Святого Письма (автор рясно цитує Біблію), 
потім викладаються погляди авторитетів (отців церкви) і тільки піс-
ля цього Юркевич переходить до «аргументів від розуму» і викладає 
власну філософсько-антропологічну концепцію, вихідним понят-
тям якої є «серце». Юркевич ставить дві провідні тези про серце, 
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які він обороняє, з одного боку, авторитетом Біблії, а з другого – на-
уковими аргументами. Ці тези – логічно незалежні і різної науко-
вої вартості. По-перше, серце як цілість духовного життя людини, 
є многогранне і невичерпне, охоплює не лише мислення, а й бажан-
ня, почуття і вольові акти (які не вповні доступні пізнанню). По-дру-
ге, серце як фізичний орган, є центром тілесного і духовного жит-
тя людини. Юркевич вимагає рівного визнання для всіх душевних 
явищ і обвинувачує в редукціонізмі сучасну йому науку, що зводить 
душу до свідомості і заперечує, що в ній є щось глибше, позасвідоме, 
незрозуміле думці.

Юркевич робить кілька власних тверджень про душу (серце):
1. Свідомість обіймає не лише думки, а й почуття (радість, сму-

ток, страх, надію, добро і зло), які не можна точно описати загаль-
ними термінами.

2. Лише поверхня душі – свідомість – приступна спостереженню, 
а не глибина, з котрої виринають думки, почуття і дії.

3. Кожна душа індивідуальна і неповторна, зі своєрідним розвит-
ком і унікальними прикметами.

4. Єдність свідомості означає, що в душі є проста основа, яка не 
підлягає аналізу.

5. Різні містичні, непояснимі явища – сни, передбачення, ясно-
видіння – а також різні форми релігійної свідомості, – вказують на 
те, що душа безмежна, невичерпна глибина.

6. Передумовою моральних вчинків є любов до ближнього, ба-
жання робити добро і воля, які разом спонукають до дії.

Християнсько-антропологічна концепція П. Юркевича (як, сво-
го роду, філософський аналог біблійного вчення про людину), про-
тиставляється концептуальним принципам матеріалізму та раціо-
налістичній філософії. Намір Юркевича поєднати Біблію з наукою 
нагадує в дечому Сковороду, але це лише поверхове враження. 
Сковорода поєднує Біблію не з природознавчими науками, якими 
він легковажить, а з античною філософією. Натомість Юркевич на-
магається примирити сучасні науки і їх філософські підвалини із 
християнським вченням про людину і Бога. Крім різниці в цілях, 
є й розбіжності у методі. Сковорода застосовує метод алегоричного 
тлумачення, при цьому біблійні поняття пристосовує до філософ-
ських. Юркевич же критикує наукові поняття, обмежує їх поле за-
стосування і пристосовує їх до біблійних. Отже, Юркевич засадничо 
відрізняється від Сковороди, Гоголя і Куліша: він теоретичний, а не 
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практичний (етичний) філософ. Він ставить перед собою завдання 
створити не етичну систему, а загальну філософську теорію, яка б 
охоплювала всі ділянки людського досвіду, а зокрема науку, релігію, 
етику.

Серед філософських творів Юркевича ми знаходимо (окрім тво-
ру про серце як фундаментальне поняття християнської антропо-
логії та критичного розбору принципів матеріалістичної філософії) 
праці, присвячені історико-філософському аналізу ідеалізму Пла-
тона та критицизму Канта. Перший з надрукованих Юркевичем 
творів мав назву «Идея» (1859 р.) і був присвячений поясненню 
поняття «ідея» у філософії Платона та його розвитку у Новий час 
у Декарта, Спінози, Мальбранша, Фіхте і Гегеля. Такий початок не 
був, звичайно, випадковістю. Філософську творчість самого Юрке-
вича можна віднести до християнського платонізму. Вже у цьому ран-
ньому історико-філософському трактаті Юркевич заявив про себе 
як про глибокого знавця платонівської філософії, що поділяє базові 
принципи ідеалізму. А його остання друкована робота з філософії 
була присвячена порівняльній характеристиці світогляду Платона 
і Канта. Всі, хто писав про Юркевича як про мислителя (починаю-
чи вже з В.Соловйова), відмічають глибину і вишуканість, з якою 
Памфіл Данилович провів аналіз їх філософських ідей у праці «Ра-
зум по учению Платона и опыт по учению Канта» (1866 р.). Філософ-
ські вчення двох великих мислителів є, за Юркевичем, фундаментом 
європейської філософської думки, що визначають її сучасний стан 
і задають можливості її розвитку у майбутньому. В цій роботі Пам-
філ Данилович дав зрозумілий і глибокий аналіз начал платонізму 
і критицизму, узагальнюючи його у стислих тезах:

«Платон. Только невидимая сверхчувственная сущность вещи позна-
ваема.

Кант. Только видимое чувственное явление познаваемо.
Платон. Поле опыта есть область теней и грез; только стремление ра-

зума в мир сверхчувственный есть стремление к свету знания.
Кант. Стремиться разумом в мир сверхчувственный – значит стре-

миться в область теней и грез; а деятельность в области опыта есть стрем-
ление к свету знания.

Платон. Настоящее познание мы имеем, когда движемся мышлением 
от идей чрез идеи к идеям.

Кант. Настоящее познание мы имеем, когда движемся мышлением от 
воззрений чрез воззрения к воззрениям.
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Платон. Познание существа человеческого духа, его бессмертия и выс-
шего назначения заслуживает по преимуществу названия науки: это царь-
наука.

Кант. Это не наука, а формальная дисциплина, предостерегающая от 
бесплодных попыток утверждать что-либо о существе человеческой души.

Платон. Познание истины возможно для чистого разума.
Кант. Познание истины невозможно ни для чистого разума, ни для 

разума, обогащенного опытами.
Правда, что в последнем случае познание возможно; но это будет не 

познание истины, а только познание общегодное. <...> Наука имеет все 
условия для того, чтобы сообщать нам общегодные сведения, и ни одно-
го условия для познания истины. Это удивительное учение примиряет 
Платона с Протагором и Лейбница с Давидом Юмом, и оно-то составляет 
душу нашей науки и нашей культуры» [650, c. 496–497].

Віддаючи належне філософським заслугам Канта, Юркевич ро-
бить свідомий вибір на користь платонізму, беручи за вихідний 
пункт філософського мислення істину, котра є початком тотожності 
і загальне поняття. Почуттєвий світ мінливий, непостійний, однак, 
предмет ми мислимо як рівний самому собі, як єдиний. Саме тотож-
ній самому собі предмет і може бути істинним предметом пізнання. 
Ідеї – це одкровення сутності речей. Втім, платонізм занадто зосе-
реджений на загальному, на сутності і не дозволяє мислити існу-
юче, особистість, а тому Юркевич вважає необхідним видозміню-
вати його відповідно з християнським теїзмом, тобто відповідно 
з релігією особистого Бога. Таким чином, можна стверджувати, що 
Юркевич був далеким від некритичного слідування авторитетним 
філософським школам і прагнув зайняти (з позицій теїстично по-
фарбованої «філософії серця») рефлексивну дистанцію як по відно-
шенню до матеріалізму, так і по відношенню до вчень Канта, Гегеля 
і Платона, кожний з яких досить суттєво вплинув на його філософ-
ське мислення. Юркевич був переконаний, що для переходу від іде-
ального буття до наявного необхідна не тільки логічна ідея (Гегель) 
чи «сутність» (Платон), а саме особистісне «сутнє», котре переводить 
«те, що може бути» (ідею), в «те, що є» (дійсність). Пререробляючи 
платонізм в дусі особистісного (теїстичного) розуміння абсолюту, 
Юркевич розмежовується з панлогізмом Гегеля (як абстрактним іде-
алом) і з пантеїстично-безособистісним ідеалізмом Платона.

В останні роки життя Юркевич відійшов від філософії і при-
святив себе розробці теоретичних проблем педагогіки («Чтение 
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о воспитании» 1865 р., «Курс общей педагогики», 1869 р.). Окрім 
педагогіки увага Юркевича в ці роки була зайнята спіритизмом і ор-
ганологічною натурфілософією Свенденборга. Інтерес до спіри-
тизму можна пояснити як постійною увагою П. Юркевича до міс-
тичної глибини душевного життя, так і тим, що він потрапив під 
вплив моди на такого роду окультно-містичну практику, яка на 
цей час широко розповсюджувалася у Америці, Європі, а потім і Ро-
сії (спіритизмом деякий час захоплювалися В. Соловйов, химік 
О. Бутлеров та інші освічені люди, зовсім не позбавлені здатності 
до критичного мислення). Можливо, що на погляди Юркевича мав 
вплив Петро Авсенєв, котрий викладав психологію і бібліологію 
в роках, коли Юркевич студіював у Київській духовній академії. 
Авсенєв був шеллінгіанець, який, зокрема, цікавився незвичайни-
ми здібностями душі – снами, лунатизмом і ясновидінням. Як зга-
дує В. Соловйов:

«Юркевич был глубокий мыслитель, превосходный знаток истории 
философии, особенно древней, и весьма дельный профессор, читавший 
чрезвычайно интересные для понимающих и содержательные лекции. Но 
по некоторым посторонним причинам он не пользовался популярностью, 
и студенты не извлекали из его чтений той пользы, какую могли бы полу-
чить. <...> ...Точкою зрения Юркевича был широкий, от всяких произволь-
ных или предвзятых ограничений свободный эмпиризм, включающий 
в себя и все истинно-рациональное, и все истинно-сверхрациональное, так 
как и то, и другое, прежде всего, существует эмпирически в универсальном 
опыте с неменьшими правами на признание, чем все видимое и осязатель-
ное. – При этом Юркевич и сам особенно остерегался, и других старался 
предостеречь от пагубного, как он думал, смешения двух понятий: знание 
об абсолютном и абсолютное знание. – Об абсолютном мы в качестве ра-
зумных существ, конечно, нечто знаем, и наша задача – улучшать и увели-
чивать это знание, которое, тем самым, определяется не как абсолютное, 
а как относительное, не как совершенное, а как совершенствующееся. Абсо-
лютное же знание возможно только при полном, не отвлеченно-умствен-
ном только, а всецелом единении познающего с познаваемым, что при 
данных условиях для нас, вообще говоря, не доступно. <...> К новейшей 
умозрительной философии... он относился с беспощадным осуждени-
ем, доходившим до явной несправедливости. Я помню, что в том же мае 
1873 года он целый вечер объяснял мне, что здравая философия была 
только до Канта и что последними настоящими философами следует 
считать Якова Бема, Лейбница и Сведенборга. От Канта же философия 
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начинает сходить с ума, и это сумасшествие принимает у Гегеля неизлечи-
мую форму мании величия» [483, c. 427–429].

Всі, хто досі писав про Юркевича, одностайні в тому, що його фі-
лософія залишилася незрозумілою для сучасників і значно випере-
джала свій час. С. Ярмусь зазначає, що Юркевич «міг би багато дати 
своїм розгубленим сучасникам; він знав, чого вони шукали, що їм 
було потрібне. І він мав мужність сказати їм цю правду. Але насилля 
грубіянства, фальшу й неуцтва заглушили його і він залишився на-
вмисно занедбаним, забутим» [649, c. 62].

Заслуги Юркевича в становленні вітчизняної філософії визна-
ються сьогодні більшістю дослідників, але поглиблене вивчення 
праць цього видатного філософа, уточнення місця його творчості 
у православній філософії надалі залишається актуальним завдан-
ням історії вітчизняної культури.



РОЗДІЛ 2
«АПОСТОЛИ» УКРАЇНСЬКОГО 

РАДИКАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ





2.1.  «Кобзарство» Тараса Шевченка
як поезія українського націоналістичного руху

Український радикальний націоналізм був і залишається явищем 
самобутнім – із власною політичною програмою та стратегічною ме-
тою, побудованих на основі власної ідеології, що формувалася протя-
гом 1820–40-х рр. Націоналістична критика зводить виникнення ра-
дикальних форм українського національного руху в ХІХ ст. до трьох 
«апостолів» – Пантелеймона Куліша, Миколи Костомарова, Тараса 
Шевченка. Соціальні основи цієї «трійці» характеризуються таким 
чином: мовляв, Куліш був представником «демократичного пан ства», 
Костомаров – «інтелігентної верстви», а Шевченко – «демосу».

Поета Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861) прийнято вва-
жати духовним батьком українського «національного відродження», 
а також засновником української літературної мови. В українській 
історії немає фігури більш суперечливої, ніж він. Якщо за часи Росій-
ської імперії П. Столипін відверто наголошував, що «поки я живий, 
пам’ятника Шевченку в Києві не бути», то за радянської влади у Хар-
кові і над Дніпром виникли гігантські монументи на честь поета, що 
поступалися хіба що статуям Й. Сталіна. Під час «холодної війни» 
пам’ятники Шевченку спорудили як в Москві, так і у Вашінгтоні.

Як розповідає легенда, у день народження Тараса у хату до Шев-
ченків увійшов незнайомець. Узяв хлопчика на руки, подивився на 
дитя і передрік, що виросте з нього бунтар. Передбачення Устима 
Кармелюка – а це був він – виявилося віщим. Та зрозуміло, що це – 
тільки легенда. Правда ж прозаїчна. У селі Моринці Київської гу-
бернії (нині Звенигородський район Черкащини) четвертою дити-
ною серед сімох у сім’ї Григорія та Катерини Шевченків народився 
син Тарас. Прадід поета по батькові, Андрій, ймовірно, був козаком. 
Дід Іван, письменний та бувалий чоловік, знав багато історичних 
дум і пісень, був чудовим оповідачем, за молодості – учасником гай-
дамацького руху. Батько Тараса, Григорій, грамотний і майстрови-
тий, любив книжки, у неділю читав для домашніх «Житіє святих». 
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Тарасова мати, Катерина, знала безліч пісень і гарно малювала. 
Вільна, вона вийшла за кріпака Григорія з великого кохання й стала 
кріпачкою. Жінку «нужда та праця положила», коли їй було лише 
40 років. Батько одружився вдруге на вдові з трьома дітьми. За два 
роки помер і він, залишивши дивний заповіт – своєрідне пророцтво:

«Синові Тарасу із мого хазяйства нічого не треба; він не буде аби-
яким чоловіком: з його буде або щось дуже добре, або велике ледащо; для 
його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не допоможе» 
[533, с. 284–286].

Т. Шевченко не отримав ніякої шкільної освіти, тому що руських 
училищ на його батьківщині не було та до того ж йому, як кріпаку, 
надавати знання ніхто й не збирався. У пошуках науки він блукав від 
дяка до маляра, доки не потрапив козачком до лакейської свого пана 
Енгельгарда, а той, побачивши художні здібності Шевченка, відпра-
вив його вчитися живопису до Варшави. Там Шевченко вивчився 
польській мові, пройнявся першим юнацьким коханням до якоїсь 
польки, дещо отесався і цивілізувався, однак, водночас сприйняв 
польську трактовку діяльності Богдана Хмельницького, Петра І й Ка-
терини ІІ, котрих потім у своїх віршах таврував і ганьбив не гірше 
поляків. Він був просякнутий чисто польською ненавистю до русь-
кої державної влади і до її носіїв, російських монархів, а особливо 
до тодішнього імператора Миколи І, загибелі якого палко бажали 
поляки. Нарешті у іновірній обстановці він втратив найбільшу при-
красу руської душі – святу православну віру і зробився здатним до 
всякого кощунства і богохульства. Якби Шевченко був освіченим, 
морально розвинутим, взагалі культурним і якби те середовище, яке 
оточувало його у дитинстві і юності, було більш свідомим відносно 
своєї руської народності, то він критично віднісся б до польських 
впливів і спромігся би дати їм внутрішню відсіч; однак, при повно-
му своєму невігластві, моральній розбещеності, нахилі до п’янства 
і атрофії релігійного почуття він був перед ними беззахисним.

Польське повстання 1830–1831 рр. позбавило Т. Шевченка мож-
ливості залишатися далі у Варшаві і він був змушений повернути-
ся на батьківщину, до свого пана. Проте, тут він пробув недовго, 
бо власник Шевченка Енгельгард відправив його продовжуватися 
навчатися живопису до Петербурга. У невській столиці Шевченко 
познайомився з цілим гуртком земляків, які потім справили вирі-
шальний вплив на його долю. Справа у тому, що покровителі Шев-
ченка в Петербурзі належали до ліберального кола і палко бажали 
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як можна швидшого звільнення руського селянства від кріпацького 
гніту. Вони готові були закривати очі на всі пороки Тараса, всі влас-
ні дарування приписати його особистості, аби тільки підкреслити 
на його прикладі весь жах кріпацтва, яке вже давно перетворило-
ся на історичний анахронізм. Вказуючи на Шевченка, вони могли 
казати уряду і суспільству: ось, бачте, скільки талантів розсіяно 
в масі селянства і всі вони не можуть розвиватися і даремно гинуть 
від свавілля своїх власників. Дайте тільки волю селянству, і таланти 
з його середовища стануть нормально підійматися вгору, освіжати 
вищі верстви і працювати на користь батьківщини.

Перш за все, сердечну участь прийняв в житті Шевченко худож-
ник Іван Максимович Сошенко (пізніше він з гіркотою згадував, яка 
порчена була натура Шевченка і як складно було боротися з його 
ганебними нахилами, аби хоч якось спрямувати його на шлях істи-
ни [96, с. 61]). Потім зайнявся Шевченка скульптор Іван Петрович 
Мартос. Навідуючись до Шевченка, він наштовхнувся в його кімнаті 
на луб’яну скриньку, завалену клаптиками паперу з написаними на 
них віршами Тараса мовою його батьківщини. І. Мартос забрав ар-
куші на перегляд. Вірші написані були цілком безграмотно і являли 
собою страшенну суміш цинізму, сальності, несмаку з вільнолюб-
ним натхненням, з наївним ліризмом і свіжістю селянського почут-
тя [96, с. 79].

Поєднання в сільському парубку поетичного та художнього та-
лантів сприяло тому, що на Шевченка звернули увагу відомий в той 
час письменник Є.П. Гребінка та знаменитий художник Карл Брюл-
лов. Через Брюллова Шевченко став відомим поетові і разом з тим 
вихователю спадкоємця престолу В.О. Жуковському. Останній, за 
участю імператриці Олександри Федорівни, організував у 1838 р. 
викуп Шевченка з кріпацтва. Разом із свободою Шевченко отримав 
право поступити в Академію художеств і зробився одним з най-
ближчих учнів «великого Карла», як називали Брюллова його шану-
вальники. Між тим, Мартос і Гребінка вибрали із віршів Шевченка 
та літературно обробили ті, що їм сподобалися і задовольняли їх 
естетичне почуття. Ця збірка підправлених віршів Шевченка по-
бачила світ у 1841 р. під назвою «Чигиринський кобзар». В подаль-
шому літературну діяльність Шевченко взяв під свою опіку добре 
освічений і талановитий Пантелеймон Куліш. Всі кращі твори Шев-
ченка 1840-х і 1850-х рр. були редактовані Кулішем, який «дороблю-
вав недороблене», тобто відкоригував твори Шевченка так, що вони 
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набували досить пристойного літературного вигляду. Іноді ця до-
робка доходила до того, що Куліш прямо писав за Шевченка.

Нарешті молодому Тарасові усміхнулась доля. З грошима проб-
лем не було – Шевченко отримував стипендію Товариства заохочен-
ня митців, до того ж, за рекомендаціями Брюллова, його буквально 
завалили замовленнями. Молода людина поринула у столичне життя 
з усіма його спокусами. Він відвідував салони, ресторани, винаймав 
візників, купував дорогі речі. Іван Сошенко, який опікувався худож-
ньою освітою юнака, вважав, що Тарас марнує свій час [96, с. 61]. 
З Академії художеств Шевченко виніс тільки поверхове знайомства 
з античною міфологією та з деякими знаменитими епізодами з рим-
ської історії. Ніяких систематичних знань він не мав, ніякого ціль-
ного світобачення не виробив. Він не прагнув навіть (на відміну від 
більшості вихідців з простого люду) до самоосвіти. За спогадами Ми-
хайла Осиповича Мікешина, Тарас Григорович не жалував книгу:

«Читать он, кажется, никогда не читал при мне; книг, как и вообще ни-
чего не собирал. Валялись у него на полу и по столу растерзаные книжки 
«Современника», да Мицкевича на польском языке» [96, с. 399].

Така галузь знання як історія, до якої йому досить часто прихо-
дилося звертатися при виборі сюжетів – залишала бажати багато 
кращого в смислі засвоєння. Як згадує М. Мікешин:

«Российскую общую Историю Тарас Григорьевич знал очень поверх-
ностно, общих выводов из нея делать не мог; многие ясные и общеиз-
вестные факты или отрицал или не желал принимать во внимание; этим 
оберегалась его исключительность и непосредственность отношений ко 
всему малорусскому» [96, с. 399].

Твори деяких авторів, про яких писав, Шевченко і у руки не брав, 
як, наприклад, Шафарика і Ганку. Головний спосіб набуття знань 
полягав, дуже часто, у прислухуванні до того, що кажуть в салонах 
більш освічені люди. Схоплюючи уривки свідчень, поет мотав собі 
на вуса та переробляв їх собі власним розумом.

В 1843 р. Шевченко, отримавши звання вільного художника і по-
саду вчителя малювання в Київському університеті, відправився до 
Малоросії і тут загубив кращі роки зрілого життя у пияцтві з пиря-
тинськими «мочемордами» Закревськими, з київським кравцем Сен-
гілом та іншими п’яничками. В 1848 р. Шевченко був заарештований 
за участь у київському Кирило-Мефодіївському братстві, відданий 
у солдати і служив спочатку в Оренбурзі, а потім у Закаспійській об-
ласті. Микола І біля абзацу про Шевченка додав: «Под строжайший 



129Розділ 2. «Апостоли» українського
радикального націоналізму

у ру

надзор и с запрещением писать и рисовать» [206, с. 133]. Але в сол-
датчині Шевченко і писав і малював. Взагалі, якщо так можна ска-
зати, перебував у привілейованому становищі. По-перше, ставлення 
до засланих у солдати за політичними звинуваченнями дворян та ін-
телігентів було іншим, ніж до селян-кріпаків, відданих у «москалі»: 
оренбурзький вищий світ хотів бути схожим на петербурзький, 
а найяскравішими і найпомітнішими постатями тут були політичні 
засланці. По-друге, цінилося вміння малювати – фотографія ще не 
набула поширення. По-третє, до Шевченка гуманно ставилися його 
керівники. Тому рядовий Шевченко знімав квартиру, користувався 
бібліотеками, з’являвся в цивільному одязі на прийомі в місцевого 
генерал-губернатора, а ще – відкрито малював, з відома і на замов-
лення самого ж керівництва. Та тривало це недовго – вже 1850 р. його 
перевели до Новопетровського берегового форту. Тут на нього чека-
ли караули й муштра. Звідси 1857 р. Шевченко відплив Каспійським 
морем до Астрахані вже вільним. Після амністії він оселився у Ниж-
ньому Новгороді доки не отримав дозволу переїхати до Петербур-
гу, де мешкав до кінця життя (26.02.1961 р.) в одній із кімнат будівлі 
Академії художеств. В одній з приміток до поеми «Куліш у пеклі», 
П. Куліш свідчить, що в Петербурзі в останні роки життя Шевченко 
люто пиячив, що й було головною причиною його передчасної смер-
ті. У листі до Олександра Герцена (від 14(26) березня 1861 р.) Іван 
Тургенев прохає: «Скажи два слова в «Колоколе» о смерти Шевченка. 
Бедняк уморил себя неумереным употреблением водки» [574, с. 212]. 
Поховали Шевченка спочатку в Петербурзі, а згодом, із великими по-
честями, перепоховали на Чернечій горі під Каневом.

Світоглядно Т. Шевченко виховувався на декабристській тради-
ції, але сприйняв декабризм у плані емоційному, а не раціональному: 
нічого не знаючи про конституції, він усвідомив, що декабри сти – 
були люди, що наважилися повстати на царя, а цього до статньо, аби 
вважатися «святими мучениками». Отже, Т. Шевченко революціо-
нер не розумом, а темпераментом.

Сатирично малюючи пам’ятник Петру І, поставлений Катери-
ною ІІ, поет каже:

Се той Первий, що розпинав
Нашу Україну,
А Вторая доконала вдову-сиротину [625, т. 1, с. 246].

На кого ж, крім «царів», спрямовувалась ненависть Шевченка? 
Кожен, хто прочитав «Кобзар», відкине всі сумніви: на «москалів». 
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І це не можна пояснювати це ненавистю виключно до однієї лише 
російської правлячої верстви. Увесь російський народ йому нена-
висний. Так, скаржачись Основ’яненку на своє петербурзьке життя 
(!) («кругом чужі люди» (!) він сумує: «тяжко, батько, жити з воро-
гами» [625, т. 1, с. 63]. Це про Петербург, який викупив Шевченка 
з неволі, дав йому освіту, прилучив до культурного середовища і виз-
волив його в подальшому із заслання!

Свій гнів за «неправду до України від москалів» Т. Шевченко ви-
лив у містерії «Великий льох», присвяченій хутору Богдана Хмель-
ницького Суботову. Тут ведуть бесіду три пташки, що в них пере-
селилися три людські душі козацьких часів. Першу душу дівчини 
Присі не пускають у рай тому, що вона перейшла з повними відрами 
шлях Богданові, коли той їхав присягати Москві до Переяславу [625, 
т. 1, с. 291–293]; другу, тому що та дівчина напоїла коня царя Пет-
ра І, коли він повертався з спаленого і зруйнованого ним Батурина 
[625, т. 1, с. 293–294]; третю, тому що вона, коли була ще малою дів-
чинкою, у Каневі зраділа, побачивши золоту галеру, в якій їхала по 
Дніпру Катерина ІІ:

Чи я знала ще сповита
Що тия цариця –
Лютий ворог України,
Голодна вовчиця [625, т. 1, с. 294–295].

У «Суботові», звертаючись до Богдана Хмельницького, Шевчен-
ко співає:

Оттак-то Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Вкраїну... [625, т. 1, с. 306].

_______

Отаке-то Зиновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже! [625, т. 1, с. 307].

У всій добі Хмельниччини Шевченко бачить тільки сумний, на 
його думку, акт приєднання до Росії, втім, ані страждань селянсько-
го люду під «лядським гнітом», ані запеклої боротьби його з Поль-
щею, ані всенародної вимоги возз’єднання з Росією знати не хоче. 
Велика визвольна боротьба українського селянства залишилася ціл-
ком непоміченою вчорашнім кріпаком.

В російському періоді історії України Шевченка знов-таки тур-
бує доля не селянства, а козацтва. Обурюючись тим, що «над дітьми 
козацькими поганці панують», він жодного разу не обурився пану-
ванням «дітей козацьких» над його селянськими батьками і дідами 
(та й над ним самим). Період після приєднання до Росії бачиться 
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йому суцільним пограбуванням України. Навіть у виключно любов-
них сюжетах, де українська дівчина страждає, будучи спокушена 
і обманута, винуватцем завжди виступає «москаль»:

Кохайтеся чорноброві
Та не з москалями,
Бо москалі чужі люде
Роблять лихо з вами [625, т. 1, с. 21].

Навіть археологічні розкопки на півдні Росії уявлялися Шевчен-
кові грабунком України – пошуками козацьких кладів:

Степи мої запродані
Жидові, німоті;
Сини мої на чужині
На чужій роботі!

Дніпро, брат мій  висихає,
Мене покидає
І могили мої милі
Москаль розриває [625, т. 1, с. 221–222].

Звідки така русофобія? У всякому випадку, особистою долею 
Шевченка вона не пояснюється. Пояснення міститься в в джере-
лах його поезії. Ліра Шевченка глибоко ностальгічна і невтішна 
у своїй скорботі. Але це не оплакування страждань закріпачено-
го люду сучасної йому живої України, це скорбота по її минулому, 
яке вже, можливо, ніколи не повернеться. Т. Шевченко згадує про 
стару Гетьманщину, про її славу, про Січ, що за нею плаче чайка, 
немов за своїми дітьми, і очерети, і могили, питають у вітру «де 
наші панують», і прохають їх вернуться. А сине море і сам поет 
одповідають:

Не вернуться, на віки пропали.
Не вернуться сподівані,
Не вернеться воля,
Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани,
Не покриють Україну
Червоні жупани;
Обідрана сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить...
Тільки ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине, –

Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово [625, т. 1, с. 63].

Кобзар згадує про ті часи, коли «москалі, орда, ляхи бились з ко-
заками»:
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Була колись гетьманщина,
Та вже не вернеться.
Було колись – панували.
Та більше не будем!
Тії слави козацької
Повік не забудем [625, т. 1, с. 41].

Як здається Шевченку, «було добре жити на тій Україні», бо:
Було колись – запорожці
Вміли панувати.
Панували, добували
І славу, і волю;
Минулося – осталися могили на полі.
Високії ті могили,
Де лягло спочити
Козацькеє біле тіло,
В китайку повите.

Високії ті могили
Чорніють, як гори,
Та про волю нишком в полі
З вітром говорять.
Свідок слави дідівщини
З вітром розмовляє,
А внук косу несе в росу,
За ними співає

[625, т. 1, с. 218].
Ось справжня причина «недолі» України. Зник золотий вік Украї-

ни, знищена козацька сила!
Гесіод розповідав, як вчився пісень у муз біля підніжжя Гелікону, 

де випасав батьківських вівців. А які музи вчили Т. Шевченка, коли 
той пас ягнята за селом? Мабуть, музи гайдамацькі, степів, Дніпра, 
сивих туманів, диких бур’янів і козацького реготу. Якщо не «рево-
люційний демократ», то гайдамака глибоко сидів у душі Т. Шевчен-
ка. Його прадіди були посполиті, не мали перетрактацій з королями, 
царями і султанами, не приятелювали зі всевладними фаворитами, 
не товклися по високих приймальнях за чинами і дворянством. Із 
запорізькими ватагами гуляли придніпровським степом, гайдама-
кували під проводом Залізняка і Гонти, нескінченими чумацькими 
шляхами возили сіль, орали землю (спершу власну, а потім панську, 
перетворившись з царської милості на кріпаків панів Енгельгард-
тів), а хтось, як прадід Іван Швець, шив чоботи з ременю й постоли 
з сирцю.

Т. Шевченко залюблений в козацьку добу, як Дон Кіхот у ли-
царські часи. Про майбутнє свого краю він майже не думав. Якось, 
одного разу, згадав про Вашінгтона, якого «дождемось таки колись» 
[625, т. 2, с. 296], однак, внутрішньо ніякого іншого устрою, крім ко-
зацького, не бажав. Вся його поезія – у світі стародавнього Степу, 
Дніпра, моря, Війська Запорозького. До самої смерті героєм і пред-
метом поклоніння Шевченко був козак.
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Верзеться грішному усатий
З своєю волею мені
На чорном вороном коні [625, т. 2, с. 255]

Будь-яке пролиття сліз на руїнах Чигирина, Батурина та інших 
гетьманських резиденцій є невіддільним від ненависті до тих, хто 
обернув їх на руїни. Любов до козацтва – зворотний бік ненависті до 
Москви. Але любов і ненависть ці – не від життя, не від сучасності.

Патріотизм Т. Шевченка склався, головним чином, в лівобереж-
них маєтках «потомків гетьмана дурного», де його носили на руках, 
де він був оголошений надією України, національним поетом не 
тому, що писав українською мовою, і не тому, що виражав глибини 
народного духу. В. Бєлінський відразу ж після виходу у світ «Кобза-
ря» вказав на фальш його народності:

«Новый опыт спиваний г. Шевченко, привилегированного, кажется, 
малороссийского поэта, убеждает нас ёще более, что подобного рода про-
изведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: 
другой публики у них, кажется, нет. Если же эти господа кобзари думают 
своими поэмами принести пользу низшему классу своих соотчичей, то 
в этом они очень ошибаются: их поэмы, несмотря на обилие самых вуль-
гарных и площадных слов и выражений, лишены простоты вымысла и рас-
сказа, наполнены вычурами и замашками, свойственными всем плохим 
пиитам, – часто нисколько не народны, хотя и подкрепляются ссылками 
на историю, песни и предания, – и, следовательно, по всем этим причинам – 
они непонятны простому народу и не имеют в себе ничего с ним симпа-
тизирующего. Для такой цели было бы лучше, отбросив всякое притяза-
ние на титло поэта, рассказывать народу простым, понятным ему языком 
о разных полезных примерах гражданского и семейного быта, как это 
прекрасно начал (и жаль, что не продолжил) г. Основьяненко в брошюре 
своей «Лысты до любезных землякив». А то, пожалуй, какой-небудь во-
лосной мудрец-писарь (только не Шельменко), прочтя ваши «сочинения», 
ответит вам вашими же словами:

Теплый кожух, тилько шкода,
Не на мене шитый,
А розумне ваше слово
Брехнею побыте
(«Гайдамаки», стр. 11)

Что касается до самой поэмы г. Шевченко – «Гайдамаки», здесь есть 
всё, что подобает каждой малороссийской поэме: здесь ляхи, жиды, ка-
заки; здесь хорошо ругаются, пьют, бьют, жгут, режут; ну, разумеется, 
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в антрактах кобзарь (ибо без кобзаря какая уж малороссийская поэма?) 
поёт свои вдохновенные песни, без особого смысла, а дивчына плачет, 
а буря гомонит... Вот образчики:

Одчиняй проклятый жиде!
Бо будеш битый, одчиняй!
Ламай же двери поки выйде.
Викна посыпались, «стрывай!
Стрывайте зараз», – «нагаями
Свыняче ухо, жартувать
Чи що ты хочеш!?» «Я! З панами?
Крый боже зараз! Дайте встать,
Ясновельможни» (нишком «Свыни!»)
«Пани полковнику, ламай»,
Упалы двери... а нагай
Малюе вздовж жидивску спыну

«Здоров свыне, здоров жиде,
Здоров чортив сыну»
Та нагаем, та нагаем.
А жид зогнув спыну:
«Не жартуйте, мости пане
Добри вечир, в хату!»
Ще раз шельму, ще раз годи!
«Выбачай проклятый,
Добри вечир, а де дочка?»
«Умерла, панове,
Лжешь, иудо, нагаями»
Посыпалысь знову и т. д.

Не правда ли, какая меткая кисть в описательной природе? Этой кар-
тине посвячена Целая глава: «Конфедераты». – А вот нечто в роде чув-
ствительно-нежном. Страстный любовник, Яремо, пришел на свидание 
к своей возлюбленной; но её ещё нет. Яремо, по сему случаю, поет эллегию 
на целой странице и уже собирается умирать, как вдруг – шелест:

Попид гаем мов ласочка
Крадыця Оксана.
Забув, побиг, обнялыся.
«Серце...» та й зомлилы
Довго, довго, тилько «серце»
Та знову нимилы.
Ярема говорит:

«Годи пташко»
Оксана:
Ще трошечки.
Ще... ще... сызокрылый,
Выймы душу... ще раз... ще раз... ще раз...
Ох, як я втомилась (стр. 38)

Опять картина и какая живая! Вот уж подлинно, говоря поэтическ им 
языком самого господина сочинителя: ушкварил!

Издание наполнено всевозможными ошибками противу знаков препи-
нания, как это отчасти видно из приведенных примеров, где, для соблю-
дения смысла, мы принуждены были поставить в некоторых местах свои 
знаки» [35, т. 6, с. 173–174].

Ось як М.В. Гоголь, у розмові з молодим письменником Г.П. Да-
ні левським і професором Московського університету О.М. Бодян-
ським, висловив своє ставлення до творчості Т. Шевченка:

«А Шевченко?» – спросил Бодянский. Гоголь на этот вопрос с секунду 
помолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова смотрел осторожный 
аист. «Как вы его находите?» – повторил Бодянский. «Хорошо, что и гово-
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рить, – ответил Гоголь, – только не обидьтесь друг мой... вы – его поклон-
ник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления...» – «Но 
зачем вы примешиваете сюда личную судьбу – с неудовольствием возразил 
Бодянский. – Это посторонее... Скажите о таланте, о его поэзии...» – «Дег-
тю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, 
дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссиянам, это, 
пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык...» Бодянский 
не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокой-
но. «Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – отвечал он, – надо 
стремиться к поддержке и упрочнению одного, владычного языка для всех 
родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов 
должна быть единая святыня – язык Пушкина, какою является Евангелие 
для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. А вы хотите про-
вансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобри-
аном». – Да какой же это Жасмен? – крикнул Бодянский. – Разве их можна 
равнять? Что вы? Вы же сами малоросс! – «Нам, малороссам и русским, 
нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продолжал Гоголь, останавли-
ваясь у конторки и опираясь на нее спиной, – нетленная поэзия правды, 
добра и красоты. Я знаю и люблю Шевченко, как земляка и даровитого 
художника; мне удалось и самому помочь в первом устройстве его судьбы. 
Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения чуждые 
истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выки-
нутые жваки. Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющие 
одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной 
в ущерб другой невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не 
то. Всякий пишущий теперь должен думать не о розни; он должен прежде 
всего поставить себя перед лицом Того, Кто дал нам вечное человеческое 
слово...» Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Бодянский молчал, но, оче-
видно, далеко не соглашался с ним. «Ну, мы вам мешаем, пора и нам по 
домам! – сказал наконец Бодянский, вставая» [153, т. 14, с. 99–100].

Справді! Викиньте із витворів Кобзаря русофобію, богохульство 
і злобу... Що залишиться?.. Дьоготь! Тому, незважаючи на всі про-
пагандистські зусилля різних ідеологій, Т. Шевченко завжди був 
і є не національним українським поетом, а поетом українського на-
ціоналістичного руху.
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2.2.  Культурно-смислові метаморфози
«хуторянської філософії» Пантелеймона Куліша

Найбільш повно радикальні ідеї українського націоналізму ви-
разив Пантелеймон Олександрович Куліш (1819–1897) – людина, 
про яку в незалежній Україні згадують дуже рідко і дуже обережно. 
Гадаю, сучасні українські ідеологи зовсім би викинули Пантелеймо-
на Олександровича з історії та літератури України (як, наприклад, 
вони це зробили з Ярославом Галаном), однак Куліш занадто по-
важна особа в українофільстві, певний час він навіть вважався лі-
дером цього культурно-політичного руху. Достатньо зазначити, що 
Куліш написав перший україномовний історичний роман («Чорна 
рада») і ненавмисно став батьком української граматики (так званої 
«кулішівки»). Тому зараз його політичні і культурні погляди пода-
ються в урізаному вигляді і, як правило, охоплюють початковий пе-
ріод його творчості. Саме в цей період П. Куліш сформулював такі 
основні ідеї українського націоналізму:

1. Національне питання має пріоритет перед соціальним пи-
танням.

2. Люди відрізняються один від одного, насамперед, за своїми на-
ціональними ознаками.

3. Український народ – єдина демократична нація, згуртована єд-
ністю національних завдань.

4. Українська нація цілком осібна, цілком відмінна від інших 
слов’янських народів, і, насамперед, від росіян і поляків; вона вища 
від інших націй.

5. Україна покликана здійснити месіанську роль щодо інших на-
родів.

Ми ж спробуємо ліквідувати цей пробіл, розповівши багато чого 
з того, що нині замовчується з біографії цієї безумовно неординар-
ної людини.

П. Куліш народився у містечку Вороніж Глухівського повіту Чер-
нігівської губернії, вчився в Новгород-Сіверській гімназії, де захоп-
лювався творами російських письменників Пушкіна, Жуков ського, 
Державіна. Під час навчання Куліш читає також твори Квітки-Ос-
нов’яненка, Гоголя, захоплюється збіркою українських пісень Мак-
симовича, та так, що, як потім він писав у 1834 р., «в один день» 
з «великоруського народника» зробився «народником малорусь-
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ким». Залишивши після п’ятого класу гімназію, Куліш працює до-
машнім вчителем у поміщицьких маєтках і, зрештою, поступає 
у Київ ський університет, який, втім, так і не закінчив: через відсут-
ність документів про дворянське походження йому не дозволили 
продовжити навчання. Він дістає посаду в Луцькому дворянському 
училищі, потім працює в Києво-Подільському училищі і ряді інших. 
У 1843–44 рр. П. Куліш зближується з українськими ліберальними 
діячами, зокрема з М. І. Костомаровим і В. М. Білозерським. У цей 
час він захоплюється вивченням етнографії та історії України, зби-
рає українські фольклорні твори. У січні 1847 р. Куліш одружується 
з сестрою Василя Михайловича Білозерського Олександрою Михай-
лівною (яка згодом стане відомою як письменниця Ганна Барвінок).

Близьке знайомство П. Куліша з М. Костомаровим і Т. Шевчен-
ком приводить його до Кирило-Мефодієвського товариства. Пози-
ція Куліша у товаристві була найпоміркованішою: «ділом нашим не-
хай би була щира праця над освітою самих себе й інших. Занедбайте 
політику!» [245, c. 17]. У 1847 р. Куліш їде за кордон, але у Варшаві 
за наказом з Петербурга був заарештований і повернутий назад. 
Арешт був викликаний викриттям і слідством над членами Кири-
ло-Мефодіївського товариства. Слідство відкрило, що Куліш знахо-
дився у переписці з більшістю членів братства і навіть підписувався 
титулом «гетьман». Про те, що жандармам у всі часи не вистачало 
почуття гумору, свідчить запитання генерала Л. Дубельта, адресо-
ване П. Кулішу: «Правда ли, что вы намеревались быть гетманом 
украинским?» [288, с. 63]. На слідстві Куліш вів себе досить ганебно, 
відмовляючись від участі у товаристві і доводячи свою вірність са-
модержавству. В результаті він дістає досить незначне покарання. 
Його було «адміністративно» заслано на три роки до Тули, де він 
працював і був добре матеріально забезпечений, приятелював з гу-
бернатором і жандармськими чиновниками, писав свої твори, зай-
мався самоосвітою, зокрема вивчав західноєвропейські мови.

Переляк, якого зазнав Куліш під час слідства, залишився в ньо-
го на все життя. В усіх своїх наступних працях він завжди запере-
чував свою участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. Всіляко 
намагаючись підкреслити, ніби він ніякого відношення до Кири-
ло-Мефодіївського товариства не мав, Куліш називає товариство не 
інакше, як «хлоп’яча забава», «мізерна справа». А у примітці до своєї 
поеми «Куліш у пеклі» (1896 р.) Куліш прямо заявляє, що був «про-
тивником» цього товариства [285, т. 3, с. 36]. А про свою «Повесть 
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об украинском народе», яку він написав під час перебування у то-
варистві, він говорить як про «нісенітницю», яка заслуговувала на 
кару хіба що реготом:

«Се була компіляція тих шкодливих для нашого розуму видумок, що 
наші літописці видумували про ляхів... се була одна з тих утопічних і фан-
тастичних праць, без критики, з яких позшивана в нас уся історія бороть-
би Польщі з Москвою» [288, с. 63].

На початку 25-річчя царювання Миколи І (грудень 1850 р.) Куліш 
був амністований (ймовірно, завдяки проханню сенатора Кочубея). 
Він переїзджає до Петербурга, де починає співробітничати у жур-
налі «Вестник Юго-Западной и Западной России». Разом з Косто-
маровим Куліш працює в Археографічній комісії, готуючи до ви-
дання «Акты Южной Росси». У 1860 р. він разом з В. Білозерським 
видає альманах «Хата», а в 1861–62 рр. – журнал «Основа». В цей час 
він зближується з журналом Каткова «Русский вестник». На Пол-
тавщині (де Куліш хотів придбати власний хутір) він знайомиться 
з матір’ю М. Гоголя; спілкування з нею побудило П. Куліша розпоча-
ти підготовку 6-томного зібрання творів і листів Миколая Васильо-
вича. Заглиблення у творчість і думки Гоголя поступово здійснює 
ідейний переворот у світогляді П. Куліша. Він повільно відходить 
від своїх ранніх поглядів, і хоча в ньому продовжує жити місцевий 
патріотизм і він всім серцем вболіває за українську літературу, але 
з кожним роком він все більше перетворюється на загальноруського 
патріота.

Хвиля загальноруського патріотизму, спрямована проти поль-
ського заколоту 1863 р., захоплює і П. Куліша. Після придушення 
царизмом польського повстання 1863 р. Куліш їде до Варшави, де, 
займаючи досить високу урядову посаду, проводить в життя офіцій-
ну русифікаторську політику у «Надвісленському краї» (як стали 
йменувати Польщу після 1683 р.). Перед виїздом до Варшави Куліш 
писав до М.Д. Білозерського:

«Я обьявил, что в Варшаве мне нужно быть для продолжения моих ис-
торических исследований о русском периоде польской истории, что я, же-
лая поставить себя под охрану правительства, предлагая ему свои услуги, 
как знающий польский язык, за свою службу желаю получить приличное 
вознаграждение. Земляки либералы смущены моей готовностью ехать 
в Польшу, но что на них смотреть! Политика – не наше дело: для этого 
надо быть богатым и сильным; а терпеть нужду и гонения из-за неопреде-
ленных надежд на перемену обстоятельств глупо. Двадцать лет я действо-
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вал в так называемых национальных интересах – и каких же результатов 
достигнул! Теперь ограничиваюсь просто наукою, простым изучением 
того, что было в старину, а какое применение сделает новое поколение из 
моих литературных трудов – это его дело. Между тем, примиряясь с пра-
вительством, я, может быть, получу разрешение издавать журнал в ши-
роких размерах – и спасу себя для литературы, тогда как, идя прежним 
путем, погибну под гнетом одной материальной нужды...

Говорят, что общественное мнение строго осуждает людей либераль-
ных, заявляющих службою в Польше единомыслие с правительством. Где 
органы этого общественного мнения? Кто представитель этого обществен-
ного мнения? Эта боязнь относится к нескольким говорунам, созидаю-
щим в своём воображении украинскую нацию, которой я нигде не нахожу 
от Петербурга до Одессы. Мы составляем нацию в смысле этнографиче-
ском, но вовсе не в политическом. Толки о будущей отдельности Украйны 
исходили всегда от людей наименее работавших над языком и историею 
этой проблематической страны. Неизвестно, приведут ли они общество 
к сознанию своей политической задачи, но покаместь несомненно то, что 
литературно-общественный вопрос украинский страдает более всего от 
этих праздных толков. Они пугают воображение влиятельных людей, не 
знающих Украйны, и вследствие того вызывают против нас силу, против 
которой мы не имеем никаких средств бороться...

Что касается до Украины, то, допуская даже распадение России (sic!) 
я не вижу для нея другой участи, как сделаться игралищем соседних наро-
дов» [628, № 7–8, с. 67–68].

У Варшаві Куліш прослужив до 1867 р., одержавши за службу 
різні «поощрения» і зняття будь-яких обмежень за участь у Кирило-
Мефодіївському товаристві. У 1865–67 рр. у Варшаві він зближуєть-
ся з Партицьким, братами Барвінськими, Пулюєм та іншими лібе-
ральними галицькими діячами. Разом з тим І. Франко підкреслює, 
що Куліш «не знав Галичини, не знав ні умов, ні людей, з якими 
хотів ставати до праці», а тому і діяльність його не мала важливих 
наслідків [596, т. 28, с. 203]. У 1870–80-х рр. Куліш знову зближуєть-
ся з галицькою інтелігенцією, прагнучи організувати видання укра-
їнської газети в Галичині (з цією метою він навіть збирався прийня-
ти австрійське підданство). У 1887 р. Куліш прибув до Львова, але 
розчарувавшись у галицькій інтелігенції, яка не підтримала його 
«культурницької» діяльності, повертається назад і самотньо осідає 
на хуторі Мотроновці, де посилено займається перекладом Біблії на 
українську мову.
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У творах останнього періоду життя Куліша виявляється якась хво-
роблива розлюченість проти всього навколишнього світу, настирне 
прагнення забитись від людей «на хутір», звільнитись від шарпани-
ни суспільного життя, заглибитись у «душевні рефлексії» і релігійне 
світоспоглядання. Тому цілком слушно І. Франко зазначав, що тво-
ри ці, писані «одним тоном, однаковим розміром (октавою, зліпле-
ною з важких александринів) і зовсім у тим самім дусі любові до 
абстрактної культури та чоловічності і ненависті до дійсних людей. 
Поетичного скарбу нашої нації ці недогарки не прибільшать» [596, 
т. 28, с. 203]. Про його останній цикл поезій «Хуторські недогадки» 
Б. Грінченко писав, що «се справді недогарки – недогарки розуму», 
«чадного і озлобленого». Тут вміщені вірші часто просто непристой-
ні, з ганебними нападами на селян-хліборобів, яких Куліш називає 
«хамами», докоряє, що «сі злидні в зачіпках сиділи і волі ждали», «на 
хлібі панському жили» і т.д. [137]. І може найбільш виразно ганебне 
обличчя Куліша в його ставленні до славного минулого українсько-
го народу виявляється у вірші «До рідного народу»:

Народе без пуття, без честі і поваги,
Без правди у завітах предків диких,
Ти, що постав з безумної одваги
Гірких п’яниць та розбишак великих! [285, т. 2, с. 23]

Вже в перші роки знайомства виявляється протилежність вдачі 
і поглядів Куліша і Шевченка. Сам Куліш у автобіографії потім писав:

«Тільки Куліш не зовсім уподобав Шевченка за його цинізм: зносив 
його норови ради його таланту. А Шевченкові знов не здалась до смаку 
та аристократичність Куліша. Можна сказати, що не зійшовся низовий 
курінник, січовик із городовим козаком-кармазинником. А були справ-
ді вони представителі двох половин козаччини. Шевченко репрезентував 
собою правобережну козаччину, що вікала на Січ, а з Січі верталась на 
панські добра гайдамаками... Куліш походить з того козацтва, що радува-
ло з царськими боярами, спорудило цареві Петру «Малоросійську Коле-
гію», помагало цариці Катерині писати наказ і завести на Україні училища 
замість старих «бурс» [288, с. 24].

Куліш завжди підкреслював малоосвіченість Шевченка. За його 
словами, це був, хоч і великий, але «необізнаний з наукою дух». 
З відвертою неприязню пізніше Куліш почав обзивати музу Шевчен-
ка «полуп’яною», «розпущеною». А в другому томі «Истории воссо-
единения Руси» Куліш вже прямо й відкрито говорить, що суспіль-
ство може зібрати лише «невелику, дуже невелику кількість віршів 
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Шевченка в житницю свою; решта була б у його очах не краще сміт-
тя», «егоже возметает ветер от лица земли».

«Відкинення багато чого з того, що написано Шевченком у його гірший 
час, було б, з боку суспільства, актом милосердя до тіні поета, що уболіває 
на берегах Ахерона про колишнє запаморочення своє».

«Він «між дітей нікчемних світу» часто бував нікчем ніше всіх» [285, 
т. 2, с. 24–26].

Кулішеві більше імпонувала творчість поетів, подібних до Щого-
лева і Кузьменка, яких він називає щиро народними поетами, вираз-
никами народного духу. Прикладом поезії Кузьменка може бути вірш 
«До дітей», де висловлюється туманна надія на щасливу долю-волю:

Ярко зірка сяє;
Вона нам щасливу
Долю обіцяє.

Шляхом досягнення щастя народного цей поет вважає пасивні тер-
піння, чекання, сльози і молитви, в кращому разі – просвіту і науку:

Буду працювати,
Буду сльози лити,
Да в щедрого бога
Вам долі просити

Схвалюючи ці «первоцвіти» Кузьменка, Куліш тим самим яскра-
во виявляє своє ставлення до злободенних питань сучасного йому 
життя. Такого ґатунку плачами-молитвами переповнені і його влас-
ні твори в усіх його поетичних збірках [186, c. 64].

Всі історичні твори П. Куліша, в тому числі і «История воссоеди-
нения Руси» є обстоюванням тези про велику «історичну значність 
релігійної філософії південноросійського народу» [283, т. 3, с. 130]. 
На думку В. Щурата, певний вплив на світогляд Куліша безперечно 
справила філософія Спінози, причому спінозизм вплинув головним 
чином в поетичній трансформації Байрона і Шеллі [646, с. 83]. Та 
найголовніше, що тут слід підкреслити, це те, що впив Спінози на 
Куліша був не визначальним. Спіноза усуває Бога з природи як ак-
тивне начало, як творця, він проголошує своє знамените матеріалі-
стичне положення: природа сама собі причина. Навпаки, Куліш ніко-
ли не покидав ґрунту релігії, теології, навіть тоді, коли він хизується 
спінозизмом: «Всевишній! Я Тобі молюся, молекул космосу твого». 
Він намагається поєднати спінозизм з теологією, але на базі остан-
ньої. Що ж до наук, створених людьми, то Куліш не заперечував і їх 
значення, але за однієї умови – коли вони будуть підпорядковані 
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божественному одкровенню. Науки, що не пройняті словом божим, 
не мають права претендувати на роль справжніх наук – вони такі ж 
безсилі, як безсилий розум людський у порівнянні з божественним 
розумом.

Певний вплив на Куліша справили погляди Ж.-Ж. Руссо, на яко-
го він посилається, обґрунтовуючи свою «хуторянську філософію» 
у праці «Хуторная философия и удаленная от света поэзия». Тут він 
закликає до спрощення, повернення до природи, яка може більше 
навчити, ніж зіпсоване цивілізацією людське суспільство. В. Петров 
писав:

«Селянська теорія Куліша руссоїстична і він підходить до українсько-
го селянина, як до того «ідеального дикуна», що його проповідували Рус-
со, Шатобріан, німецький романтизм, утопічний соціалізм тощо, – як до 
ідеальної людини, що зберігла свою природність, простоту, близькість до 
первісних джерел і лишилася незіпсованою від штучної цивілізації» [408, 
с. 11].

Щодо конкретних питань розвитку історичних подій на Україні, 
взаємин України з Польщею, Росією, Туреччиною, оцінки ролі ко-
зацтва та інших верств українського народу в історичному процесі, 
погляди Куліша протягом його творчості зазнали досить значної 
еволюції. Він все більше і більше підкреслює «вади» козацтва, його 
«зловредність», і, зрештою, прямо заявляє, що «буття козацтва мало 
характер часто негативний, ніколи – позитивний», що «козаки не 
мали не лише релігійної, але й політичної тенденції», а були про сто 
«розбійниками» і «грабіжниками», це були «наші пірати», «наші 
кроваві месники і непробудні п’яниці». Так, в одній з приміток до 
своєї поеми «Куліш у пеклі» він пише:

«За цю спритність, жвавість молодецьку і хмелинушку кабацьку, під 
усякими її проявами, вихваляє нас підсліпуватий Костомара і п’яний, як 
темна ніч, Шевченко» [285, т. 3, с. 52].

І польські загарбники, зрештою, виявляються у Куліша не таки-
ми вже й поганими. Якщо фарби, якими Куліш змальовує козацтво, 
поступово чорнішають, то фарби для змалювання польського пан-
ства все світлішають. І кінець кінцем, він показує польських загарб-
ників як «найкорисніших колонізаторів України, ревних просвіти-
телів суспільства, енергійних розповсюджувачів продуктів високої 
цивілізації в неуцькому напівазіатському середовищі нашого наро-
ду» [285, т. 2, с. 143]. Свою точку зору про відносини між Польщею 
і Україною у минулому Куліш намагається поширити і на розгляд 
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сучасних йому українсько-польських взаємин. Це яскраво виявило-
ся в його «Крашанця русинам і полякам на Великдень 1882 р.». Тут 
Куліш продовжує ганьбити «дике в своїй нетямі і занедбанні мужи-
цтво», «п’яне козацтво», з його керівниками Косинським, Наливай-
ком, Хмельницьким, обливає брудом народну творчість: «Проповід-
никами нашими були темні на очі і на розум кобзарі» [286, с. 27].

З другого боку, він всіляко уславлює польських загарбників як 
«культурників і колонізаторів України». Куліш закликає до єднан-
ня русинів і поляків. Треба зараз подати руки один одному, пише 
Куліш. Але русин перший цього не зробить, «бо вони, яко народ, 
систематично придавлений убожеством і послідующий у цивілізації 
між усіма Слов’янами, не здоліють піднятись до самоосуду». Русини 
«у своїм варварству», «у своїй несвідомості історії яко науки» по-
чувають себе пекельно ображеними. Польські інтелігентні вер ства, 
пише Куліш, люди цивілізовані, тому вони й повинні починати при-
мирення. Звертаючись до «поляків-культурників», він закликає: 
спасайте темний народ русинський, «псевдопросвічених від гайда-
мацької філософії» [286, c. 20–40]. «Крашанка» Куліша була вороже 
зустрінута майже всією галицькою інтелігенцією. Найбільш влучна 
і глибоко наукова критика «Крашанки» Куліша належить І. Франку:

«д. Куліш бажає братерства між русинами й поляками. Добре – і ми 
його бажаємо, так як бажаємо щирого братання нашого народу з кожним 
другим. Та тільки ж кого розуміє д. Куліш під назвою «поляки», «ляхи»? 
Дивна річ! Гадав би хто, що польський люд. Та де там! Він розуміє панів, 
власників, а про люд йому байдуже» [596, т. 26, с. 175].

Ніяких об’єднань з русинами поляки не бажали – тільки повної 
полонізації руських галичан. Ця ситуація остаточно вибиває у Кулі-
ша пропольські настрої і ще сильніше укріплює в ньому загально-
руські ідеї:

«І ось бачу я у Львові на власні очі занепалих представників двох вели-
ких націй, Старопольської і Староруської, котрі зробили себе мізерними 
противниками Росії, так званої у них Московії, зробили друг друга нічним 
відблиском Австро-Німеччини, яка скористалася їх безпутною бороть-
бою... Історія розділення Русі томила мене в обителі Святого Юра більше, 
ніж у самому місті... «Це не руська церква, – думав я, – не руські священ-
нослужителі: це костьол, в котрому метириесають напівруські священно-
служителі: це Ляхи у православному вбранні. Ось чого домагалися у Брест-
Литовському папісти від наших предків! Вони хотіли уподобити всю Ма-
лоросію Польщі і назавжди відірвати нас від великого Руського Миру». На 
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чужій стороні, далеко від рідного життя сильніше відчувалося те, що всі 
мільйони православного народу зв’язує в одну велику сім’ю, здатну стоя-
ти за свою національність. Я сумував в церкві Святого Юра за Росією. Як 
далеко вона відсіля! Яке тут їй все чуже! І невже наша славна Владимирія 
відчубилась ото так від нас назавжди?..» [30].

Куліш, особливо у другій половині свого життя, цілком недво-
значно заявляв про необхідність об’єднання народів на основі ро-
сійської імперії на чолі із самодержцем:

Топімо ж у Дніпрі ненависть братню дику,
Спорудимо втрьох одну імперію велику,
І духом трьох братів освячений диктатор,
Нехай дає наш лад свободи імператор [285, т. 3, с. 9]

Відшукуючи причини міжнаціональних війн, Куліш приходить до 
висновку, ніби цими причинами були «попівські інтриги». Він обру-
шується на православне і католицьке духовенство, яке нібито винне 
в усіх українсько-польських війнах, тому що не дотримувалося хрис-
тових заповітів братолюбства і наштовхнуло один народ на інший.

Погляд Куліша на православних і католицьких попів, яких він 
називає «обманщиками, кудлатими лицемірами», що сфальшували 
христову науку, приводить його до туркофільства. У своїх пошуках 
чистої, неспотвореної «правди Христової» в останній період свого 
життя він звертається до Арабії, до ісламу, вбачаючи в Магометі, 
«вірному учневі» Христа, пророка любові і справедливості. В «Хутор-
ній поезії» Куліш писав:

Покину земляків шляхом козацьким давнім...
Та ні! Не зупинюсь на Запоріжжі славнім,
Шукатиму душі у Турчина одради...

Там більше знайдеться, ніж на Вкраїні, правди [285, т. 2, с. 26].
Ця думка оформилася у Куліша у 1880-ті рр. і знайшла своє вті-

лення у «Магомеді і Хадизі», «Байді, князеві Вишневецькому», «Ма-
русі Богуславці»:

Лях, Москаль, Татарин, Турчин,
Поміж себе браття:
Розлучило їх попівське
Ненависне завзяття [285, т. 2, с. 235]

Отже, попівство відійшло від первісних принципів християн-
ства, перетворило ненависть і хижість у норму відношень між людь-
ми і народами. Звідси й усі історичні колізії та катастрофи. Оскільки 
«правда Христова» перейшла до магометан, то їх намагання підко-
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рити Україну є справедливим і корисним для українського народу: 
магометани несуть з собою культуру, закон любові. Осман з «Марусі 
Богуславки» говорить:

Обгородимо Україну
Зробим божим раєм,
Віру вірою зоставим
І звичай звичаєм [285, т. 2, с. 285].

_________

І не буде вже козацтво
Бурею літати,
Та людей безоборонних
Грабить – руйнувати

[285, т. 2, с. 286].
Куліш ідеалізує не лише магометанство, а й весь устрій турецько-

го життя, побуту, всіляко підносить різні чесноти турків. У з’єднанні 
з турками й під їх проводом Україна повинна відродитися на основі 
справжнього християнства. У поемі «Байда, князь Вишневецький» 
Байда звертається до своїх товаришів:

Я пороблю вас справді лицарями,
Високими стовпами християнства, –
Не тими, що втішаються кострами,
І божий світ пустошать ради панства,
Ні, станьмо без пересуду до віри
Під бунчуком червоним Солімана,
Наслідника культурників Каліфів,
Правдивого великого Султана.
Під ним свободу совісті і віри
Обороняти будемо від Риму [285, т. 2, с. 172].

Заклики Куліша стати під «бунчуком червоним Солімана», йти 
на виучку до турків, його нестримна ідеалізація магометанства були 
вкрай реакційними, глибоко ворожими українському народові, який 
завжди вбачав у татаро-турецьких загарбниках своїх лютих спокон-
вічних ворогів. Тому, цілком природно, що туркофільство Куліша 
викликало широку хвилю гніву й обурення серед усієї української 
інтелігенції.

Хоч Куліш мав широкі особистісні й літературні зв’язки з ба-
гатьма громадськими діячами, письменниками, вченими, урядовця-
ми, але завжди залишався самотнім. Це пояснюється мабуть і тим, 
що він, як «герой, якого не зрозуміли», сам прагнув до цього. Як 
писав Куліш у 1852 р: «Учуся бути самотнім: надійніше цього стано-
вища нічого немає на світі» [186, c. 47]. І це в той період, коли в усій 
країні піднялася могутня хвиля громадської активності, що була 
викликана боротьбою за знищення кріпосництва. Куліш виступає 
з проповіддю так «званої хуторної філософії», яка, з його точки зору, 
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є єдиною відповідною інтересам і поглядам українського народу. Ос-
новним джерелом своєї «хуторної філософії» він вважає Біблію. Для 
того, щоб людина перейнялася цією єдино вірною філософією, вона 
повинна проникнути у дух святого письма. Для інших народів, про-
водить думку Куліш, може й необхідна «усяка премудрість книжна», 
але українцям, як народові особливому, обраному, треба керуватися 
тільки Словом Божим, треба, щоб «чоловік читав тільки одну книж-
ку, великий заповіт великого всемирного учителя, а божий мир ро-
зумів більш серцем, ніж головою» [287, с. 16]. Пославшись на Біблію 
як на авторитетну підставу своїх розумувань, Куліш далі розгортає 
свою аргументацію щодо суті українського народу і його історич-
ної долі. Основою його концепції є твердження про протилежність 
міста і села, переваги села, а ще краще – хутора, над містом і про 
одвічно селянський характер українського народу. Куліш виступав 
з реакційною критикою промислового розвитку України: «Нехай 
гуркотять і свищуть чавунки, кому їх треба», а українцям немає по-
треби змінювати «свій тихий холодок» на «міський шум». Ідеалізую-
чи та виправдовуючи відсталість, «хуторянство», Куліш писав:

«Ми вважаємо, що коли на щось потрібно, щоб одні люди попереду 
усіх йшли, то, очевидно, потрібно і те, щоб інші, як ми, українські хуторя-
ни, позаду лишалися».

Городяни, говорить Куліш, «золотому ідолу кланяються», у місті 
«половина з нас у золоті купається, а половина в вонючій грязі тоне, 
од пекельної роботи чучверіє і з голоду гине» [287, с. 10].

Отже, міста – це соціальне зло, тому що там панує несправед-
ливість, нерівність, гноблення, тому, що там цивілізація, наука, що 
відійшли від слова божого. Міста ворожі українському народові 
ще й тому, намагається довести Куліш, що там живуть в основному 
люди інших націй – росіяни, євреї, а якщо й є українці, то це «пере-
вертні». Взагалі, місто – це явище не українське, а іноземне, і україн-
цям нічого «слідом за чужоземцем бігати»:

«Оставайтеся собі при своїй городянській філософії, а нам дозволь-
те нашу селянську філософію проповідувати, взявши її прямісінько з тої 
книжечки, котру сотнями років великі городи затуманюють, та й досі не 
затуманили» [287, с. 27].

П. Куліш малює ідилічну картину щасливого, заможного, тихого 
і спокійного хуторянського життя українського селянства:

«А на що ж нам, панове, багатшими бути? Хіба в нас їсти й пити нічого, 
або нема сорочки, свитини й кожушини, або не тепло нам у нашій хаті, або 
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нема простору кругом хати, або нізащо нам справити по своєму закону 
весілля, чи родин, чи хрестин, чи чого? Нащо ж нам це навісне багатство?» 
[287, с. 17].

Такий життєвий і творчий шлях Куліша, таке його ставлення до 
власної творчості і творчості інших, така ця постать, що залиши-
ла значний, а разом з тим суперечливий слід в історії української 
культури.

2.3.  «Ліберальний соціалізм»
Михайла Драгоманова

Найбільш визначним представником ліберально-націоналістич-
ної течії в українській історіографії пореформених десятиліть був 
професор Київського, а потім Софійського університету Михайло 
Петрович Драгоманов (1841–1895). Саме він, як один з провідних 
ідеологів, визначив основні цілі Старої Громади: в культурі – раціо-
налізм, у політиці – федералізм, в соціальних питаннях – демокра-
тизм. У «Чудацьких думках» М. Драгоманов писав:

«Сама по собі думка про національність ще не може довести людей до 
волі й правди для всіх і навіть не може дати ради для впорядкування на-
віть державних справ. Треба розшукати чогось іншого, такого, щоб стало 
вище над усіма національностями та й мирило їх, коли вони підуть одна 
проти другої. Треба шукати всесвітньої правди, котра б була спільною всім 
національностям» [183, т. 2, с. 322].

Оцією «всесвітньою правдою» для Драгоманова й був космо-
політизм. Виходячи з цих міркувань, він рішуче виступав проти так 
званого «примусового націоналізму», характерною ознакою якого 
є ненависть до інших національностей.

Особливо картав М. Драгоманов галицьку інтелігенцію, серед 
якої довгий час працював і яку добре знав. У листі до Лесі Українки 
він пише:

«Смійся, коли хочеш, а я тобі скажу, що й досі з усієї галицької інтелі-
генції один єдиний П(авли)к має ясні (очі) і за нього одного можна руча-
тись, що він не стрибне до чорта в мішок. Інші, того і жди, що стрибнуть 
в таке, що «только плюнешь да перекрестишься». Про Галичину справді 
можна сказати, що там одна надія на мужиків» [184, с. 196].

Леся Українка, що жила серед наддніпрянських українців і не бачи-
ла Галичини, ідеалізувала останню. Вона думала, що там українське 
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життя йде жвавіше, ніж на Великій Україні; вона знала, що там ви-
ходять українські часописи, в яких друкуються її твори, що там про 
неї пишуть, – але вона не знала суті того життя, тих внутрішніх пру-
жин, які штовхали його. А Михайло Драгоманов все це добре знав 
і тому писав їй:

«Ти Галичину дуже не ідеалізуй. Робучих людей тут страшенно мало, 
а серйозно роблячих ще менше» [184, c. 194].

Навіть Франкові радить він не довіряти:
«На що вже Франко. Тебе дивує його стаття в «Зорі». Але він увесь свій 

вік такі сюрпризи робить направо і наліво.
«Коли хочеш, зовсім належний чоловік один тільки й єсть на всю 

Галичину – П(авли)к, і я зі страхом думаю, що стане з усім рухом, коли 
він умре, – а це може стати і незабаром, бо він дуже слабий і вимучений. 
А не багато й треба – хоч би душ 5 твердих та робучих, поки просвітліє 
в головах мужиків, в котрих і тепер, противно всім примірам історіям, 
більше світла в головах, ніж у академіків і професорів галицьких. П(авли)к 
іноді мені присила листи мужицькі, – так куди до них якому-небудь Мел. 
Бучинському, з котрим колись приятелювали я та мама твоя! Хай-би хоч 
100 таких мужиків зорганізувалось, – тоді ми з П(авли)ком спокійно мог-
ли-б умерти» [184, с. 194].

Значно вище за галичан ставив М. Драгоманов наддніпрянських 
українців. Це стоїть в зв’язку з тим, що взагалі східних слов’ян цінив 
він більше, ніж західних.

«Зрештою, я все-таки сподіваюсь більше од російської української ін-
телігенції, ніж од галицької. Чим більше я пізнаю Європу і слов’янщину, 
тим більше впевняюсь, що для Європи більше ґрунту на Неві, Волзі, Дніпрі, 
ніж на Дунаю з Савами, Дравами і Моравами, і що націоналістична дріб-
нота інтересів і гризня в західній слов’янщині не дає людям зрозуміти 
основні думки теперішнього європейсько-американського життя і куль-
тури. Навіть знаття німецької мови не помога нишим землякам, бо й по-
німецькому вони читають те, що німці починають забувати. Хай-би наші 
наддніпряни почали читати французькі та англійські й німецькі книжки 
та revues, то вони в 10 років випередять всіх тих братів, котрі, властиво, 
ні європейці, ні азіати і навіть не середній світ (видуманий Вол. Ламан-
ським), а просто повітові панночки, котрі страх хотять одягтись по моді, та 
тільки моди беруть застарілі та ще й чорт-зна в яких прихвоснів справж-
ніх модниць» [184, с. 194–195].

За висловом М. Драгоманова, треба шукати всесвітньої правди, 
спільної для всіх національностей. З цього випливає і Драгоманів-
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ська методика національно-культурної праці: космополітизм в ідеях 
і цілях, національність в ґрунті і формах культурної праці («Листи на 
Наддніпрянську Україну»). Саме друга половина формули здається 
темною: яка різниця між ґрунтом та формами культурної праці? Фор-
ма культурної праці – це, очевидно, в першу чергу мова. А що є грунт? 
У відповіді Стефановичу М. Драгоманов пояснює свою думку так:

«Між іншим ми, признаючи всесвітність певного роду ідей, постійно 
мали на увазі місцеві українські умови, до якиї їх треба пристосувати і які 
в другій місцевості, наприклад, в Великоросії, часто інші» [278, с. 63].

Отже, для М. Драгоманова найбільша цінність – «всесвітня прав-
да», що стала б «вище над усіма національностями».

«Ми відкидаємо не національності, а націоналізм, а надто такий, 
котрий сам себе виразно протиставлює людськості, або космополітизму. 
Ми не признаємо примусових думок і почуттів, котрі видаються за на-
ціональні, ніяких обов’язкових історико-національних святощів, а надто 
ненависть до других національностей» [183, т. 1, с. 465–466].

Децентралізація управління Російською імперією – ось над чим 
вперто працює думка М. Драгоманова. У своєму «Досвіді україн-
ської політико-соціальної програми» він розподіляє всю Росію на 
20 областей за принципом економічним, географічним і соціаль-
ним. Українська народність, за цією схемою, виявляється розділе-
ною між областями Поліською, Київською, Одеською, Харківською. 
Області поділяються на повіти і волості, що являють собою авто-
номні общини. Всі господарські, культурні і побутові справи вирі-
шуються всім народом; до компетенції загальноросійського уряду 
відносяться лише справи, що є спільними для всіх областей. При 
такому устрої українцям абсолютно ніхто не заважає створювати 
власну літературу, театр і музику, ані зберігати старовинні звичаї, 
ані улаштовуватися економічно з найбільшою для себе користю. На 
думку М. Драгоманова, українсько-російську співпрацю треба було 
налагодити так, щоб росіяни не бачили національної небезпеки 
з боку неросіян, в даному випадку українців. Рекомендується метод 
прихованих цілей і перенесення справи на загальнополітичну базу. 
Тому в Драгоманівській політичній програмі російської конституції 
Україна не уявляє з себе одного цілого, а поділена на ряд незалежних 
областей. Як коментар, читаємо таке:

«Для нас ясно, що до конституції в Росії уряд ніколи не дозволить на-
віть української проповіді в церкві, ні мови в школах... [183, т. 1, с. 479] 
Треба раз назавжди признати, що серйозна праця для маси української 
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неможлива, коли не буде в Росії політичної волі, а значить, що й україн-
ський рух не може мати серйозний громадської ваги, поки не стане на 
політичний грунт» [183, т. 1, 480].

Знаючи підозрілість російського уряду, М. Драгоманов зазначає:
«З великорусами ми можемо говорити тільки про... боротьбу з де-

спотизмом та політично-адміністративною централізацією. Нехай собі 
великоруси як хотять-дивляться на наше письменство, але нехай тільки 
допоможуть собі і нам скасувати «предварительных цензоров», то ми вже 
й виграємо чимало... Найвідповідніше буде, коли ми, українці, боротьбу 
ту будемо вести не на грунті національному, а державно-адміністративно-
му, тобто виставляти на перший план потребу... автономії громад, повітів, 
провінцій (губерній та їх груп)... На такому порядку, а зовсім не на поділі 
держави на етнографічній карті держиться національна рівноправність 
у Швейцарії. На такому порядку єсть справжній здоровий, всім пожиточ-
ний федералізм...» [182, с. 544–545].

Очевидно, М. Драгоманову здавалося, що поділ України на ряд 
автономних областей (але такий же самий, як і в Росії) без цент-
ральної української влади заспокоїть російські побоювання щодо 
українського сепаратизму. Ось, наприклад, як полемізує М. Драго-
манов з Вартовим-Гринченком:

«Коли хай половина нашого політичного ідеалу виповниться в Росії, то 
тоді п.Вартовий не тільки матиме право печатати свої думки над Дніпром, 
а не в Чернівцях, а може намовити земство миргородське заложити в себе 
український університет (єсть же в Швейцарії кантональні університети) 
і викладати там своєю прекрасною мовою хоч і історію, аби хто хотів його 
слухати» [183, т. 1, с. 467–769].

В. Антонович писав до М. Драгоманова із Риму 8 вересня 1885 р.:
«Я твердив, що найбільшу шкоду в культурнім відношенні приносить 

українській інтелігенції те, що вона виховується виключно на російській 
літературі замість того, щоби шукати джерел світу в якій завгодно літера-
турі західноєвропейській. Я пробував довести, що російська література тим 
шкідлива, що у великій своїй масі приносить осуди і переконання держав-
но-централістичні, або дає самим дешевим коштом обривки ліберальних 
ідей, відучує від самостійного вироблення та привчає ідеї змінювати так, як 
дамські моди, майже кожного сезону, одним словом, що за малими виїмка-
ми ця література денервуюча, розвратна і розвращаюча» [278, с. 164].

М. Драгоманов відповідав у листі з 10 вересня 1885 р.:
«Ніхто більше мене не бажав би, щоб наші черпали культуру прямо 

з європейських джерел, а не з московсько-петербурзьких водовозних бо-
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чок. Але, на жаль, коли земляки... найменше читають європейських кни-
жок; так що являються менш європейцями ніж кацапи... Та й по совісті не 
можна не признати, що тепер великоруська література не тільки кількісно, 
але й якісно має в собі більш європейських ідей, ніж українська. А тому 
і в українським касаціоннім відношенні що до цієї літератури є багато не-
правди, і, гірше того, небезпека для прогресу. Тим більше це треба сказа-
ти про Галичину. Тут кількість європеїзму в літературі вже цілком мала 
(«ничтожна»), коли тутешні українофіли добровільно каструють навіть 
українську літературу з Росії» [278, с. 164–165].

Характерною рисою світогляду М. Драгоманова є непослідов-
ність та суперечність. Він то наполягав на тому, що український на-
род – «нація мужиків», то змушений був визнати існування і «своєї» 
козацької старшини, і «свого» панства та попівства, і наявність го-
строї класової боротьби. Критикуючи народництво за примітивний 
підхід до питань соціалізму, він сам проголошував Запорізьку Січ 
«ембріоном... соціалістичних федерацій». Складна класова і націо-
нальна боротьба на Україні в XVII ст., на його думку, відбувалася 
під знаком наближення до соціалістичних ідей свободи та рівності. 
Виступаючи проти бюрократично-поліцейського російського са-
модержавства, М. Драгоманов, водночас, заперечував необхідність 
будь-якого централізму, бо завжди підкреслював свою належність 
до соціалістичного руху (соціал-федералізму, ближчого до Прудона, 
ніж Маркса), спираючись на досягнення міжнародної конституцій-
ної думки і подекуди на анархістські політичні вчення, критично 
ставився до унітарних державностей, а тому й вважав, що найкра-
щою формою політичного життя є вільна самоврядна асоціація – 
громада, конфедерація типу швейцарської. 1875 р. емігрувавши за 
кордон, М. Драгоманов засновує у Женеві вільну українську друкар-
ню, де у 1878–79 рр. видає 5 випусків збірки «Громади», а в 1881 р. – 
два числа однойменного журналу (разом з Михайлом Павликом та 
Сергієм Подолинським). Як федераліст М. Драгоманов, безумовно, 
продовжує традицію М. Костомарова, але до «Громади» прийшов 
через наслідування загальнодемократичних ідей О. Герцена. Окрес-
люючи геополітичне становище України як краю від Білостока до 
Пряшева на заході до Тамані, Кубані, Новочеркаська та Богучара на 
сході, від Чорного моря на півдні до Лоєва та Пінська на півночі, 
віддаючи належне козацькій традиції, пошановуючи Запорізьку Січ 
як унікальне явище світової цивілізації, М. Драгоманов все ж мріяв, 
що всі держави Європи колись наблизяться до швейцарського типу, 
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перетворившись на єдину федерацію, як, згодом, європейська ево-
люція пошириться на Азію і Африку. Україна ж має приєднатися до 
європейської федерації.

Як соціаліст реформістського напрямку, Драгоманов в окремих 
випадках наближався до революційно-демократичної ідеології. В ці-
лому ж він у міру зростання робітничого руху все більше й більше 
тяжів до ліберального табору. Високо оцінюючи К. Маркса як уче-
ного, Драгоманов, проте, негативно ставився до марксистської тео-
рії. По суті соціалізм Драгоманова був різновидністю утопічного со-
ціалізму 1860–70-х рр. Основою соціалізму, на його думку, повинна 
бути община («громада») з колективною власністю на землю і зна-
ряддя праці. Він вважав можливим перехід до соціалізму мирним, 
поступовим шляхом, відкидаючи революційні виступи.

Разом з С. Подолинським і М. Павликом М. Драгоманов утворив 
«Женевський гурток», зародок українського соціалізму. У Женеві 
на так званих «суботах» збиралися російські народники, польські 
соціалісти й «група Драгоманова», до якої входили сам М. Драго-
манов, М. Павлик С. Подолинський і А. Ляхоцький. З самого почат-
ку спільних зібрань емігрантів існували значні розходження між 
російськими народниками з питань про прийоми соціалістичної 
діяльності. Російські народники додержувалися тактики індиві-
дуального терору, М. Драгоманов же вороже ставився до терору 
і взагалі не схвалював рішучих революційних дій. Але безпосеред-
нім приводом до розриву було інше. Польські соціалісти стояли за 
відновлення Польщі в історичних кордонах, тобто з включенням до 
її складу української частини Галичини, вважали польським містом 
Львів. Російські соціалісти фактично підтримували домагання по-
ляків. Крім того, група Драгоманова виступала за видання україн-
ською мовою не тільки художніх творів, а й наукової літератури 
з усіх галузей знань. Такої необхідності не бачили російські со-
ціалісти. У той час наукової літератури українською мовою не було, 
і останні вважали, що видання її було б штучним процесом і не 
сприяло б консолідації російських та українських революціонерів. 
Суперечки з цих питань призвели до того, що у червні 1880 р. «група 
Драгоманова» подала на ім’я президента зборів російських емігран-
тів у Женеві С. Степняка-Кравчинського листа про вихід з членів 
зібрання емігрантів і перестала відвідувати «суботи». Це призвело 
до ще більшого загострення відносин між російськими революціо-
нерами і Драгомановим.
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Сам Драгоманов так і залишився дуалістом у своєму політично-
му світогляді, однак, київські його приятелі швидко набули повної 
«цільності», викинув із свого розумового вантажу все неспівзвучне 
з так званим «формальним націоналізмом». Термін цей пов’язаний 
із зростанням числа фанатичних націоналістів, для яких утверджен-
ня «національних форм» стало головною турботою. Національний 
костюм, національний тип, національна поезія, «національні по-
чуття» заступили всякі ідеї про «народне благо», про «найкращій» 
суспільно-політичний устрій. Відбувається швидке відокремлен-
ня козакоманського українофільства від ліберально-революційної 
російської громадськості.

2.4.  «Хлопоманство» Володимира Антоновича
та його критика «сарматизму»
Генріха Сенкевича

Досить відомим автором, точка зору якого на націю згодом 
ввійшла складовою частиною до програм тих чи інших націоналі-
стичних організацій, був ліберальний історик Володимир Боніфатій-
ович Антонович (1834–1908). Він був загадковою людиною. У своїй 
автобіографії Володимир Боніфатійович досить плутано каже про 
своє походження, але, за офіційними даними, він був польським 
шляхтичем Київської губернії, католицького віросповідання. Піс-
ля отримання гімназійної освіти в Одесі він поступив на медичний 
факультет Київського університету, який і закінчив у 1855 р. Але 
лікарська професія його не задовольнила. В. Антонович перейшов 
на історико-філологічний факультет того ж університету і погли-
нув у заняття історією. Після закінчення другого факультету він 
став викладачем київських середніх навчальних закладів, наукові ж 
свої дослідження він зосередив у Київському центральному архіві. 
Про нього завжди говорили як про майстерного політичного агіта-
тора, як про важливого представника українофільського руху, як 
про небезпечного ворога руської державності, а між тим, можна 
було проводити з ним тижні на розкопках язичницьких могильни-
ків, годинами спілкуватися з ним у його кабінеті, що був прикра-
шений портретом Гонти, почути багато цікавих вказівок і думок 
з археологічних та історичних питань в межах неупередженої науки – 
і, однак, співрозмовник не міг розкрити таємницю його душі. Він 
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залишався ерудованим професором – і тільки. Чи був він христия-
нином, чи соціалістом, відчував себе поляком чи руським? Про яке 
майбутнє мріяв він для своєї ближньої батьківщини – Малоросії? 
Чи дійсно він вірив у окремішність українського народу? Всі ці 
питання залишалися без відповіді, навіть при близькому знайом-
стві з ним.

Університетські читання Володимира Боніфатійовича відрізня-
лися цілковитою лояльністю до руського уряду і поєднували в собі 
глибину неупередженого наукового дослідження питань з перекон-
ливістю і простотою їхнього викладання. Історичні процеси, про які 
велась мова, подавалися як такі, що відбуваються всередині русько-
го народу, «український народ» ніколи не згадувався. Зазвичай, ці 
читання складалися із 4-х послідовних курсів: історія Давньої Русі, 
історія Галицької Русі, історія Великого князівства Литовського 
і історія малоросійського козацтва. Згадані курси, будучи надру-
ковані, слугували чудовим посібником для цілого ряду університет-
ських поколінь. Однак, за чутками, крім явного викладання в уні-
верситеті, В. Антонович, для небагатьох посвячених, читав на дому 
або у знайомих таємні лекції українською мовою – то з історії Ір-
ландії як країни, що живе у аналогічних з Україною умовах, то з іс-
торії малоруського (дніпровського) козацтва. Такий таємний курс 
історії був анонімно виданий у австрійських Чернівцях у вигляді 
книжки «Бесіди про козацькі часи на Україні». Якщо порівняти уні-
верситетські курси з книжкою, можна побачити величезну різни-
цю. По-перше, у книжку введене поняття про український народ як 
про самостійну етнографічну одиницю. По-друге, цікаво, що лед-
ве не головною ознакою окремішності українського народу, більш 
важливою, аніж антропологія чи мова, визнається ставлення його 
до форми державного устрою. Великоруський народ, розмірковує 
автор, не бажав приймати участі у політичному житті своєї країни 
і всією повнотою влади над собою наділив царя-самодержця. Поль-
ський народ полюбив олігархічну форму правління, за якою вла-
да зосереджується в руках небагатьох шляхетних і багатих родів. 
Укра їнський народ завжди надавав перевагу республіканській демо-
кратії, що заснована на загальному голосуванні і здійснював його 
у копних судах, в козацьких радах, в церковних братствах. Ось чому 
українці ніколи не хотіли добровільно коритися ані самодержавній 
Московії, ані олігархічній Польщі, а виношували мрії про самостій-
ну державність республіканського типу. Саме з цієї точки зору роз-
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глядаються всі нескладні події козацької історії і виправдовується 
та «хиткість», схильність до зрад, яку завжди проявляли козацькі 
ватажки. Таким чином, В. Антонович розвинув тезу М. Костома-
рова про так званий «демократизм» українського народу, висунув 
положення про належність українців до категорії «бездержавних» 
націй, для яких змістом історичного процесу є «національні стрем-
ління». Отже, з книжки «Бесіди про козацькі часи на Україні» мож-
на зробити висновок, що В. Антонович зовсім не був тією люди-
ною, якою він виходив на університетську кафедру, а був тим, яким 
його характеризували чутки, – завзятим українцем-республікан-
цем, щирим самостійником, який займався плетінням злих інтриг 
проти Росії.

Однак, коли на початку 1860-х рр. поляки завзято готувалися до 
нового повстання проти Росії, В. Антонович мав вирішити на чиєму 
боці він буде: на польському (йому нібито рідному), чи на руському. 
Працюючи у Центральному архіві, він, на підставі історичних доку-
ментів, переконався, що на Київщині, Волині і Поділлі ополячився 
і покатоличився тільки вищій поміщицький прошарок, а селянська 
кріпацька маса завжди залишалася руською і православною, терп-
лячи тяжкі утиски за віру і народність. Тому Росія, як національно 
руська держава, має набагато більше прав на ці землі, аніж Польща, 
відродження якої прагнуть поляки, готуючи повстання. Отже, люди 
демократичних поглядів, хоча б і польської національності, що меш-
кають у цих краях, для досягнення єдності з народом мають прийня-
ти його віру і народність. В. Антонович щиросердно заявив, що він 
йде з польського табору, так як поляки тільки брехнею підкріплю-
ють свої права на Південно-Західну Русь.

Шляхетська «сарматська» ідеологія проголошувала культ бого-
обраності Польщі як фортеці християнства, що побудована для 
захисту від навали нехристів (турків і татар), схизматиків (росіян 
і запорожців), протестантів (Швеції і Бранденбургу). «Народ» ро-
зумівся як наділене феодально-становими рисами «громадянське 
суспільство» шляхтичів-сарматів. Відносини «сармата» та його рес-
публіки не торкалися простолюдина. Саме «щира шляхетська кров» 
відігравала роль носія «високої вольності і цноти», а простолюдини 
вважалися підневільними і недостатньо доброчесними. Саме цей 
шляхетський «народ» мав повне право вважати більшу частину своїх 
співвітчизників «хлопами», «бидлом», «псячою кров’ю» [768; 769; 
770; 779]. Отже, домінували ознаки протистояння, опозиційності 
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відносно «інших». У так званому «громадянському» суспільстві ста-
вали традицією норми свавілля, – жорстокої, нестерпної і непри-
миренної поведінки відносно нижчих верств, – несумісні з христи-
янською етикою і мораллю.

Міф шляхетної Речі Посполитої був яскраво описаний Генріхом 
Сенкевичем в його епічній «сарматській» Трилогії («Вогнем і мечем», 
«Потоп» і «Пан Володиєвський»). Роман з цієї Трилогії «Вогнем і ме-
чем» мав стати реплікою у дискурсі автора з краківською історич-
ною школою, представники якої (професори Ягеллонського універ-
ситету Юзеф Шуйський, Станіслав Смолка, Міхал Бобжинський) 
у своїх працях доводили, що причини занепаду польської держави 
були внутрішніми і полягали в такому неминучому розладі, який 
був викликаний шляхетською анархією («золотою вольністю») та 
відсутністю політичної далекоглядності. У світлі ж аксіології Г. Сен-
кевича погляди краківської школи були замахом на святе: вони «під-
давали сумніву право на існування народу». Вказуючи на внутрішні 
причини занепаду Речі Посполитої, ці історики, на думку письмен-
ника, шкодили духові народу, підривали його моральні підвалини. 
Адже народ повинен мати почуття національної гідності і бути пе-
реконаним, що він має право на незалежність, а неволя є для нього 
таким злом, з яким ніколи внутрішньо не може погодитися. На таке 
болісне переживання того факту, що колись потужна держава одно-
го дня перестала існувати, яке розрослося до рівня національного 
комплексу, Г. Сенкевич не міг не відреагувати своєю творчістю. І всі 
ті недуги, які були причиною політичного, суспільного та культур-
ного падіння Польщі, він освітлює своїм поетичним сприйняттям, 
гучними фразами про культуру та цивілізацію. Замість комплексу 
меншовартості тогочасного польського суспільства пропонувався 
комплекс бундючної самовпевненості. Тут варто коротко предста-
вити головні тези з критики цього роману Сенкевича з боку В. Ан-
тоновича, який висловився відносно «Вогнем і мечем» найповніше 
і найґрунтовніше.

Представлення соціальної структури населення південно-схід-
них окраїн Речі Посполитої в романі схоже на «записки якогось 
легковажного мандрівника по Австралії чи Центральній Африці». 
Етнографічні групи українського народу змальовані з повним ігно-
руванням історичної правдоподібності. Антонович вказує на цілу 
низку лінгвістичних, фольклористичних, історичних та геогра-
фічних помилок. Надаючи деяким сценам місцевого колориту, ав-
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тор не закладав собі клопоту з’ясовувати подробиці, а на власний 
розсуд спотворював чи вигадував імена осіб, назви місцевостей 
тощо. В устах сенкевичевих героїв українська мова насправді є лише 
«загальнослов’янською тарабарщиною».

У художньому світі Г. Сенкевича до історичного часопростору 
вписаний часопростір міфічний. На міфічному рівні роману об’єк-
тивний історичний час перетворюється на апокаліптичні вияви. 
У просторі географічному події відбуваються на порубіжні Речі 
Посполитої, а у просторі міфічному – на краю землі, точніше, сві-
ту людей. Образ степу складається із «горизонтального» плану – 
простір природи (флора і фауна, ландшафт і географічні назви) і «вер-
тикального» – історія і легенда, семантика могил і курганів, які хо-
вають останки степових воєн.

«Таким уже воно, це Поле, було. Останні ознаки осілого життя на пів-
день по Дніпру пропадали невдовзі за Чигирином, а по Дністру – відразу 
за Уманню; далі ж – до самісіньких до лиманів і до моря – тільки степ, наче 
двома річками облямований. У дніпровському закруті, на низу, кипіло ще 
за порогами козацьке життя, та в самому Полі ніхто не жив, хіба що на бе-
регах, немов острови серед моря, подекуди траплялися «паланки». Земля, 
що хоч і пустувала, належала de nominee Речі Посполитій, і Річ Посполита 
дозволяла на ній татарам пасти худобу, та як тільки цьому чинили опір ко-
заки, пасовища раз у раз перетворювались на поле бою. Скільки в тих кра-
ях битв одгриміло, скільки народу полягло – ні полічити, ні запам’ятати. 
Орли, яструби та ворони – саме про те й знали, а хто віддаля чув лопотін-
ня крил і каркання, хто помічав пташиний грай, що кружляв над одним 
місцем, той знав, що або трупи, або кістки непоховані тут лежать... На 
людей у травах полювали, ніби на вовків чи сайгаків. Полював, хто хотів. 
Злочинець у дикому степу рятувався від закону, озброєний пастир стеріг 
стада, лицар шукав пригод, лиха людина – здобич. Козак – татарина, тата-
рин – козака. Бувало, що й цілі дружини стерегли худобу від безлічі голіп-
них до чужого. Степ, хоч і пустував, разом з тим не був порожній; тихий, 
але зловісний; безтурботний, але повний небезпеки; дикий Диким полем, 
але ще й дикістю душ» [467, с. 21–22].

Сенкевич несправедливо звеличує державний лад Речі Поспо-
литої XVII ст., який ґрунтувався на абсолютному підкоренні всього 
народу привілейованому класові, а також виправдовує жорстокість 
у придушенні будь-якому супротиву цьому ладові. Абсолютно хиб-
но автор роману представив Польщу XVII ст. символом цивіліза-
ції, а Русь – представником дикунства. Він безпідставно приписує 
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першій цивілізаторську місію на українських теренах, адже саме 
шляхта, яка наклала руку на всю земельну власність, принесла ре-
лігійне та національне поневолення, а з ним і зародок безладу й ви-
кликала міжусобні війни. Шляхта закріпачила народ, частина якого 
змушена була тікати від цього класу поневолювачів і переселитися 
на Слобідську Україну, де за відсутності шляхти одразу встановили-
ся правильні форми суспільного життя.

Бастіоном цивілізації на помежов’ї з пеклом дикості є «лубен ська 
держава», у якій «справжнє життя розквітло тільки під залізною ру-
кою князя Яреми». Князь Ярема Вишневецький у романі «Вогнем 
і мечем» виростає у найбільш епічну й монументальну, навіть дещо 
абстрактно-тенденційну і майже символічну постать. Він уособлює 
ідею польської державності і непорушності влади, вірності бать-
ківщині та її політиці на «кресах» – тобто колонізаторської діяль-
ності, – і є честю і гонором Речі Посполитої. Створюючи постать 
князя Яреми, письменник дуже добре відчув очікування читачем 
образу яскравої, легендарної історичної особи, сильного, грізного, 
але, водночас, справедливого вождя. Постать Вишневецького в ро-
мані оточує атмосфера міфу, який, народившись у переломні воєнні 
часи, поєднував античні традиції із сарматськими ідеалами. Істо-
ричному Вишневецькому були притаманні типові риси і вади «кре-
сової» магнатерії: владність, егоїзм, амбітність, запальність, зухва-
лість і непомірна гордість, яка межує з пихою. Його твердий ха-
рактер виявлявся не тільки у жорстокому придушенні бунтівливих 
козаків, «залізний князь» міг збройно нав’язати свою волю сеймові, 
змушував рахуватися з собою гетьманів і короля. Але Сенкевич на-
магається показати, що для блага батьківщини, перед лицем загрози 
від «внутрішнього» ворога, Ярема стримує свій егоїзм і амбіції так, 
що навіть жорстокість виправдовується вищою метою. Письменник 
не шкодує для нього епітетів: «вірлиний розум», «пан надзвичайно 
чутливого серця», «справжній батько для лицарів», «найвидатнішій 
воїн у Речі Посполитій»; його поважають і хвалять навіть вороги. 
Тугай-бей говорить Хмельницькому: «лев ховається у серці цього 
гяура... Краще б я з ним стояв, ніж з тобою».

По інший бік цієї уявної межі світів стоїть військо Богдана 
Хмельницького з його ірраціонально-жорстокою поведінкою, яку 
оповідач пояснює «спрагою крові та вбивств», звірячою природою 
народу. На сторінках роману козаки, йдучи за стихією терору, ви-
нищують невинних і беззбройних усіма видами смертей, «допуска-
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ються найдикійшої жорстокості», упиваються кров’ю та вбивства-
ми. І якщо на історичному рівні їх ватажки (Хмельницький, Богун, 
Кричевський) належать до того ж світу людей, що й Вишневецький, 
міфологізація опускає їх у царство дикості. Ще менш людських рис 
притаманно черні, яка характеризується виключно збірними понят-
тями: натовп, гультяйство, розбійники, дикуни, а то й природними 
термінами: стихія, повінь, потік, лавина; вона не має жодного імен-
ного представника. Чим далі від цивілізації, тим менше людських 
ознак притаманно населенню: «напівлюдські, напівзвірячі створін-
ня», «зовсім дикі і дурні чабани», «волоцюги-сіромахи», «захожі-
приблуди». Ці створіння є абсолютно безрелігійними, так само як 
і козаки, а ще нічого не відомо про їхню осілість чи родинну струк-
туру. Ніхто тут прямо не висуває звинувачень у кровозмішуванні, 
проте, загальна прийнятність моногамної сім’ї піддається сумніву; 
так само не подаються факти канібалізму, однак чернь любить свіжу 
людську кров та паруючі ще нутрощі. У «дикунстві» людське тіло не 
освячене жодними табу, тому з ним можна робити все, що завгодно: 
кидати, топити, роздирати, гратися відсіченими головами. Таким 
чином чернь антропологічно перебуває вже на межі канібалізму, 
адже не знати або не поважати табу людського тіла – це те ж са ме, 
що не бути людиною. Жорстокість у «дикунів» є інстинктивною 
і стихійною, це просто їхній природний спосіб життя. І проти такої 
дикості, навіть у мирний час, необхідно застосовувати раціональну 
і методичну жорстокість. Польські жовніри діють за «неписаними» 
правилами насильства. Часом сама цивілізована жорстокість става-
ла «найдикішою», але, навіть тоді, вона приносила благодатний на-
слідок – мир, бо завдяки цьому бунт згасає. Хмельницький і козаки 
перетворюють простір на антипростір: сонце не світить через дим, 
вночі замість зірок та місяця палають пожежі, течуть криваві річки, 
підносяться гори з людських голів, дерева вкриваються страшними 
плодами – повішеними. А от Ярема Вишневецький на землі, що не-
сла на собі сліди смерті, створює квітучий рай. У пустинному закут-
ку він будує цивілізацію.

У романі Г. Сенкевича Хмельниччина зображена з жахом і від-
чаєм, як «Суд Божий», як жахлива, неосяжна розумом кара.

«Небеса, здавалося, обрушилися на Річ Посполиту. Жовті Води, Кор-
сунь, розгром завжди непереможного у боротьбі з козаками коронного вій-
ська, полонення гетьманів, страшенна пожежа, що охопила Україну, різа-
нина, нечувані від початку світу звірства – все це скоїлося так несподівано, 
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що люди просто повірити не могли, щоб стільки нещасть одразу могло 
випасти на долю однієї країни. Дехто й не вірив, дехто закляк од жаху, 
ті збожеволіли, інші пророкували пришестя антихриста й невідворотно 
близький Страшний Суд. Порушилися всі суспільні зв’язки, всі взаємовід-
носини, як людські, так і родові. Не діяла ніяка влада, відмінності зникли 
між людьми. Пекло спустило з ланцюгів усі злочини і пустило їх гуляти 
світом; убивство, грабунки, віроломства, озвіріння, насильство, розбій, 
безумство заступили місце старанності, чесності, вірі й совісті. Здавало-
ся, віднині людство вже не добром, а злом житиме; що розбестилися уми; 
що вважають нині святим донедавна ще мерзенне, а мерзенним – те, що 
раніше було святим... Сонце не сяяло більше в небі, позаяк закрите було 
димами пожарищ, ночами замість зірок і місяця світили підпали. Горіли 
міста, села, храми, фільварки, ліси. Люди перестали користуватися люд-
ською мовою, вони або стогнали, або по-собачому вили. Життя втра-
тило будь-яку ціну. Тисячі й тисячі гинули без нарікання й поминання. 
А з усіх цих катастроф, смертей, стогонів, димів і пожеж виростала все 
вище й вище одна людина, стаючи грізною і величезною, майже засло-
нивши вже світ білий і відкидаючи тінь від моря до моря. Це був Богдан 
Хмельницький» [467, с. 157].

Здається, що не армія противника, очолена реальним вождем, 
а надприродні сили вдарили на поляків. Саме тому блискучим шлях-
тичам – відважним патріотам, воїнам, рицарям і в коханні і на полі 
брані – залишається тільки волати, підводячи очі до неба: “Fiat 
voluntas Tua!”. Здається, що над сонмищами людей, втягнутих у не-
бачену війну, б’ються самі боги. І серед вищих сил як якесь святе, ви-
соке начало постає у романі мати-вітчизна, велична Річ Посполита. 
Всі свої вчинки її нерозумні діти співвідносять із величчю і святістю 
її; співвідносить і Богдан, який переступив межу дозволеного (тут 
він Абданк – за найменуванням свого шляхетського герба, що особ-
ливо підкреслює Сенкевич).

«Він добре знав Річ Посполиту, терплячість її, безмежну як море, її ми-
лосердя, що не знало меж і міри та випливало зовсім не із слабкості, бо 
навіть і Наливайка, оточеному вже і приреченому, пропонувалося про-
щення» [467, с. 157].

Виявляється, Хмельницький сам лякається вчиненого, він питає 
ворожбитів і від зірок чекає відповіді – чого чекати йому у майбут-
ньому?

«Що буде? Що буде?.. Він, Хмельницький, що був прозорливішим за 
інших, відповідно й розумів краще за інших, що Річ Посполита не вміє 
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розпорядитися своїми силами, що попросту не має про них уяви, хоча 
могутня безмірно... А хто міг знати, чи не поменшає – з огляду на страш-
ну небезпеку, близьку катастрофу і загибель – внутрішніх чвар, сварок, 
користолюбства, панських інтриг, склок, сеймового марнослів’я, шля-
хетського самодурства, неспроможності короля. Тоді півмільйона тільки 
дворянського стану можуть вийти на поле бою й розправитися з Хмель-
ницьким, хоч би й був з ним не тільки хан кримський, але й сам султан 
турецький» [467, с. 157].

Автор, однак, з біллю усвідомлює, що шляхетське єднання не ви-
никло і перед смертельною небезпекою, – Річ Посполита була при-
речена. Тому він знаходить для Хмельницького застереження мо-
рального плану: як він смів підняти руку на матір-вітчизну, хто він 
такий, щоб мстити їй за образи, гніт і несправедливість? Як людина 
посміла підняти руку на божество? Недаремно у епілозі до роману 
автор знову підкреслює трагедію самого Хмельницького. Він пише, 
завершуючи свою монументальну епопею:

«Сам Хмельницький, зломлений, проклятий власним народом, шукав 
заступництва на стороні...Порожніла Річ Посполита, порожніла і Украї-
на. Вовки вили на руїнах міст; квітучий колись край перетворився на гі-
гантську гробницю. Ненависть уросла у серця й отруїла кров народів-поб-
ратимів, і тривалий час із жодних уст не можна було почути слів: «Слава 
у Всевишньому, і на землі мир, у людях благовоління» [467, с. 625].

Що означала фраза у романі Г. Сенкевича про те, що Хмельниць-
кий був проклятий власним народом? Тільки те, що шляхтич Хмель-
ницький, підданий Речі Посполитої, зрадив пропольській орієнтації 
і пішов «під руку» руського царя.

На Хмельницькому автор зосереджує всю ненависть, яка накипі-
ла в серцях шляхтичів XVII ст., що, на думку Антоновича, свідчить 
про те, що ані автор, ані його захоплені читачі «ні на волосину не 
просунулись на шляху європейського прогресу протягом двох з по-
ловиною століть і досить приносять жертви релігійним, становим 
та національним кумирам, які стояли на вівтарі Речі Посполитої 
в XVII ст.». Єдиним мотивом, який керує вчинками Хмельницького 
в романі, є почуття особистої помсти, він переслідує виключно егоїс-
тичні цілі, проте, як слушно зауважує Антонович, тільки загальне 
гноблення і насилля можуть викликати сильну реакцію, а особиста 
помста не в змозі підняти народні маси [12, с. 106–135].

В. Антоновича особливо обурює упередженість письменника до 
козаків та селянства. Зображення їхнього дикунства «іноді виходить 
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навіть за межі літературної пристойності». Письменник марно 
втрачає свою багату фантазію на зображення їхньої жорстокості, 
схильності до грабунків і розбою, пияцтва. Загальновідомими іс-
торичними фактами Антонович доводить, що фальшем є запере-
чення релігійних мотивів козацьких повстань. На думку В. Антоно-
вича, високий розвиток військової майстерності, з такою любов’ю 
описаний Сенкевичем, не є ознакою ані високої культури, ані 
розвинутої громадянської позиції, тим більше, що військова сила 
була спрямована на досягнення несправедливої мети – позбавити 
південно-руський люд його народності, релігії, особистої свободи 
та статків. А хоробрість козаків Хмельницького, хай і приписана 
впливові горілки та дикості, спрямовувалася на захист духовно-
го і матеріального благополуччя цього народу. Польська сторона 
конфлікту, як випливає з самого ж роману, так само застосовувала 
жорстокість у придушенні повстання і несправедливо з боку авто-
ра ставити цей фактор у провину одній стороні і в заслугу іншій. 
Це ж саме стосується і пияцтва. Звідси Антонович робить висновок 
про глибоку віру автора у вроджену цноту одних і вроджену злість 
інших [12, с. 106–135].

Висновки В. Антоновича були нищівними у своїй викриваль-
ності. Коли б письменник був менш суб’єктивним, то, можливо, 
поза межами шляхетської моралі XVII ст. він помітив би устремлін-
ня та ідеали більш широкі та гуманні. Г. Сенкевич та його захоплені 
читачі продовжують обертатися в тісному колі поглядів, в якому їх 
зачарували єзуїти, підходять до старого питання зі старими упере-
дженими судженнями. Вони залишаються на тому низькому шаблі 
розвитку патріотичного почуття, на якому люди вважають, що все 
своє обов’язково добре тільки тому, що воно своє.

2.5.  Інтегральний націоналізм
Дмитра Донцова

Дмитро Іванович Донцов (Шелкопьоров) (1883–1973) залишив 
по собі пам’ять як засновник української версії фашизму, іменова-
ного українським інтегральним націоналізмом. Він народився на 
Херсонщині у родині великого землевласника (володів 1 500 га зем-
лі). Свій світогляд Д. Донцов змінював залежно від певної політич-
ної ситуації. Ось як пише про Д. Донцова В. Липинський:
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«Син одного з московських колоністів у Новоросії зрадив своїх замож-
них батьків, став соціальним революціонером. Потім зрадив московських 
революціонерів і пішов до українських есдеків, прийняв кличку «Іржавий 
цвях». Потім зрадив есдеків і з невідомих причин переїхав до Австрії, де 
в 1913 р. став крикливим самостійником, знищуючи при цьому самостій-
ність всіх, крім своєї власної. На початку війни зрадив самостійницьку ор-
ганізацію «Союз визволення України», перейшов на службу до Василька 
і пропагував приєднання України до Австрії. Потім зрадив Василька. По-
тім зрадив Австрію. Скориставшись революційною завірюхою, переки-
нувся до гетьманців, став начальником прес-бюро, у якому не займався 
нічим, окрім інтриг. Потім найпідлішим чином зрадив гетьмана, написав 
на нього пасквіль, за який дістав вигідну посаду в швейцарській місії Ди-
ректорії, де займався в основному інтригами проти своїх товаришів. Коли 
фонди Директорії були вичерпани, Митько Шелкопьоров написав книжку 
«Підстави нашої політики». В ній він виматюкав і гетьмана, і Директорію 
і почав вихваляти орієнтацію на Польщу. Тоді дістав польську визу і виїхав 
до Галичини» [304, с. 21–22].

У Львові Д. Донцов почав видавати «Літературно-науковий віс-
ник» (з часом «Вісник»), а також редагувати журнал «Заграва». В цей 
час з-під його пера виходять або окремими книжками, або у вигля-
ді додатку до журнала «Вісник» біографічні видання «Мусоліні», 
«А. Гітлер», «Вогнистий хрест (полковник де ля Рок)», «Франко – іс-
панський каудільо», «Володар» (апологія макіавеллізму). Донцов пе-
рекладає українською мовою і «Mein Kampf». А в 1926 р. і сам пише 
дещо подібне – працю «Націоналізм», що стала культовою у середо-
вищі українських націоналістів (вперше ця робота вийшла у світ 
в Женеві).

«Нарешті український фашизм здобувся на свій маніфест, найшов ви-
кристалізовану, хоча б на перший погляд, ідеологічну форму в книжці 
Дмитра Донцова «Націоналізм» (Більшовик України, 1926, № 2–3, стор. 86) 
[186, c. 175; 448, с. 341].

Так у своїх поглядах Д. Донцов за короткий строк здійснив ево-
люцію, характерну для всього українського націоналізму, – від псев-
додемократизму і псевдосоціалізму до найбільш реакційних теорій, 
і, зрештою, до фашизму.

Д. Донцовим було піддано критиці основні прикмети укра-
їнських народницьких, соціалістичних і ліберальних суспільно-
політичних формацій, які замикаються у наступних протилеж-
ностях:
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1. Провінціалізм і нездібність піднестися над локально-хуторян-
ськими інтересами в ім’я загальнонаціонального ідеалу.

2. Психологічний нахил до симбіозу з сильнішим, замість пряму-
вати до панування й самостійно-державної окресленості.

3. Звичка задовольнятися мінімумом, не бажаючи максімума.
4. Негація власного національно-суверенного ідеалу в ім’я «між-

народного братерства» як оконечної мети для людського щастя.
5. Опанування доктрин, які ставили інтереси одиниці і класу по-

над націю.
6. Пацифізм замість агресії, здегенерація і атрофія творчого воль-

вого імпульсу.
7. Впливання на ворога тільки розумними аргументами і пого-

дженням (але боротьба суперечить раціоналістичній етиці).
8. Впевненість у тому, що національну проблему мають виріши-

ти наука, критика і аналіз, а не інстинкт, воля і боротьба.
Головні принципи, стовпи світоглядної будівлі Д. Донцова:
1.  Самобутність українців як нації.
2.  Органічна єдність української землі з загальноєвропейським 

світом.
3.  Вороже протиставлення України та Росії.
4.  Майже повне заперечення можливості продовження україн-

ських духовних течій ХІХ ст. у ХХ ст.
5.  Висунення постулату про новий психологічний тип українця.
6.  Настирне домагання відтворення серед українців нової про-

відної верстви [190, с. 9].
У передмові до «Націоналізму» Д. Донцов пише:
«Основні ідеї «Націоналізму» були, передусім, антитези драгоманів-

ському «малоросійству». Трактованню України як провінції Росії, що пре-
тендувала лише на деякі «полегшені» форми культурного і соціального ха-
рактеру, «Націоналізм» протиставляв ідею політичної нації: нації, ідеалом 
і метою якої був політичний державницький сепаратизм, повний розрив 
з усякою Росією, а культурно – повне протиставлення цілому духовному 
комплексу Московщини; під оглядом соціяльним – негоція соціалізму. Це 
була повна антитеза «гермафродитському» світоглядові тодішнього демо-
соціалістичного українського провідництва» [173, с. 3].

Таким чином, Донцов вказує на два вихідних постулати, без яких 
неможливий «український інтегральний націоналізм»: культурне 
протиставлення «Москві» і соціальне – соціалізму. Відразу зазначи-
мо, що ці фундаментальні фактори за своєю метафізичною приро-
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дою є негативними, тобто точкою відліку обирається утвердження 
не на основі власної самодостатності, а шлях відштовхування від 
чогось протилежного. Слабкість такої позиції полягає в залежності 
(як прямої, так і опосередкованої) від об’єкта протистояння. Якщо 
останній через якісь причини припинить своє існування – то відра-
зу ж втратить смисл існування і суб’єкт. Це в певній мірі розуміє 
і Д. Донцов, тому поряд з двома негативними постулатами «інтег-
рального націоналізму» називає і позитивний – «ідею політичної 
нації». Однак, в його формулюванні ідея так і залишається у цілко-
витій залежності від об’єкта протистояння.

Перша частина книги, що займає більш половини загального об-
сягу, – має заголовок «Українське провансальство». Таку назву при-
думав Д. Донцов для українських соціал-демократів, котрих визна-
чає як своїх головних ідейних противників всередині українського 
суспільства. Ідеологічні пошуки він починає з найбільш характер-
них, на його думку, імен:

«Який образ уявляється нам, коли вимовляємо: українська націо-
нальна ідеологія? Які емоції збуджують у нас імена кирило-методіївців, 
Драгоманова, Франка і провідників новітнього народництва та соціаліз-
му? – Певно не ті, з якими лучаться в нас імена Данте, Макіявеллі або Мад-
зіні. Ці постаті різних шкіл, різних стилів і – яких же ж інших світоглядів» 
[173, с. 17].

Під критичний приціл потрапляють, як бачимо, найбільш авто-
ритетні представники української соціал-демократії, на противагу 
яким названі імена трьох італійців, які не із зовсім зрозумілих при-
чин опинилися в одній компанії. Втім, у наступному пасажі Д. Дон-
цов намагається пояснити свою думку:

«Коли б ми хотіли кількома словами висловити цілу різницю між на-
ціоналізмом та народництвом, то ми б знайшли її в двох діяметрально 
протилежних світовідчуваннях: світ, де панує воля і світ, де панує інте-
лект. Два темпераменти: чин – і контемпляція, інтуїція – і логіка, агресія – 
і пасивність, догматизм – і релятивність, віра – і знання. Ось так коротко 
можна схарактеризувати цю різницю» [173, с. 17].

Тут, насамперед, привертає увагу характерна для донцовського 
мислення схильність до жорстких опозицій – однозначних про-
тиставлень, які, не враховуючи складнощі явищ, мають ваду схема-
тизму і спрощення. Хіба ж всередині одного явища агресія не може 
чергуватися із пасивністю? Адже складним організмам є прита-
манною зміна енергетичних циклів, ритмів і хвиль. Крім того, якщо 
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агресивність і пасивність дійсно є протилежними за своєю суттю, 
то протиставлення волі та інтелекту, інтуїції та логіки, віри та знан-
ня у даному випадку є неправомірним. Для виходу на більш високу 
сходинку життєвих форм якості ці треба не протиставляти, а синте-
зувати – інтуїцію поєднувати з логікою, волю – з інтелектом, а віру – 
зі знанням.

Саме з позицій жорстких протиставлень Д. Донцов оцінює своїх 
ідейних противників. Ось, що сказано, зокрема, про М. Драго-
манова:

«Вирослий в отруйнім оточенні російських патріотів, переконаний 
російський державник, релятивіст і еклектик з голови до п’ят... з приєм-
ністю ухопився він за тезу, так вигіду, і так зрозумілу для кожного прован-
сальця. На його думку, «сварки» між народами пояснюються лише тим, 
що люди є «нерозсудні». Тепер цих «сварок» є менше – (шкода, що Дра-
гоманів не дожив до наших днів!), але коли в давнину їх було більше, то 
це пояснюється, на думку професора, людською ігноранцією: «Коли люди 
були менш розумні, ніж тепер, то між різними народами були часто свар-
ки... І народи жахались один одного або ворогували поміж собою от так, 
як, наприклад, кінь жахається верблюда, або собаки ворогують з котами 
і т. д.» А звідси ясний для кожного драгоманівця висновок: як людському 
вихованню удалося погодити кота з псом, так повинно удатися привер-
нути й мирне співжиття різних рас. Над тим, чи це завдання так легко 
виконати, як помирити верблюда з конем, чи, наприклад, лиса з курми, 
або вовка з телям, – над цим правовірні драгоманівці не задумувалися, бо 
таке ставлення питання перекидало б догори ногами ціле їхнє відчування 
світу, в якім prius-ом мав бути розум, а не від нього незалежні інстинкт та 
воля» [173, с. 24].

Звичайно, можна критикувати теорію прогресу стосовно духов-
ного розвитку, спростовуючи твердження, що людство розвиваєть-
ся по висхідній, неухильно удосконалюється і т. д. Однак, позиція 
Донцова представляє іншу крайність: він не бачить принципову різ-
ницю між людиною та твариною, виставляючи двигуном людсько-
го розвитку біологічний фактор. При цьому зовсім не враховується 
духовний фактор, який принципово відокремлює людину від тва-
рини, виводить її за межи тваринного царства. В результаті Донцов 
ставить знак рівності між відношеннями «лиса з курми, або вовка 
з телям» та відношення людей різних національностей. Проводячи 
подібну аналогію, Донцов не замислюється над тим, що взаємовід-
носини між тваринами від початку визначені їхньою природою, 
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тому іншими бути не можуть – кури ніколи не стануть лисами, а те-
лята – вовками. Людина ж завдяки наявності духовного потенціалу 
має, на відміну від тварини, можливості для подолання своєї ниж-
чої природи, однак не в біологізованому світі Донцова, де в основі 
знаходиться «чистий рефлекс бойового півня», а також первісний 
імпульс відкидання чужого, який визначений наступним чином:

«Це те фізіологічне Ні, яке мусить відчувати пес на вид кота, або жид на 
вид араба, або араб на вид жида» [173, с. 230–231].

Як бачимо, протиріччя між національностями ставляться в один 
ряд з міжвидовими протиріччями у тварин. Звідси й відкидання ос-
новоположних ідей українських соціал-демократів, для ілюстрації 
яких Донцов наводить слова Драгоманова:

«Сама по собі думка про націю... ще не може довести людства до волі 
і правди для всіх... Треба пошукати чогось іншого, такого, що стало б вище 
над усіма національностями та й мирило їх, коли вони підуть одна проти 
другої. Треба шукати всесвітньої правди, що була б спільною всім націо-
нальностям» [націоналізм, с. 43]

«Та сама думка червоною ниткою тягнеться через поезію Ів. Франка, 
що панував над думкою кількох поколінь у Галичині. Він тільки тоді ви-
правдовував любов до рідного краю, коли вона нічим не суперечила... «ви-
щій» ідеї любові до тої самої фантастичної «людськості» [173, с. 45].

На противагу «всесвітній правді» М. Драгоманова та І. Франка 
Д. Донцов висуває свою «окрему національну правду»:

«Інтелектуалізм, що привів нашу національну думку до квієтизму, 
допровадив її до зречення свого власного національного ідеалу, до сво-
го роду «універсалізму», в якім без останку гинуло всяке національ-
не почуття... їх правда була незалежна емоціонального, іраціонального 
чинника; її доводили розумом. Як побудувати суспільність, як уладнати 
взаємини між націями, де зазначити межі національним стремлінням – 
про все це рішала не рація існування кожної окремої національності, 
лиш сила всевладного розуму. А що закони розуму, як і закони логіки 
є загально обов’язуючі для всіх, то і правда, якої дошукувалися наші на-
ціоналісти, цілком природно, була правдою універсальною; спеціяльна 
правда тільки для тієї чи іншої нації... правда, що була правдою для од-
ного народу, а брехнею для іншого – для них не існувала. Бо лише правда 
відчута, правда віруючого є правдою його і його співвіруючих, але прав-
да доведена розумом, логікою, експериментом – є правдою, спільною 
для всіх. Їх правда була не виявом нашого «Хочу», лиш нашого «Знаю» 
[173, с. 41].
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Що ж являє собою ця «спеціяльна правда», яка так недоступна 
Драгоманову і його однодумцям? Донцов пояснює: «Ніяка річ не 
є добра... лише відповідно до того, як вона впливає на організм...». 
Тут знову наявне звернення до «спеціяльної» моралі:

«Ті моральні ідеї є добрі, які ідуть на користь в конкуренційній бороть-
бі за існування, що йде поміж соціальними групами або між групою та її 
природним окруженням; добре пустулювання те, яке на користь роду, 
зле – на його некорість» [173, с. 271].

Визначаючи суть націоналістичного «колективного ідеалу», Д. Дон-
цов писав:

«Цей ідеал, незважаючи на класові, станові та інші різниці чи змінності 
конкретної форми цього ідеалу, – це щось, що існує в дійсності, а не тіль-
ки в комбінаціях вчених. Це «щось» має кожна нація, що грає якусь роль 
в історії... У віках тяжкої боротьби за існування нації кристалізується цей 
ідеал, стаючи з неясного, напівсвідомого почуття – виразною політичною 
програмою».

Вважаючи націоналізм світоглядом українців, Д. Донцов твер-
дить:

«Зміцнювати волю нації до життя, до влади, до експансії, – означив я як 
першу підставу націоналізму. Другою такою підставою національної ідеї... 
повинно бути те стремління до боротьби та свідомість її конечності, без 
якої неможливі ні вчинки героїзму, ні інтенсивне життя, ні віра в нього, ані 
тріюмф жодної нової ідеї, що хоче змінити обличчя світу... «Ілюзіонізм» 
входить складовою частиною (разом з релігійністю) до... третьої підста-
ви... національної, революційної ідеї – романтизму... До четвертої з голов-
них прикмет... ця ідея є непримирима, безкомпромісна, фанатична, «амо-
ральна»... Повинна... вона... служити інтересам поступу як ми його тут 
розуміємо, себто як право сильних рас організовувати людей і народи для 
зміцнення існуючої культури і цивілізації... Творче насильство як «що», 
ініціативна меншість – як «хто», ось підстава всякого майже суспільного 
прогресу, спосіб, яким перемагає нова ідея. Ці два моменти, як домагання 
практичної політики, є шостою підставою і складовою частиною всякої 
нової ідеї, що здобуває собі право на життя» [173, c. 220–290].

Донцов нікому не дарує жодного найменшого відступу від прого-
лошених ним націоналістичних лозунгів. Він цілком відмежовуєть-
ся від «демократично-соціалістичної» інтелігенції з її «божищем» 
Драгомановим, що нібито не зрозумівши «української національ-
ної революції», орієнтувалася на Москву. Ця інтелігенція, на дум-
ку Донцова, не виражала інтересів українського народу, бо україн-
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ський народ, мовляв, любив тільки свою країну, її природу, меш-
канців, спогади минулого, весь уклад життя, любив свій край і поза 
тим – ніякого іншого. Драгоманівська інтелігенція любила, крім 
того, ще й Росію. Ця інтелігенція, на думку Донцова, – скалічені 
люди. До них він відносить «в старі часи» П. Куліша, в нові – М. Дра-
гоманова, О. Назарука, М. Грушевського, В. Винниченка, які, ніби-
то, думали лише над соціальними питаннями і нехтували основним 
питанням для кожного українця – питанням про самостійність 
України. Цих людей Донцов називає не інакше, як «москофілами», 
«агентами Москви».

Літературна діяльність Донцова завжди відзначалась вкрай войов-
ничим характером. В усіх своїх писаннях він фанатично закликав 
до нової збройної боротьби проти Радянської влади, до підготовки 
«нової української революції». Визначаючі вищі ідеали цієї рево-
люції, він підкреслював, що це не будуть ідеали «прогресу», ма-
теріалізму, соціалізму, проросійської демократії чи інтернаціоналіз-
му, чи угоди з ними. Вони будуть натхненні духом власної традиції. 
Перед українським народом Донцов ставить завдання здвигнути 
наново старокиївську державу. Створюючи її, говорить Донцов, 
українці повинні відкинути геть, насамперед, різні соціалістичні 
й матеріалістичні теорії і програми як минулого, так і сучасного, від-
городитися від «чужої мудрості», від марксизму і інтернаціоналіз-
му, навіть, від «грушевщини і винниченківщини», які, за словами 
Донцова, «кооперувалися» з Росією. «Нова українська революція», 
за Донцовим, повинна створити українську «військову державу», 
на чолі якої мають стояти надзвичайні, надпересічні люди «тради-
ції» типу хмельниччини, аристократія хреста і меча, насичена ду-
хом своєї містики і героїки. Україна, пише Донцов, стане осередком 
для християнських прочан цілого світу, для адораторів хреста і кра-
си. Ця держава мусить бути повністю відрізана від Москви і проти-
стояти їй. Завданням нової держави є створення сильної моноліт-
ної української нації, подібної до створених колись Наполеоном 
Бонапартом у Франції, а в сучасних умовах – Ф. Франко в Іспанії. 
Обов’язкова умова, яку ставить Донцов до нової держави – її націо-
нальна однорідність. Люди інших національностей повинні бути 
позбавлені будь-яких прав, імміграція суворо обмежена. Зразком 
для української держави має бути імміграційний закон Мак-Кате-
на. Як бачимо, ідеалом державного устрою для Донцова є, по суті, 
фашистська держава.
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Уся ця програма Донцова має певні теоретичні основи. В чому ж 
вони полягають? Донцов конструює свої теорії про історичний роз-
виток інших народів. Історію творить, за Донцовим, творча сила 
видатних осіб, яка полягає в «бойовому духові», «моральній мужно-
сті», «сильній волі», «героїзмі». Перемагають ті народи, які мають про-
відників з активною, сильною волею, з агресивними прагненнями 
і бажаннями. Народні маси, за Донцовим, – пасивна, інертна, хао-
тична сила, яка спрямована не на творення, а, навпаки, на руйну-
вання, знищення. Демократія керується духом гуманності, прагне 
відобразити інтереси більшості народу, тому вона позбавлена єди-
ної міцної волі, цілеспрямованості, войовничого інстинкту, агре-
сивності. І, як наслідок, демократичну більшість завжди перемагає 
«героїчна автократична меншість». Історія твориться лише тоді, 
коли пасивне стає активним, коли на місце кількості стає якість, 
коли сильні одиниці напереді роблять поважне число з мільйонів 
нулів. Моторами історії, які здвигають і валять народи, є одиниці, за 
якими тягнеться маса.

Але ж кожен народ складається з мільйонів одиниць. Чому ж та 
чи інша одиниця стає визначною, чи є тут якісь об’єктивні причини? 
Якою силою підіймається на поверхню життя та чи інша людина? 
А тою чудодійною силою, яка ці одиниці підносить в гору, даючи їм 
владу над числом, пише Донцов, є їх сила характеру. Які ж прикмети 
сильного характеру? Донцов вказує на такі риси визначної особи: 
«витривалість», «впевненість у собі», «вірність ідеї», «замилування 
в пригодах», «культ успіху», «почуття честі», «готовність виконати 
свій обов’язок», «володіти собою», «уміти дивитися на життя, як на 
гру», «дбати за справу, а не за себе», тобто «за те, щоб дати мата, 
а не, щоб стратити найменше «хлопців», «агресивність», «почуття 
своєї вищості», «віра в свою місію», у своє «право вести інших». Він 
милується, навіть, такими прикметами «еліти», як «звичка коман-
дувати», «бравура», «погорда до інших». В душі видатної особи, го-
ворить Донцов, завжди поєднується герой і тиран: хто не мав в собі 
інстинкту володаря, не мав і інстинкту Прометея.

Люди з сильними характерами створюють «еліту» народу, його 
аристократію, його цвіт, його провід. Як і для окремої сильної осо-
би, для «еліти» характерне незалежне від народу становище. «Еліта» 
веде народ туди, куди вважає за потрібне, незважаючи на те, чи це 
в інтересах народу, чи «проти волі пасивного загалу». Вміти повести 
маси проти одних і підпорядкувати другим нормам, пише Донцов, – 
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ось на чім полягає прикмета провідника: того, що вміє командува-
ти. Цю теорію «еліт» Донцов розглядає як настанову і керівництво 
для «перебудови» і «відродження» української нації, яка, мовляв, 
в останні століття «занепала» і почала «відроджуватися» тому, що 
втратила «зачіпний дух націоналізму», старі інстинкти, які прище-
пили колись солодкій полуденній вдачі північні вікінги. І найбіль-
ше прислужилися тому «занепадові» «деморалізаційні впливи серед 
українства ідей гуманітаризму та інтернаціоналізму». І протягом 
однієї генерації (чому б це не було можливе серед людей, коли це 
можливо в природі?) Донцов хоче змінити ці риси характеру нації 
на «здорові інстинкти» «колишніх степових піратів», «степових тор-
панів», «колишньої хижацької Варяжчини». Ті інстинкти, пише він, 
треба свідомо плекати, в їх вогні перетопити струхлявілу душу, або 
зробити її відпорною – ось завдання нинішньої доби. На доведення 
можливості такого «перевиховання» Донцов наводить приклад, коли 
вихований змалку в товаристві крука голуб ставав м’ясожером.

Патріотизм, який відстоює Д. Донцов, – це не любов до своєї 
батьківщини, свого народу, а перш за все – ненависть до інших 
націй, намагання за всяку ціну підпорядкувати собі інші народи, 
силою заставити їх виконувати нав’язану волю. Це якесь чисто біо-
логічне явище, голий, підсвідомий інстинкт панування над інши-
ми. Єдиним джерелом патріотизму Донцов проголошує підсвідоме 
душевне прагнення «накинути себе іншим», «підсвідоме почуття 
своєї вищості, приналежності до вибраної пануючої верстви або 
народу». Ці підсвідомі почуття є вродженими у кожної людини, 
однак в українців, внаслідок довготривалого панування принципів 
демократизму, гуманізму, інтернаціоналізму, ці принципи є вщент 
заглушеними, вони втратили свою гостроту і різкість. Завдання 
ідеології «новітнього» українського націоналізму і полягає в тому, 
щоб повернути їм ту втрачену гостроту і різкість, щоб виховати 
в українській нації «почуття своєї вищості» над іншими народами. 
На думку Д. Донцова, українці перш за все повинні змінити свій 
характер, стати сильними, енергійними, вольовими, «зробити собі 
з переконання догму віри», «вміти дивитися на життя як на гру», 
мати «замилування в пригодах, у незнаній, в новім» і т. д., і т. п. 
В основі всієї діяльності українців повинна лежати ірраціональна 
енергія, підсвідомий динамізм.

Маси в розумінні Донцова, були й залишаються «мужиками», 
«свинопасами», «плебеями», «паріями життя», «німими рабами» 
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[168, с. 66–68]. Донцов наділяє «пересічного» українця різко нега-
тивними рисами: «загальна ліність та душеубогість», називає їх 
«незрячими гречкосіями» з психікою «кнехта», раба, а з огляду на 
віковічну тугу українця за соціальною справедливістю та рівністю – 
речниками «заячої психології» та «свинопаського світогляду». Звід-
си необхідність «української провідної верстви», «адорантів хреста 
і меча», «аристократії нації», що мовляв, уособлюють «класичний» 
український тип та «визискують свою печать на народній душі». 
Місію «еліти» він вбачав в тому, щоб, пустивши «гнилу кров» на-
роду, задовольнити «жадобу» націоналістів до панування. Донцов 
проголосив гасло «радості ножа».

Поборник «ідолопоклонського культу нації», або «зоологічно-
го націоналізму», Донцов вважає, що справжні ознаки української 
нації живляться традиціями ХІІ–ХІІІ ст., «нашого темного серед-
ньовіччя» на противагу традиціям «лібералізму, демократизму, со-
ціалізму, віри в роззброюючу силу гуманності» доби «вчених гер-
мофродитів», які «вселюдськими ідеалами» присипляють ту правду 
нашої землі». Цей автор змушений визнати, що інтернаціоналізм 
«жадає гармонії у міжнаціональному житті, міжнародної солідар-
ності, підкреслює момент економічної взаємозалежності між на-
родами й вимагає підпорядкування членів людськості, з яких кож-
ний має бути вільним, інтересам цілості, яка в той чи інший спосіб 
ладнає відносини між окремими націями». Проте, все це, на думку 
Донцова, лише декларативна сторона справи, в процесі історичних 
подій, мовляв, різні політичні «доктори» по-своєму тлумачать вище-
вказану доктрину. Відштовхуючись від цього, Донцов конструює 
різні типи «інтернаціоналізму» (зокрема, англій ський, французь-
кий, німецький та російський), яким властиві деякі спільні риси. 
Так, «англійський інтернаціоналізм» Донцов пов’язує з його «ге-
рольдом» Олівером Кромвелем, який, за словами автора, пропагу-
вав «інтернаціональну ідеологію» у вигляді створення «царства бо-
жого на землі», а також на основі протестантського універсалізму 
прагнув забезпечити людську справедливість, дати їй можливість 
втішатися найвищими етнічними благами, потрібними для її існу-
вання.Англійський лорд-протектор, як намагається довести Дон-
цов, «новою протестантською доктриною думав відродити світ, 
єднаючи його у вільну родину вільних народів». Отже, йшлося 
про англійський народ як «головний народ нового трестаменту», 
основним месіанським призначенням якого, на думку Донцова, 
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було завоювання Ірландії, загарбання і здобуття першості у сві-
товій торгівлі та господарстві [178, с. 2]. Щодо «французького ін-
тернаціоналізму» з його лозунгами liberte, egalite, fraternite, то еліта 
Франції намагалася створити світову чи все європейську імперію із 
столицею в Парижі, замінивши старі лозунги на більш «пристойні» 
для духу часу доктрини [178, с. 3]. Особливе ж захоплення у Донцо-
ва викликає «німецький інтернаціоналізм». Говорячи про політику 
канцлера Бісмарка, він пише:

«Чи це був новий імперіалізм? Крий боже! Це була нова інтернаціо-
нальна доктрина, носительницею якою стала Німеччина» [178, с. 4].

Що ж імпонує Донцову в «німецькому інтернаціоналізмові?» Пе-
редусім погляди Фіхте, Міллера та Гумбольта про німецький народ 
як тип універсальної нації, ідеї Гегеля про те, що кожній добі сві-
тової історії відповідає «світово-історичний народ», носій даного 
ступеня розвитку загального духу, народ, що «одержує абсолютне 
право, супроти якого генії інших народів безправні». Це його право 
і дає, мовляв, підставу бути не лише «світово-історичним народом», 
а й володарем світу [178, с. 4–5].

Штучно конструюючи політичне «вірую» різних народів, припи-
суючи їм суспільні погляди та екстремістські дії панівних верств, 
Донцов не минає й «російський інтернаціоналізм», який створив 
цілу «купу інтернаціональних доктрин», а саме – «правдиве хрис-
тиянство», «слов’янофільство», «правдивий соціалізм» і, нарешті – 
після Жовтневої революції – «правдивий інтернаціоналізм». І далі, 
знову ж таки, йдучи за старими канонами націоналістичної «на-
уки», Донцов твердить, що нібито зрісши етнічно на сполуці з фі-
нами, політично – на монгольських державницьких традиціях (?!), 
«широкая русская натура» ще сильніше відчувала свою окреміш-
ність, аніж deutsche Art чи l’ame francaise. Чому ж так? Бо, мовляв, 
ще в пелюшках Росія герметично, мов слимак, замкнулася перед 
зовнішнім світом. З кожного інтернаціоналізму, робить підсумок 
Донцов, «на нас дивиться завжди облич провіденціального ви-
браного народу, що чується покликаним здійснити на землі своє 
Євангеліє нового братерства – під своїм проводом... всякий ін-
тернаціоналізм завжди виявляється закапуреним націоналізмом» 
[178, с. 5–9].

«Інтернаціоналізму немає, є лише націоналізм вужчій і ширший, 
оборонний і агресивний... Кожна сила має стати або лишитися доміну-
ючою силою. І тому, стремлячись до свого максимуму – вона стремить 
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рівночасно тиснути вділ іншої сили. Ті, що над нею, – тоді це буде «виз-
вольний націоналізм», а ті, що під нею, – тоді це буде «імперіалізм»... На-
ціоналізм – не інтернаціоналізм стає законом, який панує над організа-
цією новітніх народів» [178, с. 9–10].

На доказ Донцов наводить історичні паралелі з занепадом Риму, 
розкладом Оттоманської імперії, розвалом Габсбургської монархії, 
створенням національних держав тощо. Націоналістами, за Дон-
цовим, були Жанна Д’Арк, Макіавелі, Данте та Хмельницький. Екс-
курси в історичне минуле потрібні Донцову, щоб довести панування 
націоналізму в умовах сучасності, що єдиним революційним чин-
ником на сході Європи є тепер націоналістична ідея, бо тільки вона, 
мовляв, веде до визволення народів.

«Таким самим, як був націоналізм Мадзіні й Гарібальді, Козменса й Ко-
лінса – є тепер український націоналізм... Єдинореволюційним єдино-
творчим...» [178, с. 29].

Слід додати, що в публікаціях Д. Донцова постає не стільки ніц-
шеанський напівутопічний ідеал надлюдини, покликаний вряту-
вати занедбану особистість, скільки супермен, який був спущений 
з небес за допомогою філософської абстракції О. Шпенглером, – ціл-
ком земний сучасний цезар, хижий завойовник – «рятівник» захід-
ної цивілізації. У Д. Донцова, як і у О. Шпенглера, дещо абстрактні 
заклики Ф. Ніцше до насильства і заперечення моралі та гуманізму 
набувають цілком конкретного змісту боротьби за владу будь-якими 
засобами. Стверджуючи, що український націоналізм не мав достат-
ніх догматів, «непохитних аксіом», Донцов шукає їх в «справжньо-
му, безоглядному ідеалізмі», в «найздоровішій, найбрутальнішій... 
повній ідеалістичного змісту раси Окциденту, тих ідей, на яких 
збудована цивілізація Європи, Америки і які – одні лиш вони – мо-
жуть піднести нас з упадку». Які ж ці «цивілізійні» ідеї? Насамперед 
експансія, підкорення зовнішнього світу, окцидент, «гін в незнану 
далечину, до злиття з природою та її опанування, до пригод і небез-
пек». Адже світ належить тому, хто вміє хотіти, людям із сталевими 
м’язами, вигостреним зором, інтенсивним бажанням насильства, 
з «відвагою шляхетних рас, абсурдної, спонтанної». Донцов мріяв 
«вштрикнути життєвий еліксир в охлялі жили зорієнталізованого 
українця», який, бачте, ненавидить багатіїв, що «вибиваються вго-
ру». Замість культу мас Донцов марить про культ особистої ініціа-
тиви; пропагує замість рівноправності людей – «жадобу випередити 
інших», замість миру – боротьбу задля боротьби, замість знання та 
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дискусій – культ «незбитих націоналістичних догм», замість людя-
ності – жорстокість [173, с. 290–294].

Сам Донцов визнає, що в основу своєї концепції він взяв погляди 
расиста Кіплінга з його шуканням порятунку в законах джунглів, 
Ніцше, що «викликав із тьми історії свою надлюдину», Сореля, що 
«запровадив культ англійських різунів-піратів». Такий шлях Донцо-
ва не виняток. Подібна метаморфоза сталася, приміром, з Муссоліні, 
який також розпочинав свою політичну кар’єру як «соціаліст»: 
мов ляв, саме соціалізм «зміцнив антидемократичні елементи його 
натури». Що ж до Донцова, то він захоплювався не тільки Ніцше, 
а й Муссоліні. Не випадково Донцов всіляко вихваляв «тріумфи» 
ватажка італійських фашистів, його вміння «згинати людські душі». 
Повністю ігноруючи об’єктивні соціально-економічні та політичні 
фактори, які сприяли приходу Муссоліні до влади, Донцов нама-
гався зобразити цей прихід як нібито яскравий доказ того, що ви-
рішальну роль в історії відіграє сильна особистість з притаманним 
їй незламним характером. Така особистість начебто своєю волею 
підкорює собі маси і веде їх до обраної мети. Йдучи за Барресом та 
Декостером, Донцов оформлює «справжній» арійський тип расово-
го українця», у якого будуть «довгі руки, мов яструбові пазурі.., очі 
круглі, холодні, вірлячі.., гостра борода... Він страшний і немило-
сердний..., він без довгих вагань повісить і тебе» (Вісник, 1937, т. ІІІ, 
с. 579) [448, с. 195].

В усіх писаннях Донцова домінує ненависть до всього росій-
ського і всього комуністичного. Всі страждання і лихоліття остан-
ніх століть, які випали на долю людства, Донцов приписує «дия-
вольській одержимості москаля». Росія для Донцова – це послан-
ник Антихриста, Сатани, Диявола, Зла. Жодного винятку з усього 
російського Донцов не робить. Все в Росії було лихим: і росій-
ський царизм, і російський народ, і російська православна релігія, 
і російське вільнодумство, і російська революційна ідеологія. Жовт-
неву революцію Донцов визначає як «революцію раба, хама, лакея 
проти божественного первня людській душі» і протиставляє їй 
націоналістичний рух в Україні 1917–1918 рр., який називає «укра-
їнською національною революцією». «Велич» цієї «україн ської 
національної революції» Донцов вбачає в тому, що її дороговка-
зами були не Маркс, Ленін і «соціалістичний талмуд», а «традиції 
зброй ної боротьби», що «з буйною силою прокинулися в народній 
стихії, дух старої козацької героїки». Мету цієї «революції» Донцов 
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формулює так: своя країна, своя раса, свої звичаї, своя віра і бо-
ротьба. Для нього дилема: «Схід чи Захід, а коли Захід, то який?» – 
була найпекучішою проблемою дня, від вирішення якої залежала 
не тільки доля України, а й СРСР і цілого світу. Ще в 1918 р. у бро-
шурі «Міжнародне положення України і Росії» Д. Донцов говорив, 
що основною лінією в політичній програмі українців повинна 
бути боротьба з Росією, відмова від федерації з нею, відмова від 
будь-яких спроб зближення і орієнтація на ту західноєвропей ську 
країну, яка готова буде піти у збройний похід проти першої со-
ціалістичної держави [171]. На початку 1920-х рр. у своїй книжці 
«Підстави нашої політики» Донцов відверто заявив, що «бороть-
ба з Росією є нашим колективним ідеалом» [174, c. 83–84]. Ідеолог 
«новітнього» українського націоналізму на всі лади намагається 
обґрунтувати думку, що українська нація і за своїм географічним 
положенням, і за своїми історичними традиціями, і взагалі за всім 
духовним життям прямо протилежна російській нації і набли-
жається до західноєвропейських народів. Для Донцова тісний 
контакт України з Росією був головною причиною занепаду самої 
ідеї української національної державності, занепаду української 
науки, культури, літератури, мистецтва і т. д. Дух Росії, дух Сходу, 
дух Азії, твердив він, був основною причиною, через яку україн-
ська нація не могла стати міцно на ноги, знаходитися в одному ряді 
з найвидатнішими націями Європи. Все негативне, закостеніле, 
з чим зустрічається Донцов, аналізуючи «дух української нації», 
він вважає прямим запозиченням із російського, східного, азіат-
ського духу і, навпаки, все здорове, міцне, життєздатне оголо-
шується ним наслідком запозичення від «окцідентального (захід-
ного) духу».

Дух Росії і дух Європи є не тільки прямо протилежними у всіх 
сферах свого прояву, але й взаємно виключними. По суті всю історію 
останніх століть Донцов розглядає як виключно історію невблаган-
ної боротьби «духу окцідентального» з «духом орієнтальним», Захо-
ду і Сходу, Європи і Азії. «Окцідентальний дух», твердив Донцов, це, 
перш за все, – праця, обов’язок, відвага, дія, сила, енергія, активність, 
наука, культура, мистецтво, це возвеличення героїзму і прямування 
до всього величного і небуденного. Навпаки, «орієнтальний дух» – 
це лінивство, відсутність почуття обов’язку, пасивність, запере-
чення всякої індивідуальності, возвеличення маси. Там – культ дії, 
культ видатної особи, героя, творця; тут – культ терпіння, «аполо-
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гія безчинності», «непротивлення злу насильством» і т. п. Д. Донцов 
намагається обґрунтувати думку, що такі прямо протилежні собі 
прояви «окцідентального» і «орієнтального духу» були покликані 
до життя різними економічними та суспільно-політичними струк-
турами країн Західної Європи та Росії. Якщо в західноєвропей ських 
країнах був чітко виражений поділ суспільства на класи, партії, коли 
там були і панівні, і поневолені верстви суспільства, то в Росії сус-
пільна структура від початку і до кінця була якоюсь «хаотичною, ме-
дузоватою». Якщо, розглядаючи всесвітню історію останніх століть, 
головну рушійну силу її Донцов бачив у постійній боротьбі між 
«окцідентальним духом» і «орієнтальним», то, зрозуміло, що і в іс-
торії України боротьба цих духів була вирішальною силою. Форми 
життя української нації, твердив він, змінювалися, але українське 
«національне ego лишалось константним». Саме в тому, що це на-
ціональне «я» залишалося постійним, «окцідентним», Д. Донцов ба-
чив велику заслугу української нації перед Заходом. «Український 
національний дух» не тільки врятував західноєвропейські країни 
перед «орієнтальним духом», але й від цього «українського націо-
нального духу» залежить врешті-решт перемога або Заходу, або 
Сходу. Якщо Україна і надалі оборонятиме свій «окцідентальний 
дух» у боротьбі проти духу Росії, Сходу, Азії, і, що найголовніше, за-
стосує нову тактику в цій боротьбі, то переможе дух Заходу; якщо ж 
асимілюється з «орієнтальним духом», то дух Заходу зазнає пораз-
ки. Якраз у цій боротьбі, на думку Д. Донцова, і викристалізовується 
«українська національна ідея», що повинна лягти в основу всіх дум 
і дій української нації.

Схвалюючи вибух енергії українізації в інтелігентських колах 
Харкова і Києва, Донцов безкомпромісно нагадує, що шлях до Єв-
ропи може відкритися тільки після зірвання мостів між Україною 
та Росією. Щодо натяків Хвильового на український месіанізм, то 
Д. Донцов беззастережно спростовує його ілюзію: Радянська Росія 
стала авангардом Азії, тепер вона ближче до родинного міста Лені-
на, бувшого ханства Казанського, ніж до Києва. Україна силоміць 
втягується в азіатський ренесанс, а не до Європи. Отже, треба рішу-
че відокремитися культурно і політично від Московії-Росії, шукати 
джерел культури в Європі та політично формувати власний ідеал 
української державності.

Д. Донцов прагнув довести неповноцінність російської літерату-
ри ось таким чином:
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«Захід знає Дон Кіхота і Фавста, Росія – босяка Горького й Іванушку 
Дурачка Л. Толстого, який втечею перед ворогом хоче зломити його волю. 
Типи, що їх ніякий Діоген не знайде на Заході».

«Лицарськість і лояльність – пише Емерсон (Essays), – це головні прик-
мети англійської літератури... Характеризувати ці прикмети можна одним 
словом – джентльмен». Літературним типом московської літератури був 
натомість безумний бунтівник і бездумний раб, в обидвох випадках – хам: 
починаючи від приниженого і в його затюканости ідеалізованого мужика 
і кінчаючи на хуліганських типах Єсеніна» [176, с. 10].

Те, що у Донцова сказано словами публіцистичної прози, 
а у Є. Маланюка ще й поезією, знаходимо у М. Хвильового наче 
уламки скла з різдвяного дзеркала націоналістичної підсвідомості.

«Велика російська література є, перш за все (здається, так її характери-
зує і Брандес), література песимістична, певніше, пасивно-песимістична. 
В західноєвропейському письменстві оптимізму теж не багато було, але 
там песимізм завжди закликав суспільство до активності, до будівництва, 
до «невідомих обріїв». Він, цей песимізм, не тільки стимулював до бороть-
би, але в ньому суспільство находило і сенс життя. Російський пасивний 
песимізм виховував кадри «лишних людей», попросту кажучі, паразитів, 
«мечтателей», людей без «определенных занятий», нитиків, сіреньких лю-
дей «двадцатого числа»? [604].

Так, аналогічна донцовська ідея в цій цитаті звучить явно більш 
«пригладжено». Але текст-то – із «полемічного трактату», напи-
саного і надрукованого вже у Радянській Україні 1920-х рр. Втім, 
цензурні умови не завадили автору висловиться, що дух фашизму 
кращій духа російської класики, і прямо поставити лозунг боротьби 
з російською культурою на Україні, прикривши його комуністич-
ною фразеологією:

«Азіатський ренесанс визначається не тільки відродженням класичної 
освіченості, але й відродженням сильної й цільної людини, відродженням 
нового типу відважних конкістадорів, що за ними тоскує й європейське 
суспільство. Але цього не могла не розуміти буржуазія. Колись Копернік 
вносив у світогляд сумніви, Ньютон зв’язував світовий порядок. Сьогод-
ні фашизм прийшов цей порядок зміцнити. І хоч цей прихід запізнілий, 
але це досить вдала й вчасна вилазка: темперамент фашизму не може не 
викликати симпатію...

Фашистська мужня цільність мусить бути ближчою нам від рідної роз-
ляпаної психіки. І саме тому ближчою, що вона стоїть на діаметрально 
протилежному полюсі» [604].
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Єднання з тими силами, країнами, інтереси яких суперечать ін-
тересам СРСР, Донцов відверто проголосив альфою і омегою всієї 
ідеології та політики українського націоналізму. На перших порах 
він особливого значення надавав союзові з Німеччиною, підкреслю-
ючи, що існування великою, «здисциплінованої», сімдесятимільйон-
ної, просякнутої воєнним «духом раси» є «великим плюсом для Ук-
раїни». Після поразки кайзерівської Німеччини Д. Донцов обстоює 
ідею нерозривного зв’язку з санаційною Польщею. Цікаво відзначи-
ти, що орієнтація Донцова на Польщу бере свій початок з першого 
дня її утворення, коли певна частина українських націоналістів ста-
вилася ще опозиційно до польського уряду, надіючись на допомогу 
Антанти в утворенні самостійної України, хоча б в межах західно-
українських земель. Ще тоді, в 1921 р., Д. Донцов заявив, що конфлік-
ти між Польщею і Україною мають локальне значення і як такі по-
винні бути підпорядковані більш важливому завданню – знищенню 
першої соціалістичної держави на сході Європи. У кінці 1920-х рр. 
Донцов починає компанію возвеличення «духу американізму», від-
значаючи, що українська нація повинна піти за наукою до заокеан-
ських бізнесменів, які за короткий час довели свою країну до верши-
ни слави і могутності. «Дух американізму» він розглядав як найви-
ще піднятий «дух окціденту». Як і слід було чекати, Д. Донцов дуже 
багато говорить про американський націоналізм і шовінізм, про 
вкрай реакційну доктрину «Америка для американців». Особливо 
високо оцінював він одну з найпоширеніших філософських течій 
в США – прагматизм, який вважав вершиною філософської думки 
взагалі. Цієї вершини, писав Д. Донцов, американський прагматизм 
досяг завдяки тому, що, по-перше, на місце розуму поставив щось 
підсвідоме, ірраціональне, по-друге, замість всезагальної причинної 
обумовленості явищ поставив індетермінізм і, по-третє, ця філосо-
фія сповнена сліпої віри в краще майбутнє. Філософія прагматизму 
приваблювала Донцова своїм ідеалізмом, ворожістю до матеріаліз-
му. Формулюючи основні положення світогляду «новітнього» укра-
їнського націоналізму, Донцов використав дуже багато з цієї «філо-
софії американізму» [169].

Після приходу до власті Гітлера Донцов відверто заявляє, що 
українці повинні орієнтуватися на фашистську Німеччину, яка вка-
зала всьому світові вихід з «гнилого лібералізму та демократизму, 
який роз’їдає людське суспільство». В 1936 р. він пише книжку «Таєм-
ниця організації», де пропагує і популяризує ідеологію і політику 
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німецького і італійського фашизму. Д. Донцов заявив, що з усіх кни-
жок, написаних людьми «великого характеру», на першому місці 
слід поставити «Mein Kampf».

Єдність із Заходом при будь-яких обставинах, боротьба проти 
комунізму, проти СРСР – ось категоричний імператив зовнішньої 
та внутрішньої політики, який обстоювався Донцовим та іншими 
представниками українського націоналізму 1920–30-х рр. «Вестер-
нізація», «узахіднення» всіх дій і всього мислення української на-
ції – ось те головне, чого, на думку Донцова, потрібно добитися. 
З цього процесу і слід починати процес будування нової України.

Мрії Д. Донцова про незалежну Українську Державу здійснилися 
після неповних 20 років, після його смерті в Монреалі. Наскільки 
сучасна Україна не є «донцовською» за своєю суттю – це вже окреме 
питання.



РОЗДІЛ 3
ІДЕОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ 

УКРАЇНСЬКОГО РАДИКАЛЬНОГО 
НАЦІОНАЛІЗМУ





3.1.  Націоналістичний ухил 
в світогляді автономістів XVIII ст.

Росія у XVIII ст. відіграла вирішальну роль в міжнародному жит-
ті. Під час Семирічної війни (1756–63 рр.) російські війська розгро-
мили пруську армію і в 1760 р. зайняли Берлін. У часи Альпійських 
походів О. Суворова Російська імперія розпростерлася між двома 
містами Святого Петра – сакралізованим Санкт-Петербургом та 
автентичним Римом. З часів Карла ХІІ і аж до Першої світової війни 
на землю Малоросії не ступала нога ворожого війська. В результаті 
блискучих перемог російської армії був нанесений нищівний удар 
по намаганню до загарбування українських земель як з боку Туреч-
чини на півдні, так і з боку Австрії, Прусії, Польщі на заході. Після 
русько-турецьких війн і Ясського миру кордони Росії були відсунуті 
до Дністра, а Південна Україна, Крим і Предкавказзя звільнилися 
від гніту османів. Заснування Херсону, Катеринослава, Миколає-
ва, Одеси, Ставрополя – наглядні віхи відродження возз’єднаних 
земель.

Російський народ, найбільший і наймогутніший серед «слов’ян-
ського племені», не тільки сам почав усвідомлювати свою силу, 
а й вселяв надію у єдинокровних братів. Перемога російських військ 
над армією Наполеона дала всьому світові змогу зрозуміти силу 
і значення слов’ян. На це вказував Й. Юнгман, про це писав Ф.Л. Че-
лаковський, відзначаючи, що «полум’я Москви освітило всю Росію 
і все слов’янство» [255, с. 146]. Росія, єдина слов’янська держава, 
була своєрідним акумулятором і стимулятором духовного розвит-
ку слов’ян, запорукою успішного завершення великої справи відро-
дження усіх слов’янських народів. Руський літератор Орест Михай-
лович Сомов з гордістю констатує:

«Сколько различных народов слилось под одно название русских или 
зависит от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни мо-
рями далекими! Сколько разных обликов, нравов и обычаев представля-
ются испытующему взору в полном объеме России совокупной! Не говоря 
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уже о собственно русских, здесь являются малороссияне, с сладостными 
песнями и славними воспоминаниями; там воинственные сыны тихого 
Дона и отважные переселенцы Сечи Запорожской: все они, соединяясь 
верою и пламенною любовью к отчизне, носять черты отличия в нравах 
и наружности» [484, с. 131].

Процес інкорпорації Лівобережжя в Російську імперію, що роз-
тягнувся на півтора століття, протікав досить гладко. Спільна віра 
(православ’я) і спільні вороги (татари, турки і поляки) допомогли 
малоросам прижитися під скіпетром Романових і розсунути кор-
дони слов’янської наддержави до Дунаю і Чорного моря. Вірність 
Росії декларувалася у київському «Синопсисі» – першому свого 
роду підручнику з історії України, де з монархічних позицій ав-
тор доводив, що московські царі – законні наступники київських 
князів і включення України до складу Росії – тільки відновлення 
колишньої єдності слов’яно-руських земель під владою монарха-са-
модержця [472]. Українцям довелося відіграти видатну роль у долі 
Російської імперії. Власне і ідею її вигадав київський монах Феофан 
Прокопович, який дуже сподобався своєю кмітливістю царю Пет-
ру І. А далі «дружбу народів» зміцніли донька Петра Єлизавета та 
козак Олексій Розумовський. Відміна автономії Гетьманщини на-
прикінці XVIII ст., являючись частиною більш широкого процесу 
адміністративної уніфікації, не викликала суттєвого супротиву міс-
цевих еліт. Катерина ІІ наставляє князя О. В’яземського при вступі 
його в 1764 р. на посаду генерал-прокурора:

«Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые 
правятся конфирмованными им привилегиям, нарушить оные отрешени-
ем всех вдруг весьма непристойно б было, однакож и называть их чуже-
странными и обходиться с ними на таком же основании есть более нежели 
ошибка, а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции, 
также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, 
чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу. К тому при-
ступ весьма легкий, естьли разумные люди будут избраны начальниками 
в тех провинциях; когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно ста-
раться, чтоб век и имя гетманов исчезло, не токмо-б персона какая была 
произведена в оное достоинство» [251, c. 97].

Сучасники розуміли своє безсилля. О. Безбородько писав одно-
му з своїх приятелів:

«В одном письме вы писали Осипу Степановичу, что вы любите коза-
цтво и жалеете о нем. Знаете ли вы, отчего оной дух геройства в Малорос-
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сии исчез? – От того, что от некоторого времени место козацтва заняло 
школярство; вместо Палия Белоцерковского, Христы Сенчанскаго, Лав-
ра Остапского и других им подобных, заняты фирчиками и штатиками, 
которые, сперва позакидав валиоты, а потом в немецкое перебравшись 
платье и зделались прямо такими, как покойный старый Степан Афендик 
говаривал: «В поли не жолнир, и дома не господарь» [34, с. 893].

1783 р. Катерина ІІ зрівняла в правах з російським дворянством 
українську старшину. Здавалось би, запорізька вольниця домаглася 
всього, про що мріяла – багатства, влади, земель, кріпаків. Чим ще 
могли живитися її антиросійські настрої? Для переважної більшості 
колишньої козацької старшини – нічим. Ми знаємо, що вона припи-
нила будь-яку фронду і стала опорою самодержавства поряд з вели-
коруським дворянством. Замість провінційної обмеженості і дрібних 
хуторянських сварок козацькі сини звикали до великодержавного 
розмаху. До столиці імперії потягнулися тисячі молодих людей із Ма-
лоросії. Вони ставали чиновниками, офіцерами, художниками, му-
зикантами, займали вищі державні посади. Показовою в цьому плані 
є біографія Олександра Андрійовича Безбородько (1745–1799) – в по-
дальшому канцлер, князь, він розпочав свою службу при Катерині ІІ 
у якості «доповідача з чолобитних», потім став її особистим секре-
тарем, однією з найближчих довірених осіб. Наближаючи до себе 
вихідця з Малоросії О. Безбородька, котрий потім оточив себе но-
воспеченим малоросійським дворянством (в основному вихідцями 
з верхівки ліквідованої Січі), Катерина переслідувала дві цілі: з одно-
го боку, досягався відрив від України її феодальної знаті, яка вима-
гала собі автономної влади ще на початку XVIII ст.; з іншого боку, ця 
новоспечена служива знать при петербурзькому дворі була опорою 
Романових в їх боротьбі проти претензій старої боярської знаті на 
виняткову близькість до царського трону. Це викликало ненависть 
родовитої російської аристократії до «хохлів». Так, роздратований 
успіхами малоросів у Північній Пальмирі, О. Пушкін пише:

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин [443, т. 3, с. 208].
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Даремними виявилися перші побоювання Є. Гребінки – «що з мене 
буде в Петербурзі, що я там робитиму між москалями?» Майже відра-
зу після приїзду до столиці він з дещо патріотичним перебільшенням 
у листі до М. Новицького від 7.03.1834 р. писав товаришеві:

«Петербург є колонія освічених малоросіян. Всі установи, всі академії, 
всі університети переповнені земляками і при призначенні людини на 
службу малорос звертає особливу увагу як un homme d’espis (франц. «ро-
зумна людина») [138, т. 3, с. 556].

В середовищі малоросійського дворянства переважало два ти-
пи настрою: асиміляторський – був орієнтований на розчинення 
у руському дворянстві і на повне злиття Малоросії з Великоросією; 
традиціоналістичний – прагнув до збереження чи відновлення 
«вольностей», успадкованих малоруським дворянством від часів 
Речі Посполитої або отриманих ним в результаті повстання Богдана 
Хмельницького і переходом Малоросії під владу династії Романо-
вих [251, c. 226]. Частина освічених представників дворянсько-по-
міщицької інтелігенції – нащадки і ідеологи української старшини, 
що претендувала на монопольне панування на Україні й тому була 
незадоволена ліквідацією автономії, – звертається до історії, зви-
чаєвого права, культури і побуту українців, прагнучи знайти в них 
обґрунтування своїм політичним ідеалам і домаганням. Найбільш 
повно програмні вимоги українського панства викладено в праці 
представника великих землевласників Григорія Полетики «Истори-
ческое известие, на каком основании Малая Россия была под рес-
публикой Польской и на каких договорах поддалася русским госу-
дарям», в якій автор обґрунтовує феодальні привілеї і «права шля-
хетства малороссийского».

Укази Катерини ІІ про зрівняння українського панства з росій-
ським дворянством та заходи, які випливали з цього (ревізії тощо), 
змушували іноді знатні маєтні старшинські роди доводити й обґрун-
товувати свої права на дворянські звання. Граф Румянцев, у листах 
до Катерини ІІ, розповідає, як при виборах до Комісії по складанню 
Нового Уложення рідко які збори обходилися без взаємних викри-
вань; завжди кого-небудь власні ж сусіди публічно звинувачували 
у відсутності у нього дворянського звання. Тоді ображений вставав 
і починав перелічувати всіх крупних можновладців – своїх земляків, 
що вели свій рід або «від міщан», або «від жидів». Ще у 1760-х рр. 
південне дворянство, у масі своїй, не могло пред’явити ніяких доку-
ментів для підтвердження свого «благородного» походження. Пояс-
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нювали це гибеллю сімейних архівів під час смут і війн. Однак, років 
через 15–20, коли уряд Катерини ІІ створив комісію щодо розгляду 
дворянських привілеїв у Малоросії, то у країні, де при Б. Хмельни-
цькому царю склали присягу тільки 300 дивом вцілілих шляхтичів, 
раптом виплило 23–25 тис. «благородних осіб» [579, c. 210], з чудо-
вими документами і пишними родоводами. Виявилося, що Скоро-
падські, наприклад, походять від такого собі «референдария над то-
гобочной Украиной», Раславці – від польських магнатів Ходкевичів, 
Карновичі – від угорських дворян, Кочубеї – від татарського мур-
зи, Афендики – від молдавського бурколаба, Капністи – від міфіч-
ного венеціанського графа Капніси, який мешкав на острові Занте. 
З’явилися самі фантастичні герби. Увесь Бердичів трудився над ви-
готовленням грамот для нащадків січових молодців [579, c. 235–236]. 
Фальшивість їх гербів і генеалогій була настільки загальновідома, 
що з’явилися сатиричні поеми, на кшталт «Доказательства Хама 
Данилея Куксы потомственны». Цей дворянин, ще недавно косив, 
молотив, жав і лише в останній час, «трохи як розживсь», склав собі 
також герб:

Да вже ж наші дворяни герби посилають,
А що я був дворянин, про те і не знають!
Я надумався й собі пісеньку співати
І дворянство на своєму гербі доказати.
Он у мене герб який – в дерев’янім цвіті,
Що ні в кого не було в остерськім повіті:
Лопата, написана держалном угору
(Побачивши, скаже всяк, що воно без спору),
Усередені граблі, вила і сокира,
Якими було роблю, хоч якая сквира;
Так же ціпами молотив, скажу правду-матку,
Що аж скинеш було шапку;
Взявши косу на плечі, ходив в косовицю,
А щоб не голодний був, брав і молодицю;
Як же вітер – то біжу до млина із поля,
Бо й худоба там моя, – от мені недоля!
Далі ж трохи як розживсь, то й годи робити,
А надумавсь оддати в школу свої діти.
Як вивчились, в суд упхав – учиться писати
Да вже того і гляди – гостинці давати,
Щоб вони так, як люди, євстрати получили,
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Бо мене розумнії на те пани вчили,
Хоч, було, і їм даси борошна потрохку,
А інколи, як уродить, то й чвертку гороху.
Як винницю поставив – став гнати горілку.
І за купця в Остер оддав свою дівку.
З казенного мужика зробився я паном
І дворянство доказав, хоч уже й не даром.
А далі сини мої стали всі євстрати;
З старшого взяв дочку з майорової хати.
За що ж мені негувать, за що волочити,
Коли стали панами уже й мої діти?
Кажуть, що я у винниці робити не буду,
Сталося лихо на старість, не знаю відкуду;
Греблю до Жуківки зробив через воду,
Да й тут сказали, що я мужик зроду!
Нехай же й так, що паном мені не бувати, –
Дайте рід свій до кінця спершу розказати.
Як старі віки бували,
Як прадід мій був,
Його всі Хамом звали,
Да й сам того я не забув;
А дід у мене був Данило –
Ніщо йому було немило,
Як тільки у млині сидіть;
А батько мій Максим звався,
І Данилеєм прозвався,
Чого і я хочу просить –
Щоб я Хамовим був внуком
І Данилеєм прозивавсь
Щоб так горілку пив кубком
Як батько мій впивась,
Щоб мені добре пани зробили,
І так, щоб мій герб утвердили,
Як єсть в гаї столітній дуб,
Щоб гербовим Хамом звався,
Щоб більш біди не сподівався,
І щоб ніхто не брав за чуб [577, с. 211–212].

Коли до Герольдії надійшли свідчення про зловживання на ґрун-
ті «посилання» гербів, вона стала придирливою і ускладнювала до-
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ступ до дворянства тим, хто ще не встиг туди потрапити. Особливі 
суворості розпочалися з 1790 р. У Петербург турбуватися про права 
старшини відправляється Г. Полетика, оздоблений відповідним «лі-
тописом» під назвою «История Русов» («дав» і разом благословив 
цей твір архієпископ Білоруський, «природний малорос» Георгій 
Коніський). Не Київ а Запоріжжя, не Олег, Святослав, Володимир, 
а Кішка, Підкова, Наливайко визначають дух і колорит цього твору.

Початок «Истории Русов» досить анекдотичний: тут козаки на-
пряму походять від «козар» (тобто хазар), названих так через лег-
кість коней, «уподобляющихся козьему скоку». Слов’янами «літопи-
сець» вважає печенігів, «кои питались печеною пищею» та половців, 
«живущих в полях» [259, c. 2]. «Козьим скоком» пробігши малозро-
зумілими давніми часами, автор «Истории Русов» переходить до 
Запорозької Січі і Гетьманщини. Власне, екскурс у давні часи зна-
добився виключно заради генеалогії козацтва. Малоросія – козаць-
ка країна від колиски; козаки не прості гультяї, а люди шляхетного 
дворянсько-рицарського стану; їх держава, Мала Русь, ніколи ніким 
не була підкорена, тільки добровільно об’єднувалася з іншими, як 
«равное с равным» [259, c 7, 11].

«История Русов» наскрізь проникнута польським духом, поль-
ським умонастроєм, польськими політичними устремліннями, при-
чому устремліннями саме другої половини XVIII ст. (коли й писалась 
«История Русов»), часу польських розділів і відповідних реваншист-
ських мрій про «Велику Польщу» від Балтійського до Чорного моря. 
Залежність твору від цього духовного процесу очевидна. Полонізо-
вана свідомість його автора спонтанно заряджується відповідними 
оцінками і висновками: на минуле України, на її сьогоденні потреби 
і національні пріоритети він дивиться очима поляка. Тому, у повній 
відповідністі з польською традицією, назва «руські» зберігається 
тільки за жителями Малоросії, решта зветься «московцами», а Ро-
сія – «Московией». Так само. згідно з польською традицією, викла-
дається міф про щасливе життя українців під пануванням поляків, 
про немовби існуючі права, вольності і привілеї, що були втрачені 
як раз в результаті возз’єднання Малоросії з Росією. Автор «Истории 
Русов» не жалкує фарб для описання «союзных и братских» відно-
син українців з поляками в «соединенной нации». Його ополячена 
свідомість продукує пасторальні картинки їх гармонічного й полю-
бовного співжиття у єдиній державі, буцімто не затьмареного ані во-
рожістю, ані релігійною нетерпимістю, ані соціальними і етнічними 
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конфліктами, адже український народ об’єднався з поляками «яко 
союзный и единоплеменный», «на одинаковых и равных с ними пра-
вах и преимуществах, договорами и пактами торжественно утверж-
денных». І тому українці не за страх, а за совість стояли «за славу 
и целость общей нации польской» і «интересы ее». Королі польські 
душі не чаяли в українському народі. Так само лубочно змальоване 
положення православної церкви: «религия русская» повністю була 
зрівняна «с римскою католическою на одинаковые права и преиму-
щества». Але автору мало простого утвердження настільки відвертої 
брехні! Без всякого ніяковіння він доповнює її ідилічною картинкою 
«повної згоди» «обеих главных религий, римской и русской»:

«Когда отлучался надолго епископ римский, то поручал паству или 
правление своей епархией епископу русскому; когда же, напротив, от-
лучался епископ русский, то так же поручал епархию свою в правление 
римскому епископу, и все было у них в послушании и любви, прямо хрис-
тианской» [259, с. 28].

Картини ідилічного двохсотлітнього українсько-польського спів-
існування так зворушливі і відкриті, що цілком вірогідно вигляда-
ло б припущення про творення їх поляком, а не українцем. Проте 
грандіозний факт кривавої, нищівної українсько-польської війни 
1648–1654 рр. нібито пробуджує в авторі руське самовідчуття, од-
нак у вбогому, приземленому вигляді, при збереженні колишньої 
лояльності до поляків і Речі Посполитої. У цієї боротьбі автор бу-
цімто на боці українців, але перемога їх викликає у нього явну жаль. 
Поляк знову бере у ньому вгору, і при описанні історії Малоросії 
після звільнення від польської окупації він знову на боці Поль-
щі проти Росії. У таких складних переходах з польського боку на 
руський і навпаки ясно виявляється мутація авторської свідомості, 
її роздвоєність між взаємовиключними домінантами: польською 
і руською, католицькою і православною, західною і східною. Автор 
«Истории Русов» все ще пам’ятає, що він руський, проте на світ ди-
виться і оцінює його вже з позицій антируських, так як свідомість 
його – продукт трьохсотлітнього ополячування і окатоличування 
України. Духовна «іншість», зміщення точки зору у бік Заходу, вба-
чаються у кожній авторській думці, в його основоположних оцінках 
і висновках. Його історична пам’ять явно не в змозі подолати вже 
звичного преклоніння перед всім польським...

Розписав польсько-литовський період як ідилічне співіснування 
з сусідніми народами і як часи повної національної свободи, автор 
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зовсім іншими фарбами зображує приєднання України до Росії. 
«История Русов» використовує для описання росіян тільки один 
колір – чорний.

Серед них «владычествует... рабство и невольничество... и человеки, по 
их мыслям, произведены в свет будто для того, чтобы в нем не иметь ниче-
го, а только рабствовать» [259, с. 98].

«А вер у них столько, сколько слобод и в них домов, а нередко и в од-
ном доме несколько их вмещается, и одно семейство от разноверства не 
может вместе ни пить, ни есть из одной посуды» [259, с. 99].

«И так ежели с сим народом соединиться нам, то или они нас распрода-
дут по одиночке, или переморят на улицах своих и распутиях: ибо никто 
из них не пустит в дом свой никого нашего прохожего, а паче с табаком, 
употребление которого почитается у них страшным грехом, смертным 
грехом, и единственным человеческим грехом во всем мире» [259, с. 99].

Аби обґрунтувати самостійницький постулат про те, що рішен-
ня Переяславської ради є фатальною історичною помилкою, автор 
«Истории Русов» наповнює свій пасквіль брехливими балачками 
про «москальські» звірства, жорсткості і беззаконня, нескінченні 
знущання і повальний грабіж, що буцімто обрушилися на населен-
ня Малоросії після приєднання її до Росії.

Чого тільки не написано про грабіжництво, жадібність, нелюд-
ськість російських воєвод! Сама їх поява на Україні зображена по-
дібно навалі Батия:

«Они тянулись сюда разными дорогами и путями и в три месяца на-
полнили Малороссию и заняли все города и местечки до последнего. Штат 
каждого из них довольно был многочисленный; они имели при себе раз-
ных степеней подьячих и с приписью подьячих, меровщиков, весовщи-
ков, приставов и пятидесятских с командами. Должность им предписана 
в Думном Приказе и подписана самим думным дьяком Алмазовым; а со-
стояла она в том, чтобы пересмотреть и переписать все имение жителей 
до последнего животного и всякой мелочи и обложить все податями. Для 
сего открыты им были кладовые, амбары, сундуки и вся сокровенность, 
не исключая погребов, пасек, хлебных ям и самых хлевов и голубятен. По 
городам и местечкам проезжие на базар дороги и улицы заперты были 
и обняты караулами и приставами. Со всего привозимого на базар и выво-
зимого с него взимаема была дань по расписанию воевод, а от них всякая 
утайка и флитировка истязаема была с примерною жестокостью, а обык-
новенные в таких случаях прицепки и придирки надсмотрщиков окан-
чивались сдирствами и побоями. Новость сия сколько, может быть, ни 
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обыкновенна была в других сторонах, но в здешней она показалась же-
стокою, пагубною и самою несносною. Народ от нее восстонал, изумился 
и считал себя погибшим» [259, с. 162].

Переказати всі приписані «москалям» утиски неможливо. Тут 
і тяготи постою царських військ після Прутського походу, і насиль-
ницьке захоплення земель російськими можновладцями, і нелюд ське 
їх поводження з кріпаками, подібно тому, що дозволив собі якийсь 
брат Бірона, котрий примусив жінок груддями годувати щенят. Ав-
тор проявляє незвичайну винахідливість, щоб зобразити «несносное 
презрение в земле своей от народа ничем их [малороссов] не лучше-
го, но нахального и готового на все обиды, ограбления и язвитель-
ные укоризны» [259, c. 204]. Розписуючи численні розправи і страти, 
які ніколи не відбувалися в реальності, автор саме ними пояснює 
і виправдовує постійні зради гетьманів і Війська Запорізького, їх 
співробітництво з запеклими ворогами українського народу – тур-
ками, татарами, поляками, шведами. Достатньо показове в цьому 
плані сприйняття «Историей Русов» того періоду в історії України, 
який отримав назву «Руїни». Що з того, коли у результаті вакханалії 
гетьманських зрад, егоїстичної боротьби за владу і привілеї козаць-
кої старшини, її відвертого колабораціонізму Малоросія була залита 
кров’ю і перетворена на безлюдну пустелю? Прямі винуватці цього 
зла, на думку автора, все одно «достойнейшие люди», бо надміру 
наділені найціннішою у його очах властивістю – ярою і непримирен-
ною ненавистю до руських, тобто «московцев». Саме цим вони ду-
ховно близькі йому, і за це він готовий простити їм будь-які злочини 
і зради. Немає таких доброчесностей і високих якостей, якими вони 
не були б прикрашені. Любов їхня до вітчизни і готовність жертвува-
ти за неї власною кров’ю може порівнятися із зразками давньорим-
ського патріотизму, по доблесті ж і військовому мистецтву вони не 
мають собі рівних у світі. Перемоги їх незчисленні.

Але як пояснити занадто загальновідомі факти поразок? В таких 
випадках, неодмінно, на допомогу приходять різноманітні «зради» 
і «підступи». Наприклад, блискавичне захоплення О. Меншиковим 
бази мазепинців –міста Батурина – довелося пояснити саме такою 
зрадою. Цей епізод зі взяттям Батурина, – де Меншиков велів, ні-
бито, перебити усіх поголовно, з немовлятами включно, – заслуго-
вує на особливу увагу. Жорстокості, що тут описані, зустрічаються 
тільки в історіях ассірійських царів або в походах Тамерлана. По-
лонених «сердюцких старшин и гражданских урядников» колесува-
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ли, четвертували, саджали на кіл, «а дальше выдуманы новые роды 
мучения самое воображение в ужас приводящие». Тіла страчених 
Меншиков наказав кинути на з’їдання звірам і птахам, а потім, за-
лишивши зруйнований Батурин, палив та розоряв по путі всі ма-
лоросійські селища, «обращая жилища народные в пустыню». Мен-
шиковський погром, у сукупності з безчинствами решти російських 
військ, які буцімто грабували Україну, перетворюється під пером 
автора «Истории Русов» в картину грандіозного лиха, на кшталт та-
тарської навали. «Малороссия долго тогда еще курилась после по-
жиравшего ее пламени» [259, c. 207].

Звірства царського фаворита не обмежувалися, за запевнення-
ми автора «Истории Русов», «батуринською різаниною», але розпо-
всюджувались на тих чиновників і знатних козаків, котрі не з’явили-
ся «в общее собрание» для виборів нового гетьмана. Вони, за підо-
зрою у співчутті Мазепі, «отыскиваемы были из домов их и преданы 
различным казням в местечке Лебедино, что около города Ахтыр-
ки». Страти були, зрозуміло, самі нелюдські, а стратам передували 
катування «батожьем, кнутом и шиною, т.е. разженым железом во-
димым с тихостию или медленностью по телам человеческим, кото-
рые от того кипели, шкварились и воздымались». Жертвами таких 
катувань стали, буцімто, 900 чоловік.

Не шкодуючи фарб для очорнення росіян, автор із надзвичай-
ною симпатією висловлюється про шведів, що прийшли з Карлом ХІІ 
в Україну.

«Вступление шведов в Малороссию нимало не похоже было на наше-
ствие неприятельское и ничего оно в себе враждебного не имело, а про-
ходили они селения обывательския и пашни их как друзья и скромные 
путешественники, не касаясь ничьей собственности и не делая вовсе тех 
озорничеств, своевольств и всех родов бесчинств, каковы своими войска-
ми обыкновенно в деревнях делаются под титулом: «Я слуга царский! 
Я служу Богу и государю за весь мир христианский! Куры, гуси, молодицы 
и девки нам принадлежат по праву войны и по приказу его благородия!». 
Шведы, напротив, ничего у обывателей не вымогали и насильно не брали, 
но где их находили, покупали у них добровольным торгом и за наличные 
деньги. Каждый швед выучен был от начальства говорить по-русски сии 
слова к народу: «Не бойтесь! Мы ваши, а вы наши!» [259, c. 208–209].

Мало було, однак, вигадати таку іділію, треба було ще пояснити 
широко відомий факт запеклої боротьби українського населення зі 
«скромными путешественниками». І тут автор «Истории Русов» не 
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зупиняється перед створенням мерзенного пасквілю на власний на-
род. Українців він уподібнює «диким американцам или своенравным 
азиатцам» [259, c. 209]. Він вважає, що, вбиваючи шведів цілими пар-
тіями і поодинці, українці робили це, природно, через власну дурість: 
шведи, мовляв, викликали їхню ярість тим, що не вміли розмовляти 
по-руські і не хрестились. Приводячи у російський табір полонено-
го шведа, малорос отримував за це «сначала деньгами по нескольку 
рублей, а напоследок по чарке горелки с приветствием: «Спасибо хох-
ленок!» [259, c. 209]. Автор злорадно запевнює, що за свою запопад-
ливість українці не були навіть нагороджені. Нагороди і підвищення 
сипалися на великорусів, а вони залишилися «притчею в людех».

«И хоть они в истреблении армии шведской более всех показали рев-
ности и усердия, хотя они около года губили шведов... остались без возна-
граждения и уважения» [259, c. 218].

Почуття власної гідності настільки атрофоване у малоросіян, 
що вони за чарку горілки згодні винищувати своїх істинних друзів, 
водночас цілком ігноруючи грабунки і знущання з боку споконвіч-
них ворогів – «московцев». Більш того, повне зруйнування України 
російськими військами вони, в силу якихось загадкових особливо-
стей своєї ментальності, схильні приписувати... все тим же нещас-
ним «кротким» шведам:

«Народ, претерпевший бездну зол неизмеримую... приписывал злопо-
лучие свое одним шведам, ненавистным ему за одни середы и пятницы, 
в которые они ели купленные у сего же народа молоко и мясо» [259, c. 207].

Одним словом дикуни. Злобні, дурні, забобонні й неосвічені... Де 
їм розібратися у вищих тонкощах «європейської політики», що ви-
значила Малоросії роль країни, незалежної і самостійної від іншої 
Росії. Недоступні українському народу і геніальні задуми І. Мазе-
пи. Автор з великим задоволенням описує, як запорожці, що пішли 
з Мазепою до Туреччини, мстили потім українському народу за його 
вірність Росії, здійснюючи набіги разом із татарами та волохами.

«История Русов» сформулювала всі основні постулати україн-
ської націоналістичної ідеології, причому в остаточній і незмінній 
формі. Минулі століття, незважаючи на грандіозний розмах теоре-
тичної діяльності націоналістів, нічого нового до цих постулатів не 
додали і анітрошки їх не змінили. Її автор зумів зрозуміло виразити 
наступні базові принципи української націоналістичної ідеології:

1. Складання пишного українського родоводу з роздутими до-
сягненнями і звершеннями світового масштабу; ідеалізація мину-
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лого; свідоме культивування міфу про втрачений українцями «зо-
лотий вік».

2. Рабське плазування перед Заходом і всім іноземним.
3. Полонізація свідомості і мислення, їхня залежність від поль-

ської етнічної домінанти, польської ментальності, польських умо-
настроїв, польських політичних устремлінь

4. Нічим не мотивована, не потребуюча ніяких пояснень нена-
висть до Росії, російського народу, а також до всього того, що вира-
жає його духовну сутність і історичне покликання; співробітництво 
(навіть на шкоду собі) з будь-якою політичною силою, будь-яким 
народом, будь-якою державою, якщо вони ворожі Росії і росіянам.

5. Свідоме використання відвертої і цинічної брехні, не обмеже-
ної ані моральними міркуваннями, ані вимогами зовнішньої при-
стойності; такої, яка навіть не робить спроби мімікрії під правду.

6. Душевна подвійність, ретельне маскування своїх справжніх ду-
мок і устремлінь; психічна і інтелектуальна закритість; анонімність, 
сповідання психології «заколоту і підпілля» у поєднанні з життєвим 
пристосовництвом і кар’єризмом.

7. Апологія зрадництва і віровідступництва, принципове виправ-
дання і заохочення всякого колабораціонізму,

8. Пихато-презирливе ставлення до власного народу; стійке уяв-
лення про вроджену його темність, недоумкуватість, звичку рабо-
ліпствувати і повну етнічну індиферентність.

І в цієї стабільності і догматичності – непересічне значення 
«Истории Русов» для націоналістів, пояснення невмираючого до 
неї інтересу і невгамовних похвал на її адресу. Все створене само-
стійниками протягом двох століть з моменту написання «Истории 
Русов» було простим відтворенням у тій чи іншій формі вироб-
лених нею ідеологічних принципів, тому оцінка її М. Ульяновим 
у якості «катехізису самостійництва» є абсолютно справедливою 
[579, c. 195].

Стислим віршованим варіантом «Истории Русов» є «Разговор Ве-
ликороссии с Малороссиею» канцеляриста Семена Дівовича, який 
у такому ж самому хвалькуватому стилі висловлює бажання мало-
російської старшини зрівнятися у правах з великоруським дворян-
ством. Розпочинається «Разговор Великороссии с Малороссиею» 
запитанням першої:

Кто ты такова родом, откуда взялася?
Скажи, скажи начало, с чего произвелася? [577, c. 364]
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І у першій ж відповіді Малоросії лунає вже відома нам «хазарська 
теорія»:

От древних казаров род веду и начало.
Названий сперва было у меня немало [577, с. 364].

Далі Малоросія довго базікає про свої військові подвиги, а на пи-
тання Великоросії: «Выиграешь войну будто без моих сил?», – пиха-
то заявляє:

Да и конечно так!
В прежние те времена,
Не надлежа еще сюда,
Билась я одна [577, с. 398].

Однак, головне, хвацька Малоросія вперто доводить, що її старши-
ни – це ті ж генерали, бо жалує їх «самодержец твой и мой» й додає:

«Так мы с тобою равны и одно составляем» [577, c. 395].
Враженій ціми «переконливими» аргументами Великоросії зали-

шається лише визнати:
Довольно, ныне твою правду принимаю,
Верю всему, почитаю, храброй сознаю.
Отсель и чины твои равнять с мерой стану
И от дружбы с тобою вечно не отстану.
Мы будем в неразрывном впредь согласии жить
И обе в едином государстве верно служить [577, с. 414].

Отже, козацька старшина вже попрощалася зі своїми автономі-
стичними ілюзіями і вела боротьбу лише за чини.

Свого часу монолог не міг бути надрукований. На початку 
1840-х рр. його хотів опублікувати видавець харківського альма-
наху «Молодик» І. Бєцький. Рукопис потрапив до шефа жандармів 
Л.В. Дубельта, який написав на ньому:

«Если бы я был цензором, то не допустил бы к печати потому, что тут 
оскорбление Росии, оскорбление и Малороссии: первая задает глупые 
вопросы, вторая чванится как старая баба, и наконец сердце её изнемагает 
от нашого ярма?!!» [409, с. 314].

Тільки у 1880-х рр. діалог був опублікований М. Петровим [409].
Позиція автора «Истории Русов» стала своєрідним історичним 

кредо й інших старшинсько-дворянських істориків, найбільша ак-
тивність яких припадає на 1750–70-ті рр. Все, що козацтво за сто 
років гетьманського режиму наговорило, накричало на радах, по-
написувало у листах і універсалах – все це не пропало даремно, бо 
потрапило до літописів Самовидця [303], Григорія Граб’янки [133], 
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Самійло Величка [72] і набуло значення «історичних фактів». Ві-
домо про існування Новгород-Сіверського гуртка, очоленого спо-
чатку Г. Полетикой, а потім О. Лобісевичем. Можливо, саме нов-
город-сіверцями була інспірована книга Бенуа Шерера “Annales 
de la Petite Russie ou Histoire des cosaques saporogues” (Париж, 
1788 р.) [629]. Певним узагальненням історичних праць тради-
ціоналістів стали багатотомні видання «Истории Малой России» 
Д. Бантиш-Каменського [28] та «Истории Малороссии» М. Марке-
вича [321]. 1811 р. О. Мартос, що пізніше написав 5-томну історію 
України, перебуваючи на могилі Мазепи в Галаці, у своєму щоден-
нику записав:

«Мазепа умер в отдаленности от отечества своего, коего он защищал 
независимость; он был друг свободы и за сие стоит уважения потомства. 
После его удаления из Малороссии, жители ее потеряли свои права, столь 
священные, которые Мазепа долго защищал с свойственною каждому 
патриоту любовью и горячностью. Его не стало, и имя Малороссии и ее 
храбрых казаков изгладилось из списка народов, хотя не великих числом, 
но известных своим существованием и конституцией. Теперь богатая Ма-
лороссия составляет наряду с прочими две или три губернии; но это об-
щий удел государств и республик: стоит только заглянуть в политическую 
историю наций. Кроме других добродетелей, Мазепа был друг наук: он 
увеличил в Киеве академию в Братском монастыре, который им возобнов-
лен и украшен, снабдил ее библиотекою и редкими манускриптами. Одна-
ко основатель академии и многих церквей и человеколюбивых заведений 
ежегодно исправно проклинается в Воскресенье первой недели Великого 
поста, вместе с Стенькою Разиным и иными ворами и разбойниками. Но 
какая разность! Последний был разбойник-святотатец, Мазепа – просве-
щеннейший, человеколюбивейший человек, искусный полководец и пове-
литель вольного, следовательно, счастливого народа. Я слушал сию гнус-
ную церемонию в Киеве, которую совершает митрополит с архиереями 
и всем духовенством, совершенно с пренебрежением имени нашей церк-
ви» [325, c. 346].

Романтична апеляція до минулого була для українського пан ства 
зручною формою прикриття своєї політичної програми про віднов-
лення гетьманату. Однак, слід зазначити, що традиціоналісти не 
були політично організовані і не ставили під сумнів свою відданість 
Романовим. Ця прив’язаність до залишків автономії Гетьманщини 
є більш результатом інерції та зручності, аніж захистом історичних 
малоруських прав і привілеїв. Опозиційні тенденції уповільнили, 
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але не зупинили інтеграцію і поступову асиміляцію української 
шляхти у руське імперське дворянство. Незважаючи на живучість 
деяких місцевих традицій, врешті решт, ті фактори, що сприяли ін-
теграції, виявилися сильнішими.

3.2.  Націоналістичні мотиви в працях 
і програмних документах українофільського руху 
ХІХ – початку ХХ ст.

Українофільство ХІХ ст. представляє чудернацьку амальгаму на-
строїв і сподівань епохи гетьманщини з революційними програма-
ми тодішньої інтелігенції. Все те, що націоналісти називають своїм 
«національним відродженням», було ні чим іншим, як революцій-
ним рухом, одягнутим у козацькі шаровари. Ось що український фі-
лософ М. Шлемкевич пише про «загублену українську людину»:

«Життя народу тягле, тож народження сучасної української людини 
мусимо шукати при смертному ложі людини другої української держа-
ви. Оця горда, самовпевнена колись... козацька старшина, що залюбки 
запалювала люльки об пожарища Цареграду, а оформившись, підірвала 
тодішню, справді великодержавну Польщу; бундючна, навіть свавільна, 
але сильна провідна верства другої держави, – тепер догоряла в тихих 
хуторах, осторонь великих доріг історії. Найбільшою журою цієї верстви 
стало: – А що ми б покушали б, матушка? – Так розклалася ця верства 
в житті старосвітських поміщиків... Інша частина цієї провідної верстви 
не могла заспокоїтися таким животінням..., виходила на биті шляхи іс-
торії, а що на них вже не було українських поїздів, вона посідала до нових, 
російських імперських возів. При всій любові та... прив’язанні до України, 
її звичаїв і народної культури, ті люди все ж впліталися в нове життя тоді 
ще духовно непідрізаної, молодої, повної розгону російської імперії. Для 
упрощення назвім цей тип гоголівською людиною... Можемо розглядати 
ще й інший... глибокий людський тип, що не прийняв нової російської дій-
сності, але і не знизився до рівня старосвітського поміщика. В своїй душі, 
в самодосконаленні, він шукав нового, кращого світу. Назвім його знову 
для упрощення... сковородянською людиною... Хоча всі коротко схарак-
теризовані типи існують досі в нашому житті, сучасна українська людина 
народилася не в їх середовищі – не із втечі в ситу вигоду, не із пристосу-
вання до чужих світів, і не із втечі у власну душевну шляхетність. Вона 
народилася з пориву створити свій... новий світ із власних джерел і ...сил. 
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На прапорах тієї нової української людини вписане протилежне усім 
трьом попереднім гасло: – Боритеся – поборите! Сучасна українська лю-
дина – це шевченківська людина. Вона перейняла репрезентацію сучасно-
го українства» [635, с. 17–21].

У другій половині XVIII ст. та у перші десятиріччя ХІХ ст. укра-
їнська тема поширюється в літературах Західної Європи, чому особ-
ливо сприяють просвітителі, а потім романтики. Спочатку «цивілі-
зований південь» з острахом дивиться на «варварську північ»: там 
панує «генерал Мороз» і Вольтер співчуває жителеві «півдня» ко-
ролю Швеції Карлу ХІІ, який потрапив в Україну «пам’ятної зими 
1709 р.» (як відомо, у ХХ ст. лихий холод вважають причиною по-
разки європейських завойовників Наполеона та Гітлера). Ось ури-
вок з «Історії Карла XII» Вольтера:

«Карл зі своїми вісімнадцятьма тисячами шведів не втратив надії і не від-
мовився від плану досягнути Москви. Наприкінці травня він пішов осадити 
Полтаву на Ворсклі, на східній окраїні України, в сорока двох верстах від 
Борисфену; це земля запорожців – самого дивного народу на світі. Це шай-
ка руських, поляків і татар, які сповідують щось на кшталт християнства 
і займаються розбійництвом; вони схожі на флібустьєрів. Вони обирають 
собі начальника, часто скидають і навіть вбивають його; вони не терплять 
біля себе жінок, але крадуть дітей верст за сто навколо і виховують їх в своїх 
звичаях. Влітку вони завжди в поході, а зимою сплять в обширних сараях, 
в котрих вміщується 400–500 чоловік. Вони нічого не бояться, живуть віль-
ними, йдуть на смерть через саму дрібну користь з таким же безстрашшям, 
з яким Карл ХІІ бравірував нею для роздачі корон» [94, с. 126].

Поширеним є погляд, коли 1784 р. граф Луї Філіп де Сегюр пи-
сав, про те, що, покидаючи землю Прусії і потрапивши на територію 
Польщі у країну «гунів, скіфів, венедів, слов’ян та сарматів», одразу 
відчув, що покинув Європу. В одній із своїх картин Рубенс вбирає 
східну царівну з оточенням в польський шляхетський одяг [740].

Проте, незабаром широку популярність набувають ідеї Й.Г. Гер-
дера, в тлумаченні якого слов’яни – це нації мирних трудівників, 
які завжди охоче займалися землеробством, скотарством та ремес-
лами і, на відміну від своїх сусідів, передусім германців, ненавиді-
ли військові походи, розбої й грабежі. Прогрес, майбутнє Європи 
Гердер пов’язував з її «слов’янським началом», оскільки історії не-
зрівнянно необхідніші мирні землероби, ніж завойовники. Почесне 
місце в слов’янському світі Гердер відводив Росії і Україні, вважа-
ючи, що завдяки чудовим умовам природи, суто «слов’янському», 
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тобто землеробському способу життя, тут набули конденсованого 
втілення слов’янська сутність, слов’янські нерозкриті можливості. 
Український епос характеризується Гердером як творчість народу, 
який своєю обдарованістю нагадує античних греків і культурі якого 
в майбутньому належить велика міжнародна роль. Так, у «Щоден-
нику подорожі» 1769 р. Гердер проголошував:

«Україна стане новою Грецією. Чудове небо, що розкинулось над цим 
народом, його весела музикальність, родючі ниви і т. п. вродять одного 
разу щедрими плодами. З безлічі малих диких народів, якими були колись 
і греки, виникне цивілізована нація» [111, c. 324].

Загалом Україна у європейській романтичній свідомості вима-
льовується у вигляді назавжди втраченої Аркадії. Про Україну зга-
дували хіба що поринаючи думкою у минуле. Що ж до сьогодніш-
нього, то Україна у європейській свідомості майже розчиняється на 
просторах суворої, небезпечної Росії: це ще не зовсім Азія, але вже 
і не справжня Європа. У кращому разі європейський Схід є щось 
на кшталт «недо-Європи», де все побудовано на зіткненні контрас-
тів – елементів цивілізації та острівків освіченості з азійською роз-
кішшю, варварством та рабством. Як зазначає М. Яценко:

«Романтичний інтерес до «екзотичної» країни на початку ХІХ ст. ви-
никає у французів, німців, англійців і іспанців (праці Леруа де Флажі, 
К. Мальт-Брюна, Х. Решберга, Н.Л. Піссо та інших). При цьому йшлося не 
про тогочасну, реальну Україну, а про «історичну», про той екзотичний 
«козацький народ», який у книзі Лезюра «Історія козаків» (1814) був на-
чебто нащадком кочових азіатських народів і досі зберіг у своєму житті 
риси природної «дикості» та безпосередності» [667, с. 286].

З творами на українську тему виступають і такі видатні письмен-
ники, як Байрон, В. Гюго.

Козацтво та його фольклор стають об’єктом живого інтересу 
і свого роду модою серед поетів, письменників та етнографів Росій-
ської імперії. Вже перші представники вітчизняного романтизму, 
спираючись на попередній, хоч і небагатий, літературний досвід 
осво єння народних поетичних багатств як найповнішого виразу на-
родного життя, оголосили фольклор реліквією, вмістилищем націо-
нального «духу». Тут слід зазначити, що далеко не всіх, навіть навряд 
чи більшість з тих, хто займався у той час українською етнографією, 
можна, за сучасною класифікацією, віднести до етнічних українців 
(по-тодішньому – до русинів чи малоросів). Серед цих ранніх украї-
нофілів були і малороси, і великороси, і поляки.
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Перше зібрання малоросійських пісень («Опыт собрания ста-
ринных малороссийских песней») видав у 1819 р. у Петербурзі гру-
зинський князь М. Цертелєв. Збірку свою він випустив у світ з та-
ким епіграфом:

И гробы праотцов, обычай их простой,
И стены, камни, все и даже самый дым
Жилищ отеческих я сердцем чту святым.
(Трагедия «Пожарский», действие 11, явление 1)

М. Цертелєв у народній поезії вбачає залишки патріархальної 
старовини, відбиття національного духу в консервативному його 
розумінні:

«Касательно достоинства старинных малороссийских песен, как пи-
итических произведений, можно назвать онде счастливым отпечатком 
первых времен стихотворства – поэзии безискусственной, естественной. 
Везде видна в оных природа, везде слышны разговоры действующих лиц 
и редко, очень редко, сочинитель. Правда, что сии памятники народного 
гения, сохраняясь столь долгое время в изустных преданиях, много ис-
порчены, впрочем, судя по некоторым стихам, убежавшим от искажения, 
можно думать, что они заключали в себе и силу выражений, и прелесть 
гармонии. Это безобразные развалины, свидетельствующие о красоте 
разрушенного здания! Умираючий отголосок гармонии, слышанный не-
когда на берегах Днепровских» [611, с. 4–5].

Вагомий внесок у збирання народної творчості і етнографічне ви-
вчення малорусів внесли І. Срезневський [534], О. Бодян ський [50], 
М. Максимович [318], А. Метлинський [351] і П. Лукашевич [310]. 
Стосовно першої половини ХІХ ст. можна навіть вести мову про 
польське, малоруське і великоруське українофільство як про взає-
мозв’язані, однак самостійні явища, причому кожне з них надиха-
лося суттєво різними ідеями та цілями.

Ситуація принципово змінилася наприкінці XVIII і на початку 
ХІХ ст., коли в результаті розділів Речі Посполитої до складу Росій-
ської імперії увійшли землі Правобережжя з польською чи сильно 
полонізованою місцевою шляхтою. Польські історики зі всіх сил 
намагаються представити розділи Польщі як жахливий злочин 
і тому не знаходять слів, аби затаврувати ганьбою імператрицю Ка-
терину ІІ як головну буцімто їх учасницю і винуватицю. «Жінка-
чудовисько», «моральний урод», «безсоромна грабіжниця» – ось ті 
епітети, котрими щедро її нагороджують. Між тим відомо, що імпе-
ратриця Катерина ІІ керувалася у своїй політиці відносно Польщі 
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цілком чесними національними міркуваннями, бажаючи повернути 
в лоно Росії як руської держави ті мільйони руських людей, котрі 
волею історичної долі були від неї у різні часи відірвані. Коли ж її 
наміри збулися, вона наказала у пам’ять приєднання до Росії від 
Польщі руських земель викарбувати медаль з надписом: «Отторже-
ная возвратих». На Правобережжі українське населення з радістю 
зустрічало російські війська. Граф Йосип Понятовський писав, що 
«українські хлопи» підтримують «москалів», постачаючи їм харчі 
[270, т. 18, с. 132].

Але імператор Олександр І, під впливом друга юності князя Ада-
ма Чарторийського, образив західно-руський народ. Він не тільки 
залишив за поляками провідну роль у приєднаних Катериною ІІ об-
ластях, а ще й підсилив їх значення, передав у польські руки справу 
народної освіти в Південно-Західній Русі. Через цю хибну політику 
Олександра І під руською владою і на руській землі виникають такі 
духовні твердині полонізації, як Віленський університет і Креме-
нецький ліцей, а увесь Західно-руський край покрився густою ме-
режею польських повітових училищ. Таким чином, західно-руські 
області, повернуті Росії, були віддані на поталу такої полонізації, під 
яку вони ніколи не підпадали навіть за часів існування незалежної 
польської держави. Розвиток руської самосвідомості і пробудження 
руських народних сил став тут цілком неможливим. Попре росій-
ське політичне правління культурний «полонізм» поширився на Київ, 
і, навіть, на Схід – аж до Харкова. Поляки брали участь у заснуванні 
Харківського університету, а сам Харків виконував функцію зв’язку 
Сходу з Заходом через Варшаву, оминаючи Москву і Санкт-Петер-
бург. Отже, російсько-польські стосунки визначили українські жит-
тєві параметри: польське соціокультурне домінування – російська 
державна влада.

Це співпало з Французькою Революцією, котра разом з Наполео-
нівськими війнами, які розпочалися слідом за нею, протиставила 
колишнім релігійним і династичним принципам легітимації влади 
принцип національного суверенітету. Більша частина українського 
поміщицтва підтримала політику царського уряду і виявила велику 
симпатію «до чинів, а особливо до платні», як писав О. Румянцев, 
але в колах дворянства розвивалась і опозиція, яка прагнула до від-
новлення гетьманського ладу й повернення собі колишніх привілеїв 
козацької старшини. Малоросійські автономістичні кола вислов-
лювали свою симпатію до французів. На Полтавщині та Київщині 
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були випадки, коли шляхта привселюдно виголошувала тости «за 
здоров’я Наполеона» та «за республіку». Вельми показово, що ви-
датним колабораціоністом війни 1812 р. став малорос – архієпископ 
Могильовський та Вітебський Варлаам Шишацький, який схилив 
білоруських священиків скласти присягу Наполеонові і згадувати на 
службах французького імператора. Може, якби французькі війська 
просунулися в Малоросію і було виголошено маніфест про відро-
дження «Держави Козацької Нації», франкофільські настрої про-
явилися б у більш дієвий спосіб. Незабаром декабристський рух 
1825 р. та польське повстання 1830–31 рр. ознаменували кризу ста-
рого режиму, заснованого на лояльності до династії різних, в тому 
числі й неруських, груп дворянства.

Декабристський заколот, у значній мірі, можливо ще у більшій, 
аніж ми вважаємо, був заколотом українсько-польським. Добре ві-
домо, що в Польщі, задовго до декабристів, існували таємні патріо-
тичні організації, які готувались до повстання проти росій ського 
уряду. Граф Солтис і полковник Крижанівський показали на слід-
стві, що думка про необхідність увійти у контакт з російськими 
таємними товариствами виникла у них в 1820 р. [36, с. 67]. Із пока-
зань М.П. Бестужева-Рюміна перед слідчою комісією видно, що між 
Директорією південного декабристського товариства та польським 
товариством в 1824 р. було укладено формальну угоду, за якою по-
ляки зобов’язувались «восстать в то же самое время, как и мы» і ко-
ординувати свої дії з російськими повстанцями [99, с. 73]. За дого-
вором 1824 р. Південне товариство обнадіювало поляків отриман-
ням ними Волинської, Мінської, Гродненської і частини Віленської 
губерній [99, с. 72]. Втім, головні польські сподівання пов’язувалися 
з українським автономістським рухом. За словами С.Г. Волконсько-
го, поляки мали «большую надежду на содействие малороссий-
ских дворян, предлагая им отделение Малороссии от России» [466, 
с. 300]. Від союзу з малоросійським дворянством поляки очікували 
більшого, ніж від офіцерського повстання, однак у своїй масі пів-
денні поміщики виявилися цілком лояльними до руського самоде-
ржавства. Тільки дуже невеличка група встала на шлях декабризму 
і пов’язаного з ним українського сепаратизму.

Названі декабристами, самі члени таємних організацій назива-
ли себе «патріотами» або «істинними і вірними синами вітчизни». 
В середовищі декабристів Україна багато представлена: можна сказа-
ти, що вони знаходилися при владі в Україні. Генерал-губернатором 



204 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

малоросійським на той час був великий ліберал кн. Микита Григо-
рович Репнін, прагнучий бути «батьком краю» і «людиною нових 
віянь». Тут знаходилися родові маєтки братів Муравйових-Апос-
толів – Сергія, Матвія, Іполита (Полтавська губернія), помістя В. Да-
видова (с. Кам’янка Київської губернії). Місцем гарячих суперечок 
молодих людей, охоплених ідеями декабризму, в Україні був маєток 
В.В. Капніста у Обуховці (Полтавська губернія). 1816 р. утворюєть-
ся «Союз Спасіння» або «Товариство істинних і вірних синів віт-
чизни» (1816–17 рр.), потім «Союз Благоденства» (1818–21 рр.) і на-
решті «Північне» та «Південне» товариства (1821–25 рр.). У 1825 р. 
до «Південного товариства» приєдналося «Товариство Об’єднаних 
Слов’ян», яке було створене в 1823 р. у Новограді-Волинському; його 
засновниками були артилерійські офіцери брати Борисови – Андрій 
Іванович (1798–1854) і Петро Іванович (1800–1854) – та польський 
шляхтич Юліан Казимирович Люблінський (1798–1873). За слова-
ми П.І. Борисова, висловленими під час слідства, мета «Товариства 
Об’єднаних Слов’ян» полягала в тому, щоб «все славянские поколе-
ния, принявши каждое Конституцію, наиболее ему соответствую-
щую, были все объединены между собой федеративным союзом...» 
[98, с. 18–19]. М.В. Нечкіна писала:

«Не требуется особой прозорливости, чтобы усмотрев в этой програм-
ме соединения славян основные черты польского национального идеала 
«от моря до моря» [364, с. 106].

Практично ані Сербія, ані Далмація, ані Чехія не цікавили поля-
ків, зате Мала Русь, яка колись входила до складу Речі Посполитої, 
була предметом їх пристрасних устремлінь. Ніде в інших країнах 
панславізм не насаджувався з таким старанням. В 1818 р. засно-
вується в Києві масонська ложа «З’єднаних слов’ян», а через чверть 
століття, у Києві ж – «Кирило-Мефодіївське товариство», яке по-
ставило в основу своєї програми, все ту ж саму загальнослов’янську 
федеративну державу. Навіть у другій половині ХІХ ст. ідеєю за-
гальнослов’янської федерації захоплювався М. Драгоманов. Спа-
дає на думку, що лозунг «з’єднаних слов’ян», який проголошував 
незалежність кожної держави, складено було спеціально для пробу-
дження козацького автономізму.

Не викликає сумніву, що у декабристському середовищі був за-
своєний погляд на Малоросію як на жертву царської тиранії, а на 
козацьких ватажків як на борців і мучеників за свободу. Фігури їх 
огортаються флером романтики і в такому вигляді підносяться ін-
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телігентній публіці. Зокрема, ніде більше образ України і козацьких 
ватажків не овіяний такою романтикою високого подвигу, як у по-
емах і «думах» поета-декабриста Кіндрата Федоровича Рилєєва, у яко го 
де що не ім’я, то герой, що не зрада, то обов’язково війна за воль-
ність, за «права». Наливайко, Богдан Хмельницький, Мазепа, Вой-
наровський – всі вони борці за свій край, готові віддати життя за 
волю вітчизни.

Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу.
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на душу принять готов [459, с. 210].

Так каже Наливайко у «Исповеди». Йому ж вкладені в уста вірші, 
що стали знаменитими:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На притеснителей народа.
Судьба меня уж обрекла,
Но где скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода? [459, c. 211].

Не менш шляхетні і піднесенні почуття лунають й у «Войнаров-
ском», де зрада Мазепи розглядається як «борьба свободы с само-
властьем».

Так мы свои разрушив цепи
На глас свободы и вождей,
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих степей [459, c. 180].

Войнаровський готовий жертвувати Україні всім, що має:
...стране родимой
Отдам детей с женой любимой;
Себе одну оставлю честь [459, c. 178].

Мазепа ж готовий навіть честю їй пожертвувати. Образ його 
овіяний трагізмом і жорстокою, але благородною драмою.

И Петр и я – мы оба правы;
Как он, и я живу для славы,
Для пользы родины моей [459, c. 183].
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Не лише серед простолюду, а й в освічених малоросійських колах 
дуже нечасто зустрічались особи, котрі були здатні назвати росія-
нина «врагом страны своей родной». Однак, це є в рядках віршів 
К. Рилєєва, які присвячені дружині Войнаровського:

Её тоски не зрел москаль,
Она ни разу и случайно
Врага страны своей родной
Порадовать не захотела
Ни тихим вздохом, ни слезой.
Она могла, она умела
Гражданкой и супругой быть [459, c. 190].

Наскільки відомо, жодний з літературознавців, які займалися 
творчістю К. Рилєєва, не надавав національного значення козаць-
ким сюжетам його поем. У них вбачали тільки зразки «гражданской 
лиры». Дійсно, українофільство нашого поета настільки книжкове, 
начитане, що в якесь політичне значення його не віриться. І все ж 
таки, є підстави гадати, що воно не випадкове. Одягнутий ним 
у римську тогу козацький автономізм набував новизни і привабли-
вості, родичався з європейським визвольним рухом, лестив місцеве 
самолюбство. Зрадницькі путчі гетьманської доби підносились до 
рангу жертвених подвигів в ім’я свободи, а авантюристи і розбій-
ники виступали у обличчі Брутів і Касіїв. Наче життєдайною во-
дою зрощувала така поезія чахлі залишки прихильників козацьких 
ідеалів! М. Маркевич, автор однієї з «Историй Малороссии», писав 
К. Рилєєву:

«Примите выражения признательности моей и моих соотечественни-
ков, которых я знаю! «Исповедь Наливайко» глубоко запала в наши серд-
ца... Мы не забыли еще высокие дела великих людей Малороссии... Вы еще 
найдете у нас дух Полуботка» [322, c. 599].

Відзначаючи літературні зв’язки К. Рилєєва, спеціально слід зупи-
нитися на його дружбі з Міцкевичем. Сучасні польські вчені (Стефан 
Жулкєвський та ін.) вважають, що таємні віленські організації «фі-
ломатів» і «філаретів», активним учасником яких був А. Міцкевич, 
конспіративно підтримували зв’язок з декабристськими осередками 
в Росії. Відомо також, що деякі товариші з найближчого оточення 
Міцкевича (Єжовський та ін.) їздили на Україну для встановлення 
контакту з південними центрами революційного руху в Росії. Осо-
биста симпатія до Рилєєва і спорідненість їхніх політичних настроїв 
зафіксовані Міцкевичем у вірші «До приятелів-москалів»:
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Wy – czy mnie wspominacie! ja, ilekroć marzę
O mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach,
I o was myślę: wasze cudzoziemskie twarze
Mają obywatelstwa prawo w mych marzeniach.
Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa,
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa;
Klątwa ludom, co swoje mordują proroki [736, s. 305].

(Чим вам я впам’ятку? – Я тільки-но згадаю,
Як друзі гинули в вигнанні, в кайданах,
Пригадую і вас у цім далекім краї.
Встаєте, як живі, у мене ви в очах.
Де ви? Рилєєв той, що благородну шию
Я по-братерському колись йому стискав,
На шибениці він: велів так цар Росії,
До дерева ганьби пророка прив’язав
Переклад М. Рильського).

Як би то не було, можемо не сумніватися в одному: Рилєєв був 
давнішнім полонофілом, який перебував у літературних і ідейних 
зв’язках з польськими націоналістами і навряд чи буде помилкою 
сказати, що своїми козацькими сюжетами він більше вдячний поля-
кам, ніж українцям.

Найбільш зручною формою зустрічей і єднання двох російських 
фронд – декабристської й української – були визнані масонські ложі. 
Основною і спрямовуючою силою південноруського масонства були 
поляки, яким в ті дні належала культурна гегемонія в усьому краї, 
а в деяких губерніях – більша частина земельних володінь (напри-
клад, у Київській). Відомо, що початок масонства на Україні був 
відгуком розквіту масонської організації в Польщі й заснуванням 
в 1784 р. Великого Сходу Польського. І ніде, крім України, не бачи-
мо настільки ясно вираженого польського впливу і польської опіки 
у відношенні подібних організацій. Так, надпис «Jednoее Slowianska», 
яка прикрашала знаки київської ложі «З’єднаних Слов’ян», не зали-
шає сумнівів у польському її походженні.

Масони звили гніздо в Полтаві у канцелярії малоросійського 
генерал-губернатора Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського, 
який протегував Котляревському, Щепкіну, Бантиш-Каменському 
і, нарешті, Тарасові Шевченко. Особливий інтерес в цьому смислі 
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представляє полтавська ложа «Любов в Істині», де поруч з члена-
ми «Союзу Благоденства» М. Новиковим, В. Глинкою і М. Муравйо-
вим-Апостолом були представлені українці, такі як губернський 
суддя Тарновський, катеринославський дворянський предводитель 
Алексєєв, С.М. Кочубей, І. Котляревський і багато інших. Першим 
її керівником значився М. Новиков, начальник канцелярії князя 
М. Репніна. За словами Муравйова-Апостола: «Он в оную принимал 
дворянство малороссийское, из числа коих способнейших помещал 
в общество называемое Союз Благоденствия». Полтавську ложу Му-
равйов прямо йменує «рассадником тайного общества» [99, с. 189]. 
Після Новикова керівництво перейшло до В. Лукашевича, про якого 
Бестужев-Рюмін сказав, що «цель оного (сколь она мне известна), 
присоединение Малороссии к Польше». На одному із допитів Бес-
тужев показав, буцімто Лукашевич «адресовался к Ходкевичу, пола-
гая его значущим членом польского общества, предлагая присоеди-
ниться к оному и соединить Малороссию с Польшею» [99, с. 40, 62].

Існували в Україні й інші масонські організації, інспіровані або 
прямо створені поляками. Була в Житомирі ложа «Розсіяного мо-
року» і ложа «Тамплієрів», в Полтаві – ложа «Любов в Істині», 
в Києві – «Польське патріотичне товариство», яке виникло у 1822 р., 
і, як луна, відразу виникло вслід за ним «Малоросійське товари-
ство» (засновник Василь Лукашевич), що складалося із поборників 
автономізму. «Де сходить сонце?» – гласив його пароль, і відповідь: 
«В Чигирині» [156, c. 4]. Із справ слідчої комісії про декабристів вид-
но, що резиденцією «Малоросійського товариства» був Бориспіль, 
а «большая часть членов оного находятся в Черниговской губернии, 
а некоторые в самом Чернигове» [99, с. 41].

Базою формування Малоросійського товариства була Ніжинська 
Гімназія вищих наук князя О. Безбородько – один із кращих тогочас-
них учбових закладів Російської імперії (заснована 1820 р.). За ста-
тутом вона дорівнювала до університетів, була закритим закладом 
з гуртожитком та пансіонатом, мала 9-річний курс навчання, поділе-
ний на три розряди, по три класи в кожному. Випускники одержува-
ли звання кандидата з правом на чин 12 класу або дійсного студента 
відповідно з правом на чин 14 класу. Атестати гімназії також дорів-
нювалися до університетських і звільняли від іспитів при наданні 
вищих чинів. Головними предметами в гімназії були закон божий, 
літератури й мови – російська, латинська, грецька, німецька й фран-
цузька, історія, географія, фізико-математичні, військові і політичні 
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науки, а також малювання, креслення та обов’язкові танці. У 1821–
26 рр. посаду директора тут обіймала людина різнобічної освіти, 
магістр словесних наук і філософії Іван Семенович Орлай (1771–
1829 рр.) – який народився на Закарпатті в Хусті у дворянській 
родині русина. Сучасники характеризували І. Орлая як людину, 
гаря че віддану масонським товариствам, очевидно, в релігійному 
і по літичному відношенні вільнодумця (у Петербурзі він вступив 
до таємного товариства масонів «Олександра», також перебував 
у Київській ложі і мав широкі зв’язки з декабристами). В 1826–27 рр. 
у зв’язку з переїздом І. Орлая до Одеси обов’язки директора Гімназії 
вищих наук виконував професор фізико-математичних наук Ка-
зимир Варфоломійович Шапалинський – родом з дворян Гроднен-
ської губернії (Білорусія). У Києві він вступив до масонської ложі 
«Об’єднаних Слов’ян». За жандармським рапортом, К. Шапалин-
ський «поселяє між студентами проти уряду невірну думку – хитрий 
і скритний» [471, с. 64]. До числа професорів Гімназії вищих наук бе-
зумовно належав учень Й.Б. Шада, молодший професор юридичних 
наук Микола Григорович Білоусов (1799–1854 рр.), який народився 
у сім’ї київського міщанина, успішно закінчив філософський фа-
культет Київської духовної академії, а також відділи словесних наук 
та юридичний Харківського університету. Протягом 1825–27 рр. 
в Ніжинській гімназії вищих наук М. Білоусов читав природне право 
у вигляді, сприятливому напученню до послаблення віри і непова-
ги до царської влади. Він пропагував думку, що всьому суспільству 
«належить громадянська законна свобода», а тому «ніхто в державі 
не повинен самовладно правити», говорив, що «будь-якому наро-
дові належить право утворювати собі громадянське суспільство або 
державу» [471, с. 66, 67]. Ігноруючи ідею божественого походжен-
ня монархії і порушуючи одну із основних догм офіційної ідеології, 
М. Білоусов заявляв: «Права величності доторкані в тому випадку, 
коли государ виявиться нездатним до управління». Одного разу він, 
говорячи про верховну владу, звернувся до аудиторії з питанням: 
«Що, коли цар дурак, негідник, то що ви думаєте з ним», і коли учні 
замовкли, сказав: «Ну вигнати його, вбити» [471, с. 92].

Поступово проникав і посилювався дух якоїсь незалежності 
і безпорядок у справах управління гімназією та моральності учнів. 
Як писав М. Гоголь у листі до випускника гімназії Г.І. Висоцького:

«Все возможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим 
всем мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно 
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выхвалить этого человека. Он обходится с нами совершенно как с друзь-
ями своими, заступается за нас против притязаний конференции нашей 
и профессоров школяров» [119, т. 10, с. 85].

За свідченням чиновництва міністерства народної освіти, всі 
професори і наглядачі гімназії, котрі не були дружні з М. Білоусо-
вим, часто зазнавали посміху і образ від гімназистів, «які не визна-
вали над собою іншої влади, крім Білоусова, який їм потурав» [471, 
с. 68]. Підтримували К. Шапалинського і М. Білоусова професор 
французької літератури І.Я. Ландражин, професор німецької літера-
тури Ф.О. Зінгер, професор латинської літератури С.М. Андрущен-
ко і професор природничих наук М.Ф. Соловйов. К. Шапалинсько-
му, що перебував у тісному зв’язку з М. Білоусовим, І. Ландражином 
та Ф. Зінгером, таке викладання природного права було приємним, 
тому у класі часто лекції з фізики починалися і закінчувалися сло-
вами: «Це між нами». К. Шалинський, І. Ладражин та Ф. Зінгер під-
тримували тісний зв’язок з масонськими ложами, а М. Білоусов був 
переповнений революційними ідеями таємних товариств.

За деякими неповними даними, таємне товариство, яке мало 
намір «изменить способ правления у славянских племен» існувало 
у Харкові. Тут прихильники утворення загальнослов’янської федера-
ції гуртуються навколо професора-славіста Ізмаїла Срезневського та 
історика Миколи Костомарова. Пізніше панслов’янські ідеї М. Кос-
томаров переніс до Києва, пропагуючи слов’янське єднання в своїй 
науковій праці, літературній творчості, педагогічній і громадян-
ській діяльності. У Київському університеті, що відкрився 1834 р., 
більшість становили студенти-поляки, яки прибули до Києва з Ві-
ленського університету і Кремецького ліцею. Уряд Миколи І ставив 
завданням Київському університету Святого Володимира протидію 
польському впливові в краї. Царський уряд, утворивши цей універ-
ситет – «розумову фортецю поблизу військової» мав перед собою за 
мету «придушити дух окремої польської національності й злити її 
з загальноросійським духом». На кафедрах університету дедалі ча-
стіше було чути правильну руську мову й німецький акцент. Якість 
професури значно покращується, особливо з середини 1840-х рр., 
після повернення з-за кордону свіжих молодих сил, що увібрали 
в себе основні елементи західноєвропейської культури. В аудиторіях 
університету починають витати ідеї німецької класичної філософії, 
ідеї «Критики чистого розуму» І. Канта, ідеї Г. Гегеля. В університет 
приходить романтизм з його «гуманістичним духом», «поетичною 
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індивідуальністю», «вічною юністю» тощо. «Джерело поезії Міц-
кевича» шукають і знаходять у «серці найглибшому, всеосяжному, 
людському в найшляхетнішому значенні цього слова» (з дисерта-
ції Костиля, одного з викладачів російської літератури в київсько-
му університеті в 1840-х рр.). Під впливом французької історичної 
думки «зміни літератури» вже починають ставити у зв’язок із «ро-
зумовим та громадським оточенням, що в ньому перебуває народ», 
з «епохами розумового та громадського розвитку» (вислови про-
фесора О. Селіна, що він їх уживав під час лекцій). В університет-
ську аудиторію кидаються думки про народність, про руську націю, 
про слов’янський союз, «московсько-слов’янофільські ідеї в дусі 
Шевирьова», за висловом М. Костомарова («Автобіографія»), який 
і сам поширює з кафедри університету «завиральні» ідеї, висловлю-
ючись мовою Л. Дубельта [148, с. 7].

Саме в стінах університету Святого Володимира в Києві виросло 
Кирило-Мефодіївське братство. Зовнішня історія цього таємного 
товариства коротка, і загалом беручи, така: на початку 1846 р. Ми-
кола Костомаров, Микола Гулак та Василь Білозерський організо-
вують товариство і дають йому назву на честь Кирила та Мефодія, 
просвітителів слов’ян. Майже через рік, 31 березня 1847 р., за доно-
сом студента Петрова членів Кирило-Мефодіївського братства аре-
штовують, і Братство припиняє своє існування. Кілька теоретичних 
документів, кілька проектів практичного характеру – ось уся спад-
щина братчиків. Жоден із намічених планів не був реалізований, 
жодний з намірів братчиків не здійснений. Проте, не зважаючи на 
короткий час свого існування, кирило-мефодіївці поставили цілий 
ряд питань, розгорнули свою повну своєрідності й особливого зву-
чання програму, намітили певні тактичні шляхи до здійснення її.

Коли організаційні рамки Кирило-Мефодіївське Братство не 
мали виразно виявлених форм, то ідеологія цього товариства свої-
ми основними моментами являла закінчений і суцільний світогляд. 
Щоб з’ясувати характер ідей, що згодом послужили вихідною точ-
кою для формування певних націоналістичних положень, розгля-
немо один із програмних документів Кирило-Мефодіївського това-
риства «Книги битія Українського Народу» (або «Закон Божий»). Як 
у назві, так і в спрямуванні цього твору є певна аналогія з «Книгами 
польського народу» А. Міцкевича; в них є також багато спільного 
з ідеями християнського соціалізму, зокрема з твором Ламенне «Сло-
во віруючого».
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«Книги» відкриваються вступом, написаним глибоко спокійни-
ми епічними тонами. В ньому, по-перше, виголошується абсолют-
не панування Бога на землі й на небі; по-друге, утворення царату 
і панства пояснюється справою рук диявольських. В основі вступу 
лежить, власне кажучи, такий силогізм: «Цар... повинен бути ро-
зумніший і найсправедливіший», а «розумний і найсправедливіший 
є Бог», отже, Царем може бути тільки Бог. Те, що людство забуло 
цей основний зміст і мету світобудови призвело до того, що «по-
карав людей справедливий Господь потопом, війнами, мором і най-
гірше – неволею». Отже, першородний гріх людства був у зреченні 
й знищенні факту та ідеї самодержавного панування Бога, що спо-
лучає в собі і «Царя неба й землі», і «Пана». Бо «єдин бо єсть Бог 
і єдин він Цар, Господь неба і землі», бо «Христос був розумніший 
і справедливіший стало-бить – Цар і Пан», тимчасом, як «хоч доб-
рий чоловік буде, а як стане самодержавно панувати, то зледащіє» 
[243, т. 1, с. 155].

Але «род чоловічий забув Бога й оддався дияволові». А «диявол» 
для автора «Закону» не є істота релігійно-містичного або метафі-
зичного порядку: панування диявола зумовлює «багато богів»; «ба-
гато богів» – «багато царів», а «царі лукаві утворили панів, а других 
людей поробили їх невільниками» і, в наслідок: «і умножилось на 
землі горе, біднота і хвороба, і нещастя, і незгода» [243, т. 1, с. 155]. 
Зрада небесного самодержця й пана потягла за собою з безумовною 
неминучістю утворення земного самодержця і земних панів. Режим 
небесного Царя і Пана змінився режимом земного царя і «першого 
дворянина». Лад того часу, коли «Бог создав світ – небо і землю – і на-
селив усякими тварями, і поставив над усією тварею чоловіка, і ска-
зав йому плодитися і множитися, і поставив, щоб рід чоловічеський 
поділився на коліна і племена, і кожному колінові і племену дарував 
край жити, щоб кожне коліно і кожне племено шукало Бога, котрий 
від чоловіка недалеко, і поклонялись би йому всі люди і вірували 
в нього і любили його, і були б усі щасливі» [243, т. 1, с. 151–152], 
потім заступив інший лад, коли «стали люди биться за своїх царів, 
і пуще стала земля поливатися кровію і усіватися попелом і костя-
ми...» [243, т. 1, с. 152], коли на чолі стали «царі со страстями і по-
хотями, і правив людьми отець страстей і похотей, чоловікоубивця 
диявол» [243, т. 1, с. 154]. Але Всесвітній Дух не відзначається пасив-
ною вдачею, він не може й не здібний помиритися з загубленою ним 
царсько-панською владою та з запровадженням на землі нерівних 
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відносин, і уся історія людства малюється, як безкраїй ланцюг пере-
мог та поразок у боротьбі людей з Богом, що прагне переконати їх 
через фізичні й соціальні страждання зректися земного самодержця 
та земних панів і взяти назад його – «Царя неба і землі» і «Пана».

Тут ми переходимо до конкретного вивчення кола ідей «Книг 
битія», що обіймає національну і панслов’янську ідеологію Кирило-
Мефодіївського Братства. «Книги битія» розповідють нам про спро-
бу перших християн відновити «золотий вік» людства, коли всі були 
«вільні і рівні», відбудувати суспільство, вільне від будь-якої фор-
ми насильства й гнобительства й збудованого на «рівності» і «сво-
боді», виборності та відповідальності урядовців перед народом. Але 
спроба перших християн зкінчилася крахом: «зіпсували царі, пани 
та вчені свободу християнську». Народи «грецький», «романський», 
«німецький» теж не виправдали надій і завдань, що на них поклала 
історія. До кого ж, як говорять «Книги», «перейшла благодать»? На 
кого «Цар неба і землі» і «Пан» поклали велику місію стати за Месію 
людства, спасителя і будівника «нового порядку»? Згідно з основни-
ми поглядами «Книг», це не могла бути окрема людина або навіть 
певна соціальна чи професійна група. Цим месією міг стати лише 
народ і до того ж народ з виключними й лише йому самому власти-
вими здібностями соціального реформатора. Цей Месія є «племено 
слов’янське». Слов’яни «ще до принятія віри не ймали ані царей, ані 
панів, і всі були рівні, і не було в них ідолів, і кланялись слов’яни 
одному Богу, вседержителю, ще його й не знаючи» [243, т. 1, с. 162]. 
Несвідомо, інстинктивно, лише тому, що вони народ-обранець, 
слов’яни утворили громаду на таких засадах, пізнати які інші на-
роди можуть лише після «освіти» їх євангельським християнством, 
що є умовою дійсної й найповнішої, на думку авторів «Книг», сво-
боди. Національні особливості слов’ян, лише їм властиві, одвічні, 
абсолютні, що переходять з роду в рід, не коряться жодним часовим 
змінам – ось те, що вилучило їх із низки народів, зробило здібними 
дати людству не відносні цінності, як «науки, і скуства, і умисли» 
давніх греків, а абсолютні цінності соціального порядку – «істи-
ну», «свободу» і «рівність». Виходячи з цих національних моментів, 
«Книги» й доходять того висновку, що творити соціальний ідеал 
справедливості здібне й призначене само лише «слов’янське племе-
но». Не дурно ж «слов’яни приймували віру Христову так, як ні один 
народ не приймував» [243, т. 1, c. 162]. Маловажно, що «...приймали 
слов’яни од німців королів і князів, і бояр, і панів»: це запозичення 
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«не до діла», це є лише тимчасовий відступ, але не в якім рази не зре-
чення тієї історичної місії, що її покладено на слов’янські народи:

«І слов’янщина, хоч терпіла і терпить неволю, та не сама її сотвори-
ла, бо цар і панство не слов’янським духом сотворено, а німецьким або 
татарським. І тепер у Росії, хоч і є деспот-цар, одначе він не слов’янин, 
а німець, тим і урядники в нього німці, отого і пани, хоч і єсть у Росії, 
то вони швидко перевертаються або в німця, або в француза, а істинний 
слов’янин не любить ні царя, ні пана, а любить і пам’ятує одного Бога Ісуса 
Христа, Царя над небом і землею. Так воно було прежде, так і тепер зоста-
лось» [243, т. 1, с. 162].

Та коли слов’янські народи незмірно перевищують усі народи 
своїми природженими національними рисами, то над слов’янськими 
народами стійкістю й витривалістю свого характеру, відданістю і вір-
ністю своєму небесному монархові підіймається народ український.

«Не любила Україна ні царя, ні пана, бо не хотіла... іти у слід язиків, 
а держалась Закону Божого..., знати не хотіла ні царя, ні пана, а хоч і був 
цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі; і хоч з української крові були ті 
виродки, одначе не псували своїми губами мерзенними української мови 
і сами себе не називали Українцями, а істий Українець, хоч би він був 
простого, хоч панського роду, тепер повинен не любити ні царя, ні пана, 
а повинен любити і пам’ятувати одного Бога Ісуса Христа, Царя і Пана 
над небом і землею. Так воно було прежде, так і тепер зосталось» [243, 
т. 1, с. 165, 168].

Не знаючи і не визнаючи «ні царя, ні пана», Україна створила 
для себе своєрідний суспільний інститут, що витворює в основному 
риси, характерні і для первісної християнської комуни, і для суспіль-
ного ладу «племена слов’янського» до його занепаду. Це – козацтво.

«Козацтво єсть то істеє братство, куди кожний, пристаючи, був бра-
том других – чи він був преж того пан, чи невольник – аби християнин, 
і були козаки між собою всі рівні, і старшини вибирались на раді, і повин-
ні були слугувати всім по слову Христову, і жодної помпи панської і титула 
не було між козаками» [243, т. 1, с. 164].

Як носій певної системи ідей, «козацтво» здійснювало на укра-
їнському ґрунті євангельський комунізм. Воно піднесло прапор, що 
впав був з рук давньої християнської «комуністичної» громади та 
«племена слов’янського», що підпало під вплив «німців» та «татар». 
«Козацтво» – це та єдина група, що несла решті України «волю» 
й «рівність» – «і незабаром були б на Україні всі козаки всі вільні 
і рівні». І не тільки Україна, але й всі слов’яни. «І, дивлячись на Ук-
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раїну, так би зробилось і в Польщі, а там – і в інших слов’янських 
краях» [243, т. 1, с. 164].

Ми підійшли до панслов’янських ідей «Закону Божого», до пи-
тання про історичну місію України – Месії. Жодну з тез «Книг» не 
одягнуто в таку нереальну й мало доказову форму виразу, як цю 
думку про федеративну спілку слов’янських народів.

«Вона любила і Поляків і Москалів, як братів своїх, і не хотіла з ними 
побрататися, вона хотіла щоб усі жили вкупі, поєднавшись, як один народ 
слов’янський з другим народом слов’янським, а ті два – з третім, і було 
б три Речі Посполиті в однім Союзі, не розділимо і незмісимо по образу 
Троїці Божої нероздільної і незмісимої, як колись поєднаються між собою 
всі народи слов’янські» [243, т. 1, с. 164–165].

Було б, звичайно, помилкою думати, що для кирило-мефодіїв-
ців питання про всеслов’янську спілку має самодостатнє значення, 
що їхня соціально-політична програма зовсім не зв’язана з їхніми 
федеративними поглядами і призначена виключно для України. 
Братчики розуміли, що передумовою реорганізації суспільних сто-
сунків на Україні є перехід всіх слов’янських народів до нового сус-
пільного ладу.

«І не хотіла Україна жити з Польщею по-братерськи нерозділимо і не 
змісимо... на образ іпостасі Божої нероздільної і незмісимої, як колись 
поєднаються усі народи слов’янські між собою, ...але Польща жодною 
мірою не хотіла одректися од свого панства, а Московщина не хотіла зрі-
катись свого московського царя», хоч «...цар московський усе рівно був, 
що ідол і мучитель» [243, т. 1, с. 164–166].

Отже, і тут ми бачимо, що в центрі уваги і помислів братчиків 
стоїть ідея про суспільну перебудову України, про визволення її 
з-під гніту царату і панства. Перед братчиками витав ідеал не феде-
ративної спілки слов’янських народів взагалі, незалежно від внут-
рішнього соціально-економічного і політичного ладу цих народів, 
а певний антимонархічний і антистановий ідеал об’єднання слов’ян. 
І, на думку «Книг», за цей ідеал завершеної соціальної організації, 
побудованої на засадах «істини», «свободи», «рівності» й «права 
власності», «билась Україна літ п’ятдесят, і єсть то найсвятіша і най-
славніша війна за свободу. Яка тільки єсть в історії, а розділ України 
єсть найпоганіше діло, яке тільки можна знайти в історії» [237, т. 1, 
с. 167].

«І пропала Україна, але так (тільки) здається» [243, т. 1, с. 167].
«Лежить у могилі Україна, але не вмерла» [243, т. 1, с. 167].
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Бо завдання її, історична місія її в тому, щоб будити слов’янські на-
роди і не дати замерти їм у глухій безпросвітній політичній реакції.

«Бо голос її, голос, що звав всю Слов’янщину на свободу і братство, 
розійшовся по світу слов’янському. І одізвався він, той голос України, 
у Польщі, коли 3 мая постановили поляки, щоб не було панів, і всі були б 
рівні в Речі Посполитій, а того хотіла Україна ще за 120 літ до того» [243, 
т. 1, с. 168].

«І не допустили Польщу до того й розірвали Польщу, як прежде 
розірвали Україну».

«І голос України одізвався в Московщині, коли після смерті царя Олек-
сандра хотіли руські прогнати царя і панство і установити Річ Посполиту 
і слов’ян поєднати по образу іпостасей божественних – нероздільно і не-
звісимо; а сього Україна ще за 200 років до того хотіла. І не допустив до 
того деспот: одні положили живот свій на шибениці, других закатували 
в копальнях, третіх послали на заріз черкесові. І панує деспот-кат над трьо-
ма народами слов’янськими, править через німця, псує, калічить, нівечить 
добру натуру слов’янську – і нічого не зробить» [243, т. 1, с. 169].

Не тільки «Московщина» не загине, але й «не пропаде Польща, бо 
її збудить Україна, котра не пом’ятує зла і любить сестру свою так, як 
би нічого не було між ними». І лише український народ визволить 
усіх своїх слов’янських братів від політичної і соціальної нерівності. 
І тому «деспот-кат нічого не зробить», що «голос України не затих» 
[243, т. 1, с. 169].

«І встане Україна із своєї могили, і знов озветься до всіх братів своїх 
слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться 
ні царя, ні царевича, ні князя, ні графа, ні боярина, ні крепака, ні холо-
па – ні в Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні в Хорутан, ні 
в Сербії, ні в Болгар. І Україна буде непідлеглою Річчю Посполитою в Со-
юзі Слов’янському. Тоді скажуть усі язики, показуючи рукою на те місце, 
де на карті буде намальована Україна: «От камень, его же небрегоша зиж-
дущии, той бысть во главу угла» [243, т. 1, с. 169].

Цим урочистим затвердженням національного месіанізму Украї-
ни й закінчуються «Книги битія Українського Народу».

Отже, євангельський суспільний ідеал був тим ідеалом, до якого 
майбутня республіка кирило-мефодіївців, ця справжня civitas Dei, 
повинна була якнайбільше наближатися і бути копією, якої вона по-
винна прагнути. Особливо тому, що історія України, на думку брат-
чиків, має приклади здійснення в реальній конкретній дійсності 
євангельських принципів.
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28 травня 1848 р. Микола І затвердив доповідь шефа жандар-
мів графа О.Ф. Орлова про «Украйно-Славянское» (Кирило-Мефо-
діївське) братство: 

«В недавнем времени открыто, что молодые ученые люди в Києве, поч-
ти все уроженцы Малороссии, составляли Украйно-Славянское общество 
св. Кирилла и Мефодия. Учредители общества были: коллежский секре-
тарь Гулак, адъютант Костомаров и кандидат Белозерский, но с ними, по 
сходству занятий зближались и другие молодые люди, большею частью 
учившиеся в университете Св. Владимира.

Цель общества состояла в присоединении к России иноземных славян-
ских племен, а средствами оно полагало воодушевление славянских пле-
мен и уважение собственной их народности, изгнание из нравов их всего 
иноземного, уничтожение вражды и водворение согласия между ними, 
склонение их к исповеданию одной православной веры, заведение училищ 
и издание книг для простого народа. У некоторых из участников Украйно-
Славянского общества были найдены, не применявшиеся, впрочем, к об-
ществу: устав, по правилам которого в славянских племенах должно было 
бы учредиться народно-представительское правление; рукопись преступ-
нейшего содержания, служащая как бы истолкованием того же устава; 
другая рукопись, называется «Закон Божий» или «Поднестранка», пере-
деланная из Мицкевичевой «Пилигримки», исполненная революционных 
и коммунистических правил, с возмутительными воззваниями в конце 
к славянским племенам, и другие преступные сочинения. Должно еще 
заметить, что идеи о восстановлении в каждой земле народности, языка, 
собственной литературы и соединение славянских племен в одно целое 
не принадлежит одним лицам, прикосновенным к упомянутому делу, но 
составляют предмет рассуждений многих учених, и из них занимающихся 
исследованиями вообще о славянах называются славянофилами. В Кие-
ве же и Малороссии славянофильство превращается в украйнофильство. 
Там молодые люди более заботятся о восстановлении языка, литературы 
и нравов Малороссии, доходя даже до мечтаний о возвращении времен 
прежней вольницы казачества и гетманщины. Прикосновенные к делу об 
Украйно-Славянском обществе, как уроженцы Малороссии, были соб-
ственно украйнофилами. Все они в письмах своих, а художник Шевченко, 
бывший учитель Кулеш и Костомаров даже в напечатанных ими сочине-
ниях, изображая в ложном виде настоящее положение Украйны, будто бы 
находящейся в бедственном положении, с восторгом говорили о преж ней 
Малороссии, придавая ей необыкновенно великое значение; историю 
этого края представляли едва ли не знаменитей всех историй, наезды 
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гайдамаков описывали в виде рыцарства, приводили примеры прежней 
вольности, намекая, что дух свободы не простыл и доселе таится в мало-
россиянах. Стихотворения же Шевченка на малороссийском языке, осо-
бенно рукописные: «Сон», «Послание к мертвым и живым», «Три души» 
и проч., одни пасквильного и до величайшей степени дерзкого, а другие 
прямо возмутительного содержания. По височайше утвержденному ре-
шению дела об Украйно-Славянском обществе виновные преданы строго-
му наказанию; сверх того определено:

1. Напечатанные сочинения: Шевченка – «Кобзарь» 1840 года; Куле-
ша – «Повесть об украинском народе» 1846, «Украина» 1843 и «Михайло 
Чернышенко» 1843 года; Костомарова, под псевдонимом Иеремии Гал-
ки – «Украинские баллады» 1839 и «Ветка» 1840 года запретить и изъять 
из продажи.

2. Генерал-адъютантам Бибикову и Кокошкину сообщить, чтобы они 
наблюдали во вверенных им губерниях, не остались ли в обращении сти-
хотворения Шевченки, рукопись «Закон Божий» и другие возмутительные 
сочинения; также не питаються ли мысли о прежней вольнице, гетманщи-
не и о мнимих правах на отдельное существование; чтобы обращали вни-
мание на тех, которые преимущественно занимаются малороссийскими 
древностями, историею и литературою, и старались бы прекращать в этой 
области наук всякое злоупотребление, но самым незаметным и осторож-
ным образом без всяких преследований и сколь возможно не раздражая 
уроженцев Малороссии.

3. Министру народного просвещения, который уже принял меры для 
направления трудов учених к рассуждениям о народности, языке и ли-
тературе собственно русских, объявить еще положительное высочайшее 
повеление... чтобы все выводы ученых и писателей клонились не к воз-
вышению Малороссии, Польши и прочих стран отдельно, а Российской 
империи, в совокупности народов, ее составляющих...» [626, с. 53–55].

Під час слідства трапилася подія, що дуже стурбувала царський 
уряд. У Києві, де нещодавно були заарештовані учасники Товари-
ства, поліція виявила прокламацію:

«Наконец, и для нас настало время свободы, наконец, и для нас пробил 
час мести над нашими притеснителями и тиранами. Все просвещенные 
народы сбросили уже с себя тяжкое иго, теперь до нас доходит очередь 
сделаться, подобно им, свободными и счастливыми. Свобода и равенство, 
проповедуемые евангелием, водворились уже во всех государствах Евро-
пы, одна только Русь теперь только думает о совершении этого святого 
дела. Мужайся, великий народ! И ты в скором времени освободишся от 
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цепей твоих; собери только все силы твои и устремись на врагов с полной 
увереностью и святостью своего дела. Бог с тобою и никакая сила челове-
ческая не в состоянии противиться тебе. – Киевляне! К вам в особенности 
обращаем речь нашу. Вы живете в святом и благом граде, который впал 
в руки мерзкого татарина Бибикова» [367, с. 85].

Жандарми небезпідставно пов’язували її створення і поширен-
ня з справою про «Украинско-Славянское общество». Винуватців 
її створення і поширення знайти не вдалося. Сам Микола І прямо 
пов’язував виникнення товариства з впливом польської післяпо-
встанської еміграції:

«Явная работа той же пропаганды из Парижа; долго этой работе на Ук-
раине мы не верили; тепер ей сомневаться нельзя» [206, с. 118].

Не бажаючи підштовхувати малоросів до союзку з поляками 
і враховуючи також, що коло розповсюдження кирило-мефодіїв-
ських ідей було досить вузьким, влада вирішила не загострювати 
ситуацію жорстокими репресіями і утаємничити справжній харак-
тер цієї справи. В подальшому сконструйована тоді версія про праг-
нення кирило-мефодіївців об’єднати слов’ян під скіпетром руського 
царя стала офіційною. Розповсюдження справжньої інформації про 
висновки слідства було строго обмеженим.

В останні роки царювання Миколи І влада досить уважно слід-
кувала за проявами «малороссийского особничества». Однак в силу 
того, що члени Кирило-Мефодіївського товариства відправилися на 
заслання, спрацьовувала тактика уряду, який вирішив не показува-
ти вигляду, що проблема існує. 1850-ті рр. були самим глухим часом 
в історії українофільського руху. Розрізнені кирило-мефодіївські 
братчики сиділи по своїх кутках у провінційних містечках, і кожен 
з них був зайнятий власними справами. Війна з Туреччиною, а потім 
Севастопольська кампанія відволікали уми в галузь геополітичних 
питань. Це тривало доти, доки миколаївський режим не рухнув в ре-
зультаті поразки у Кримській війні і пов’язаною з нею, як вважають, 
смертю імператора. Все, у тому числі і «українське питання», зміни-
лося з початком нового царювання. Сходила зоря 1960-х рр. – епохи 
«великих реформ», насправді погано продуманих і нерозумних, та-
ких, що довели Росію до епохи «великих потрясінь».

Після Паризького миру колишні братчики отримали амністію 
і найбільш талановиті з них (М. Костомаров, П. Куліш, В. Біло-
зерський, Т. Шевченко) почали з’їжджатися до Петербургу. Утворив-
ся гурток, що почав видавати українофільський щомісячний журнал 
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«Основу» (який, щоправда, проіснував тільки до 1862 р.). У листі до 
М. Маркович (від 22 травня (3 червня) 1861 р.) І. Тургєнев пише:

«Видел я в Петербурге Белозерского и др... Мне дали 4 № «Основ», из 
которых я мог заключить, что выше малороссийского племени нет ниче-
го в мире – и что в особенности мы, великороссы, дрянь и ничтожество. 
А мы, великороссы, поглаживаем себе бороды, посмеиваемся и думаем: 
пускай дети, тешаться, пока ещё молоды. Вырастут – поумнеют. А теперь 
они от собственных слов пьянеют. И журнал у них на такой славной бу-
маге – и Шевченко такой великий поэт... Тештесь, тештесь, милые дети» 
[574, с. 246].

В літературі часто можна зустріти твердження, буцімто журнал 
цей дав поштовх до виникнення націоналістичного гуртка у Києві під 
назвою «Громада». Безперечно, він міг викликати якесь пожвавлення 
українофільства, однак у «Громади» були, мабуть, інші натхненники 
в особі незмінних польських патріотів. Недаремно вона з’явилася пе-
ред польським повстанням і разом з його придушенням замерла до 
1868 р. Це ранній період «Громади» досить темний.

Звільнення селян від кріпацької залежності з наділенням їх зем-
лею, за маніфестом Олександра ІІ від 19 грудня 1861 р. виклика-
ло страшний обвал в руському житті. Почалось небувале до того 
в Росії «бродіння ідей». Зокрема, в Малоросії з’явилася так зва-
на «хлопоманія», тобто прагнення до зближення з простолюдом 
в мові, формах життя і побуті, щоб як би вибачитися перед ним за 
колишнє його нехтування, стерти всяку різницю у зовнішності між 
паном та хлопом. Юнаки і дівчата з освічених родин стали одягати-
ся по-селянськи – у свитки, запаски, корсетки, – стали розмовля-
ти поміж собою по-українськи, ходити на досвітки і вечорниці, де 
збиралася задля розваг сільська молодь. В містах за зразком сіль-
ських об’єднань завели «громади» – для вивчення «народної душі» 
в її мовних витворах (піснях, казках, легендах, приказках і при-
слів’ях), народного побуту і господарства, а також для спільного 
обговорення суспільно-політичних питань. Деякі молоді чоловіки 
у своєму ентузіазмі доходили до того, що одружувались на сіль ських 
дівчатах за зразком Сагайдачного й Парасі в оповіданні П. Куліша 
«Майор», аби кревно породнитися з простим народом і вивести 
нове покоління людей – без панських забобонів. Цією течею перей-
малися і не-малоросіяни за походженням, як, наприклад, відомий 
художник Лев Жемчужников, який, будучи гостем в селі Ліновиці 
Пирятинського повіту в родині графа де Бальмена, ідейно одружив-
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ся там на простій сільській дівчині. Виходець із польського аристо-
кратичного середовища, – багатий київський поміщик Тадей Риль-
ський, – також ідейно вступив у шлюб з селянською дочкою Мела-
нею. Такі вчинки вважалися тоді громадянськими подвигами, про 
них із захватом говорили у молодіжних гуртках, і про героїв подіб-
них романів складалися легенди. Недаремно П. Куліш епіграфом до 
свого показового оповідання «Майор» обрав вірші А. Міцкевича:

Gdybym mial dac swoje serce komy,
Oddalbym dziwczynie z wiewsniaczego dotu;
Stalbym ojcem, semen mego ludu
– Godny trud zycia, godne zecie trudu

(Якби я задумав віддати комусь своє серце, То віддав би його дівчині 
з сільського дому; Став би батьком і сином свого простого народу – По-
двиг, достойний життя та життя, достойне подвигу).

Як правило, «громади» у маленьких містах, скажімо таких як 
Полтава, обмежувалися переважно народним маскарадом та слива-
ми. Натомість, київська «громада», в якій учасниками були В. Ан-
тонович, М. Драгоманов, О. Кістяківський, П. Чубинський, П. Жи-
тецький, К. Михальчук і багато інших осіб виняткових здібностей, 
набула вигляд таємного клубу з широкими науковими і політични-
ми планами. Під академічною зовнішністю приховувався все той же 
дух європейських ліберально-демократичних мрій і смаків.

Коли в січні 1863 р. поляки підняли повстання проти Росії, вони 
дуже розраховували на допомогу українців і вели в цьому напрям-
ку посилену пропаганду, виголошуючи гасло боротьби: «За вашу 
і нашу свободу». 10 (22) січня 1863 р. була випущена «Відозва Цент-
рального національного комітету»:

«В перший день явного повстання, в першу хвилину початку священної 
боротьби Комітет центральний народовий оголошує всіх синів Польщі, 
без різниці віри і роду, походження і стану, вільними і рівними громадяна-
ми краю. Земля, якою сільський люд володів на правах чиншу або панщи-
ни, стає з цієї хвилини безумовно його власністю, а власники, що зазнали 
збитків, винагороджені будуть з загальних фундуків держави. Отже, до 
зброї! Народи Польщі, Литви і Русі! До зброї! Час загального визволен-
ня пробив, старий меч нами вийнятий, священний прапор Орла, Погоні 
і Архангела вже майорить! А тепер звертаємося до тебе, народе москов-
ський, з традиційним лозунгом нашим – свобода і братерство народів, і тому 
прощаємо тобі вбивство нашої вітчизни, навіть кров Праги та Ошмяни, 
розбій на вулицях Варшави і катування в підземеллях цитаделі. Але коли 



222 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

ти в цю рішучу хвилину не відчуваєш у собі мук совісті за минуле, не за-
явиш більш священних бажань для майбутності, коли ти в боротьбі з нами 
підтримаєш тирана, який нас винищує, а тебе топче, горе тобі! Ми перед 
лицем бога і цілого світу проклянемо тебе на ганьбу підданства і на муку 
вічного рабства і викличемо на страшний бій цивілізації європейської 
з диким варварством Азії» [379, с. 365].

Шляхетсько-обмежений і почасти шовіністично-загарбницький 
характер польського національного руху добре розкритий у словах 
з «Тимчасової програми польського повстання» Людвіга Мерослав-
ського (помічена 1 березням 1861 р.):

«При слідуванні до найвіддаленіших східних окраїн Польщі поширю-
вати добру звістку про те, що Землеробське товариство Варшави, в силу 
волі народу, наказало поміщикам всіх без винятку провінцій віддати 
у власність селянам за умовлену плату оброблювану ними доти землю. Не 
допускати при цьому зайвих міркувань і видавати це за факт, що стався 
безповоротно. На підтвердження готовності всіх провінцій скоритися та-
кому наказові столиці землевласники всієї Литви і Русі відправлять негай-
но депутацію в Петербург, яка зіллється воєдино з депутацією варшав’ян 
і буде сліпо коритися рішенням останньої... Написати і надрукувати по-
малоросійському прокламацію, що сповіщає простий люд про таке вар-
шавське благодіяння, і встановити плату за землю такого роду, щоб учи-
нене поміщиками благодіяння в усякому разі перевищувало всілякі пе-
тербурзькі укази щодо цього... Коли (що важко, проте, припустити) цар 
негайно на все це погодиться – розпустити чутку між простим народом, 
що це сталося із страху перед Варшавою, і торжествувати такий народний 
тріумф величезними зборищами селян, влаштованими з розпорядження 
поміщиків і під їх же наглядом, без всякої участі попів і чиновників. Зараз 
же щиро, без найменшого вагання, хоч би ціною невеликих з боку помі-
щика жертв, привести в дію варшавську постанову, не чекаючи, боронь 
боже, подібних розпоряджень з Петербурга, так що коли б такі надійшли, 
виставити їх як упертий опір наказові Варшави. Взагалі нехай при цих 
початкових діях агітації простий народ, переважно малоросіяни і литва, 
звикнуть думати, що все хороше виходить з Варшави, а все погане – з Пе-
тербурга... Всередині краю затримати революційну пропаганду якомога 
довше, на ступені чисто-начисто економічних реформ; гальмувати всіма 
силами збройне повстання доти, доки трибуни з дворянського стану не 
приведуть всього простого народу східних провінцій в однаковий настрій 
з мазурами. Дочекатися таким способом нападу з боку російських військ; 
коли це станеться – незалежно від ступеня розвитку нашої революційної 
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організації, – злитися, не роздумуючи ні хвилини, на життя і на смерть 
з народними масами і втягти їх заодно з нами в одчайдушну боротьбу 
з гнобителями, яка повинна тривати доти, доки не виникне вільна поль-
ська республіка. Мати на увазі страшний, геростратичний, гайдамацький 
розгул стихій, якого вже нічим не спиниш, і те, що може вийти назовні 
з усякою каламуттю після довгого, хворобливого застою неволі. Заспоко-
ювати це найщирішими вказівками рятівних для народу шляхів, особливо 
приборкувати за допомогою суворої військової дисципліни, серед най-
більш кипучих готувань до війни; проти таких заходів усякі крики фаль-
шивих трибунів безсильні. В крайньому разі, всім невиліковним демаго-
гам відкрити ворота за Дніпро, нехай там розсіюють козацьку гайдамач-
чину проти попів, чиновників і багатих панів, які намагаються вдержати 
своїх селян у рабстві, нехай піділлють свого розбрату в пожежу, яка вже 
охопила середину Росії. А малоросійська агітація нехай перенесеться да-
леко за Дніпро – ось де широке поле для цієї нашої Хмельниччини; ось де 
вся наша панславістична і комуністична школа, весь наш польський гер-
ценізм...» [265, с. 132]

Однак ці заклики не знайшли свого відгуку в українських серцях, 
за невеликими винятками на кшталт офіцера-українця Андрія По-
тебні (брата відомого харківського професора Олександра Потеб-
ні), який зрадив присязі і приєднався до повсталих. Що стосується 
українського селянства в «Юго-Западном крае», то воно охоче 
виступило на допомогу уряду проти повсталих панів як проти своїх 
колишніх гнобителів.

Ледве не головними інформаторами, що розкрили уряду очі на 
зв’язки частини українофілів з польськими повстанцями, були самі 
ж поляки, тільки не ті, які готували повстання, а інші – поміщики 
з Правобережжя. Співчуваючи повстанню і налагоджуючи зв’язки 
його ватажків з українофілами (з вчителями недільних шкіл, зі слуха-
чами «Тимчасової педагогічної школи») вони були ошелешені, коли 
узнали, що повстанці беруть курс на розпалювання селянських заво-
рушень на Україні. Прийшлося обирати між звільненням Польщі та 
цілістю своїх маєтків. Вони обрали останнє. 18 липня 1863 р. міністр 
внутрішніх справ П.О. Валуєв звернувся з «отношением» до міністра 
народної освіти О.В. Головніну, повідомляючи його, що з монаршого 
схвалення він визнав необхідним, тимчасово, «впредь до соглашения 
с министром народного просвещения, обер-прокурором Святейше-
го Синода и шефом жандармов» дозволяти до друку тільки такі тво-
ри українською мовою, «которые принадлежат к области изящной 
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литературы», але ні книг духовного змісту, ні підручників, ні «вооб-
ще назначаемых для первоначального чтения народа» – не допускати. 
Це перше обмеження самим міністром було назване «тимчасовим» 
і ніяких серйозних наслідків не мало – відпало на наступний же рік. 
Однак воно набуло великої слави через вислів Валуєва: «малорос-
сийского языка не было, нет и быть не может». Між тим, у П. Валує-
ва не видно презирства до української мови, він навіть визнає ряд 
українських письменників на цій мові, «отличившихся более или ме-
нее замечательным талантом». Він добре обізнаний у суперечках, ще 
велися у пресі відносно можливості існування самостійної україн-
ської літератури, але відразу ж заявляє, що його інтересує не цей бік 
проблеми, а виключно міркування державної безпеки.

«В последнее время вопрос о малороссийской литературе получил 
иной характер, вследствие обстоятельств чисто политических, не имею-
щих никакого отношения к интересам собственно литературным».

Попереднє українське письменництво було надбанням одного 
лише освіченого прошарку, «ныне же приверженцы малороссий-
ской народности обратили свои виды на массу непросвещенную, 
и те из них, которые стремятся к осуществлению своих политиче-
ских замыслов, принялись под предлогом распространения грамот-
ности и просвещения за издание книг для первоначального чтения, 
букварей, грамматик, географий и т. п. В числе подобных деятелей 
находилось множество лиц, о преступных действиях которых про-
изводилось следственное дело в особой комиссии» [299, c. 303].

Міністра непокоїть не розповсюдження українського слова як та-
кого, а побоювання антиурядової пропаганди цією мовою серед се-
лян. Не слід забувати, що виступ П. Валуєва було здійснено у самий 
розпал селянських заворушень по всій Росії і польського по встання. 
Його і лякає більше всього активність поляків:

«Явление это тем более прискорбно и заслуживает внимания, что оно 
совпадает с политическими замыслами поляков и едва ли не им обяза-
но своим происхождением, судя по рукописям, поступившим в цензуру, 
и потому, что большая часть малороссийских сочинений действительно 
поступает от поляков».

Що ж стосується знаменитих слів про долю української мови, то 
необхідно навести повністю всю ту частину документа, у котрій вони 
фігурують. Тоді виявиться, що належать вони не стільки П. Валуєву, 
скільки самим малоросіянам. Міністр посилається на складнощі, що 
виникають у петербурзькому і київському цензурних комітетах, до 
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яких поступає більшість згаданих ним книг «для народу» і підруч-
ників. Комітети побоюються їх пропускати за тією причиною, що 
все навчання в українських школах ведеться на загальноруській мові 
і немає ще дозволу викладання в училищах на місцевому наріччі.

«Самый вопрос о пользе и возможности употребления в школах этого 
наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса приня-
то большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся 
в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного 
малороссийского языка не было, нет и быть не может и что наречие их, 
употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испор-
ченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен 
для малороссов, как и для великороссиян и даже гораздо понятнее, чем 
теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности 
поляками, так называемый украинский язык. Лиц того кружка, который 
усиливается доказать противное, большинство самих малороссов упрека-
ет в сепаратистских замыслах, враждебных России и гибельных для Мало-
россии» [299, c. 302–304].

Із цього уривку видно, що виражене у ньому судження про укра-
їнську мову належить не самому П. Валуєву, а являє резюме від-
повідних висловлювань «большинства малороссиян». Очевидно ця 
більшість не сприймала урядові заборони як національне пригні-
чення.

Валуєвська заборона тривала недовго, однак, через декілька ро-
ків, у 1876 р., знову був виданий наказ, що забороняв появу газет, 
духовної, суспільно-політичної літератури, а також концертів і теат-
ральних вистав українською мовою. Тільки історичні пам’ятки і бе-
летристику можна було як раніше друкувати без обмежень. Цьому 
передувало закриття київського відділу Російського Географічного 
Товариства, яке вважалося центром українофільства. Як і при Ва-
луєві, указ 1876 р. переслідував ту ж мету державної безпеки. На цей 
раз паніка перед примарою розвалу держави розпочалася серед са-
мих малоросіян. Поява наказу пов’язана з іменем М.В. Юзефовича, 
великого патріота свого краю і любителя народного слова. Ніяким 
противником рідної мови його не можна уявити. Він був причетний 
до літературних починань «Громади» і під його редакцією ви йшло 
декілька томів «Актов по истории южной России». У 1840 р. він зай-
мав посаду помічника попечителя київського учбового округу, а на 
початок 1870-х рр. жив на покої, у відставці. Підозрювати його у ка-
р’єризмі, у бажанні вислужитися, навряд чи можливо – він просто 
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до смерті боявся революції і розподілу Росії. Це він є автором зна-
менитого висловлювання «Единая неделимая Россия», написаному, 
за його пропозицією, на пам’ятнику Богдану Хмельницькому. Поба-
чивши за невинною, зовнішньо «культурницькою» діяльністю «Гро-
мади» примару відокремлювання України від Росії, а у М. Драгома-
нові відчувши противника існуючого устрою, він підіймає сполох 
і не заспокоюється до тих пір, доки влада не затверджує у 1875 р. 
особливої комісії для розслідування цієї справи. Запрошений в ко-
місію, він дає свідчення про зв’язки громадівців з галицькими «дія-
чами» і про участь їх у польсько-австрійській інтризі, спрямованої 
на відторгнення України. Особливо він був наляканий тим, що га-
лицька народницька преса зарясніла, з деякого часу, статтями і за-
мітками про народне невдоволення в Малоросії і про бажання її 
приєднатися до Австрії. Результатом розслідування було закриття 
київського відділу Географічного Товариства, позбавлення М. Дра-
гоманова кафедри в університеті і обмеження українського друку.

Незважаючи на галас, що піднявся навколо указу 1876 р., ніяким 
ударом для українофільства він не був. На практиці його майже не 
дотримувалися. Спектаклі влаштовувалися під носом у поліції без 
всякого дозволу, листки і брошури друкувалися при повному попус-
канні влади. Таким чином, Указ 1876 р. нікому, окрім самодержав-
ства, шкоди не приніс. Для українофільства він був манною небес-
ною. Не наносячи ніякого реального збитку, він давав йому довго-
очікуваний вінець мучеництва. Як пише М. Ульянов:

«Надобно послушать рассказы старых украинцев, помнящих девя-
ностые и девятисотые годы, чтобы понять всю жажду гонений, которую 
испытывало самостийничество того времени. Собравшись в праздник 
в городском саду, либо на базарной площади, разряженные в националь-
ные костюмы, «суспильники» с заговорщицким видом затягивали «Ой на 
горе та жнеци жнуть»; потом с деланным страхом оглядывались по сторо-
нам в ожидании полиции. Полиция не являлась. Тогда чей-нибудь зоркий 
глаз различал вдали фигуру скучающего городового на посту – такого же 
хохла и, может быть, большого любителя народных песен. «Полиция! По-
лиция!». Синие шаровары и пестрые плахты устремлялись в бегство «ни-
кем же гонимы». Эта игра в преследования означала неудовлетворенную 
потребность в преследованиях реальных. Благодаря правительственным 
указам она была удовлетворена» [579, c. 305–306].

Після бурхливого періоду польського повстання українофіль-
ський рух в своєму головному центрі, в Києві, почав стихати. На 
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політичні погляди членів «Старої Громади» 1870-х рр. визначальний 
вплив мали ідеї російських народників та розв’язана ними пропа-
ганда соціалістичних теорій. Як згадував згодом Павло Житецький 
про українських діячів 70-х років, «українці в одній кишені носять 
писання батька Тараса, а в другій – писання Маркса» [201, с. 183]. 
Розрахунок полягав у тому, що після соціалістичної революції 
або ж, принаймні, після радикальних демократичних реформ укра-
їнці неодмінно отримають культурно-національну автономію. Про-
тягом 1880-х років «Стара Громада» провадить активну політичну 
діяльність, поступово здійснюючи еволюцію від прихильності до 
радикально-революційних теорій російських народників, до кон-
сервативно-монархічних переконань. Цей період можна поділити 
на два етапи: перший – «проросійський», під час якого «громадівці» 
захоплювалися радикальними доктринами і покладали свої надії 
спочатку на російських революціонерів і лібералів, а згодом – на 
ліберальний уряд графа М. Лорис-Мелікова (1880–1881); другий – 
«самостійницький», коли було остаточно вирішено перенести центр 
українського руху з Києва у Львів і заручитися підтримкою австрій-
ців і поляків (1881–1890). Основною рисою цього етапу була поява 
державницьких переконань, що полягали спочатку в ідеї «південно-
західної слов’янської (білорусько-литовсько-польсько-української) 
федерації», а згодом – української монархії. Головним реальним 
наслідком цього періоду діяльності «Старої Громади» було прого-
лошення політики «нової ери» в Галичині, що мала за мету знешко-
дження галицького москвофільства та підтримку народницького 
руху, що, в свою чергу, сприяло перетворенню Галичини не тільки 
у культурний, а й політичний центр всієї України. Зауважимо, що 
цей аспект діяльності «Старої Громади» реалізовано повністю. Як 
бачимо, протягом якихось двадцяти років політичні вподобання 
членів «Старої Громади» зазнавали значної перетурбації і розвива-
лися у зовсім іншому напрямку.

Влітку 1891 р. з ініціативи студентів Харківського (Іван Липа, 
Микола Байздренко, Михайло Базькевич) та Київського (Віталій 
Боровик) університетів утворюється самостійницьке «Братерство 
Тарасівців». Місцеві організації «тарасівців» виникають у Києві, 
Харкові, Чернігові, Одесі, Полтаві, Катеринославі, Срібному, Ічні, 
Оргієві [254, с. 21–24]. Про яскравий націоналістичний темпера-
мент «тарасівців» свідчать настрої Віталія Боровика: нам немає діла 
до Росії, нехай живе як хоче, а ми, українці, маємо творити своє 
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життя, «ми не тільки націоналісти, ми – сепаратисти-Мазепинці». 
Свої політичні погляди тарасівці виклали у так званому «Конфесіон 
де фуа» («Вірую» молодих українців), опублікованому в українській 
пресі Галичини (львівська «Правда» 1893 р.).

З тих українофілів, які діяли в «громадах» і «просвітах» на по-
чатку ХХ ст. створюються українські націоналістичні партії. Так, 
в 1900 р. в Харкові на основі «вільних громад» було утворено на-
ціоналістичну організацію «Революційна українська партія» (РУП). 
Її засновниками були Д. Антонович і М. Русов і вона була першою 
політичною партією українських націоналістів в Росії, всі інші ство-
рювались на її базі або після неї [254, с. 72–122]. В основу програ-
ми цієї організації було покладено брошуру Миколи Міхновського 
«Самостійна Україна», кредо її становила теза, що Україна – тільки 
для українців. Цей твір заслуговує, щоб його процитували:

«Ми розуміємо, що боротьба буде люта і довга, що ворог безпощадний 
і дужий. Але ми розуміємо й те, що це вже остання боротьба, що потім 
уже ніколи не настане слушний час для нової боротьби. Ніч була довга, 
але ранок наблизився і ми не допустимо, щоб проміння свободи усіх на-
цій заблищало на наших рабських кайданах: ми розіб’ємо їх до схід сонця 
свободи. Ми востаннє виходимо на історичну арену і або поборемо, або 
вмремо... Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо 
більше зневаги на нашій землі. Нас горстка, але ми сильні нашою любов’ю 
до України! Сини України!.. Нас мало, але голос наш лунатиме крізь на 
Україні, і кожний, у кого ще не спідлене серце, озветься до нас, а в кого 
спідлене, до того ми самі озвемось!.. Вперед! Бо нам ні на кого надіятись 
і нічого озиратися назад!» [339, c. 28]

А кредо борця за славу і свободу України Міхновський формулює 
в своїх «Десяти заповідях»:

«1. Одна, Єдина, Неподільна, Самостійна, Вільна, Демократична Укра-
їна, Республіка робочих людей – це ідеал української людини, за здійс-
нення якого ти повинен боротися, не шкодуючи свого життя. 2. Усі люди 
твої брати. Але москалі, ляхи, мадяри, румуни та жиди – це вороги нашого 
народу, як довго вони панують над нами і визискують нас. 3. Україна для 
українців! Отже вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів. 4. Усюди 
і завжди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не по-
ганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів. 5. Шануй діячів рідного 
краю, ненавидь його ворогів, зневажай перевертнів-відступників і добре 
буде цілому твоєму народові й тобі. 6. Не вбивай Україну своєю байдужі-
стю до всенародних інтересів. 7. Не зробися ренегатом-відступником. 8. Не 
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обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. 9. Допомагай 
своєму землякові поперед усіх, держись купи. 10. Не бери собі дружини 
з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами, не приятелювай з ворогами 
нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги, не накладай укупі з гноби-
телями нашими, бо зрадником будеш» [338, с. 46].

Гадаю, що ці писання коментарів не потребують – sapienti sat. Ці 
принципи М. Міхновський адресував представникам «третього» 
покоління української інтелігенції, котра, за його словами, повинна 
створити нову незалежну Україну. На його думку, перше покоління 
української інтелігенції служило Польщі, а друге – Росії. Запеклий 
шовінізм програми Міхновського викликав занепокоєння навіть 
у націоналістичних лідерів РУП, які поспішили відхреститись від 
цієї програми і вивести її автора з своїх рядів. Водночас, відмежу-
вавшись від Міхновського, РУП з націоналістичних позицій нама-
галось активізувати роботи серед селянських мас.

Поступово козакоманія поступилася соціалізму. Все рідше стали 
говорити про «федерально-демократичний панславізм», і все часті-
ше – співати про Сагайдачного. Народився тип націоналіста, здатно-
го примиритися з будь-якими обставинами, з всяким режимом, аби 
він був «свій», національний. Вичерпно ясно тип українського націо-
наліста 1860-х рр. зображено в оповіданні А.П. Чехова «Именины»:

«Он одетый в рубаху с шитьем, какое носил гетьман Полуботок, и меч-
тает об освобождении Малороссии из-под русского ига; кто равнодушен 
к его шитью и мечтам, того он третирует как рутинера и пошляка» [618, 
с. 653].

Якщо, як вже казалося, ідеологія відмерлого козацького стану 
могла існувати завдяки лише прищепленню до породженої цим 
століттям суспільної думки, то що могло її оживлювати у 1890 
і 1900-ті рр.? Відірвана від російської революції, вона прищепила-
ся до австро-польської реакції. Українофільство потрапляє в чужі, 
не українські руки; Київ схиляється перед Львовом. Вже наприкінці 
ХІХ ст. Галичину стали називати «українським П’ємонтом», уподіб-
нюючи її роль тієї, яку Сардинське королівство відіграло в об’єднан-
ні Італії. Незважаючи на претензійність, це порівняння виявилося 
у певній мірі вірним. З кінця 1870-х рр. Львів стає штаб-квартирою 
руху, а характер українофільства визначається галичанами. Тут ви-
даються патенти на істинне українство, і тут виробляється кодекс 
поведінки всякого, хто бажає працювати на ниві національного виз-
волення. Широко пропагується ідея національної тотожності між 
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галичанами та українцями; Галичину починають йменувати не інак-
ше як Україною. Наддніпрянські діячі дуже прорахувалися, споді-
ваючись знайти у Галичині тиху заводь, де б вони спокійно писали 
антиросійські книги, прокламації, виховували кадри для роботи 
на Україні і створили б собі надійну штаб-квартиру. Гостинність їм 
була надана з повного схвалення австрійців і поляків, однак у той же 
час було дано зрозуміти, що тон українському руху будуть задавати 
не вони, а галичани. Прибульців належало піддати «перековці», тре-
ба було витрусити з них «москальський дух», під яким розумілись, 
насамперед, революція і соціалізм.

З початком першої світової війни галицьке народництво проявило 
своє обличчя створенням загонів австрійських яничарів під назвою 
«січових стрільців», а також різноманітних шпигунсько-диверсійних 
організацій типу «Спілки визволення України», що діяли на користь 
Австрії проти Росії. Виходила картина: люди боролися не за влас-
не національне звільнення і не з державою, що їх пригноблювала, 
а з чужою державою, яка пригноблювала «закордонних братів».

З ініціативи СВУ на території Австро-Угорщини та Німеччини 
для військовополонених українців було організовано спеціальні та-
бори з дещо полегшеним режимом і кращим ставленням табірної 
адміністрації до в’язнів – створено умови для прищеплення полоне-
ним націоналістичних ідей. Лектори СВУ проводили індивідуальну 
обробку полонених у таборах, видавали і поширювали націоналі-
стичні книжки, листівки, прокламації, газети. Однак результати цієї 
роботи були дуже незначні. Леніну під час перебування у Швейцарії 
довелося зустрітися з військовополоненими-втікачами, один з яких 
протягом року був разом з 27 тисячами інших полонених в україн-
ському таборі. Згадуючи його розповідь, Ленін писав Інесі Арманд:

«Німці влаштовують табори за націями і всіма силами відколюють їх 
від Росії; українцям підіслали спритних лекторів з Галичини. Результати? 
Тільки, мовляв, 2 000 були за «самостійність» (самостійність в розумінні 
більш автономії, ніж сепарації) після місячних зусиль агітаторів! Всі інші, 
мовляв, впадають в лють при думці про відокремлення від Росії і перехід до 
німців або австрійців. Факт знаменний! Не вірити не можна. 27 000 число 
велике. Рік – строк великий. Умови для галицької пропаганди – архіспри-
ятливі. І все ж близькість до великорусів брала гору!» [301, ч. 1, с. 632].

Перша світова війна скінчилася цілковитим крахом Австрійської 
імперії і повним переворотом у долі Галичини. Вона опинилася, як 
і півтораста років тому назад, у складі відродженої Речі Посполитої. 
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Поляки зробилися тепер вже не крайовою, а державною владою для 
русинів; вся їх поведінка різко змінилася. Відродилися релігійні і на-
ціональні утиски у формах, що нагадували XVIII ст. Але й тут вияви-
лась сила інерції. Незважаючи на те, що Польща стала відтепер воро-
гом № 1 і запеклим пригноблювачем галичан, націоналістична ідео-
логія «Українського П’ємонту» залишилась, як і раніше, заго стреною 
не проти неї, а проти Росії. Змінити чи перетворити її галичани ви-
явились нездатні. Не змінила її і Друга світова війна, яка знову зни-
щила незалежну Польщу. Націоналістична доктрина «Українського 
П’ємонту» ясна: бути українцем – значить бути антируським.

3.3.  Українська Держава
гетьмана Павла Скоропадського 1918 р.
як політичне втілення ідеї українського
традиціоналістичного націоналізму

Українська держава часів Скоропадського представляє собою 
унікальне явище в історії Громадянської війни – одного із найбільш 
трагічних періодів вітчизняної історії. Для того, щоб оцінити стано-
вище, в якому знаходилась Україна у квітні 1918 р., треба з’ясувати 
питання щодо так званого гетьманського «перевороту». Сам цей 
термін є досить неточний. Говорити про «переворот» можна було б 
при наявності на Україні законної влади, якою Центральна Рада – 
з правової точки зору – аж ніяк вважатися не могла. У якості ле-
гітимної влади населення її не обирало – Рада утворилася шляхом 
кулуарних домовленостей декількох політичних і культурологічних 
організацій, гуртків, товариств. Головну роль в її створенні відігра-
вали лідери українських кадетів – так званих «тупівців» або «по-
ступовців». Як писав пізніше один з верховодів Центральної Ради 
П. Христюк:

«Ініціативу закладання такого центру взяли на себе члени товариства 
українських поступовців, серед яких перед вели майбутні українські со-
ціалісти-федералісти. Під їх проводом і було утворено в Києві в перших 
числах березня (ст. ст.) «Українську Центральну раду» [609, т. 1, с. 15].

Організаційне оформлення Центральної Ради відбулося 4 берез-
ня 1917 р. на скликаному «тупівцями» засіданні представників на-
ціональних організацій і товариств. За своїм соціальним і партійним 
складом Центральна Рада являла собою конгломерат представників 
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різних класів, політичних партій і груп. За даними А. Золотарьова, 
колишнього міністра Центральної ради, до її складу влітку 1917 р. 
входили представники більш як 25 організацій і партій (соціа-
лісти-федералісти, соціалісти-самостійники, українські соціал-де-
мо крати, українські есери, російські меншовики і есери, бундівці 
та ін. – загальною кількістю понад 700 чоловік) [308, с. 118]. На чолі 
Центральної Ради з самого початку став Михайло Грушевський. 
До провідних діячів Ради належали поступовці Євген Чикаленко, 
Сергій Єфремов, Дмитро Дорошенко, соціал-демократи Володимир 
Винниченко і Симон Петлюра, соціалісти-революціонери (есери) 
Микола Ковалевський, Павло Христюк та Микита Шаповал. Лише 
абсолютною слабкістю і бездарністю Тимчасового уряду, повним 
нерозумінням реалій України стало визнання ним Ради крайовою 
владою. Цим рішенням О. Керенський хотів заручитися підтримкою 
жителів України (помилково вважаючи Раду авторитетною і впли-
вовою), проте в результаті отримав прямо протилежний результат. 
Як праві консерватори (їх кількість на Україні була досить значною), 
так і більшість лівих були дуже невдоволені тим, що О. Керенський 
визнав владою самочинну, псевдопредставницьку організацію.

Активну політичну діяльність Центральна Рада розпочала фак-
тично з нуля. Більшість провідників ЦР були людьми озброєними 
не стільки значним політичним досвідом, скільки глибиною знань 
історії, етнографії, красного письменства і т. ін. Відчувався брак 
тривалого політичного вишколу і навичок державного управління 
(максимум чим доти займалися українські політики – це викладаць-
ка діяльність і керівництво підпільними гуртками).

Чільною постаттю серед ідеологів українського націоналізму кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. став відомий історик, публіцист і громад-
ський діяч М.С. Грушевський, перу якого належить значна кількість 
великих історичних праць, розвідок, досліджень в галузі історії 
української літератури, фольклору і етнографії. В його творах скон-
центровані основні ідеї українського націоналізму зазначеного пе-
ріоду. В нашій країні Грушевського прийнято вважати великим 
вченим і не дуже успішним політиком. Проте, за великим рахун-
ком, вченим він був також не дуже успішним. Сам М. Грушевський 
зізнавався, що історію України він завжди викладав, узгоджуючи її 
з цілями українофільського руху. Тобто був скоріше політичним про-
пагандистом, чим істориком. Сучасники відмічали тенденційність 
і ненауковість творів Грушевського. Слухачі його лекцій характери-
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зували їх як «занадто нудотні». Найбільш авторитетна в ті часи га-
зета «Закон и Правда» (1907, № 158) констатувала:

«Как ученый г-н Грушевский, несомненно, овладел научной техникой, 
т. е. перечитал и пересмотрел множество книг и статей по русской ис-
тории, умеет громоздить цитаты, усвоил себе политические приёмы. Но 
в нем нет самого главного достоинства ученого – любви к истине. Он – 
ученый лгун. С нахальною смелостью, не моргнув бровью, он извращает 
прямой смысл памятников, подтасовывает, присочиняет, где нужно, це-
лые события, пользуясь для этого каким-нибудь глухим намёком в источ-
никах, одним словом, вгоняет историю в рамки своих предвзятых полити-
ческих вожделений» [149, с. 3].

У загальному трактуванні питань історії України М. Грушевський 
не був оригінальним. Він повторює тези Антоновича, Костомарова, 
Куліша про «вічність» української нації, про «український характер» 
Київської держави, про вигадані якості українського народу, твердя-
чи про «відрубність України від Росії», негативно оцінює події виз-
вольної війни 1648–1654 рр. і діяльність Б. Хмельницького, вихваляє 
Мазепу тощо. Усі трафаретні націоналістичні вигадки Грушевський 
здобрив власним соусом – «схемою історії України», суть якої поля-
гала у двох постулатах: по-перше, історія нібито розвивається по ко-
лах, піднесення змінюються занепадами (варіант теорії циклічності 
в історії); по-друге, загальноросійської історії нібито не може бути, 
а історію українського народу слід розглядати не лише без будь-якого 
зв’язку з російською, а й у цілковитому відриві від неї [145]. М. Гру-
шевський цілком чітко сформулював положення про українську на-
цію як про суцільну демократичну селянську масу:

«Українська народність, належить до категорії народностей демокра-
тичних par excellence. Історичні умови звели її національний склад майже 
виключно до демосу, притому головним чином демосу селянського, зем-
леробського» [143, с. 142].

Теоретичні «дослідження» Грушевського стали ідеологічною під-
готовкою його до контрреволюційної діяльності, коли він очолив як 
політичний організатор український націоналістичний уряд.

Керівники Центральної Ради намагалися створити «єдиний на-
ціональний фронт», прищепити широким народним масам ідею «на-
ціональної згоди і гармонії», виховати в них «вірність національній 
дисципліні» [144, с. 14]. За ініціативою Центральної ради на Україні 
створювалися різні націоналістичні організації, скликалися числен-
ні наради, з’їзди, які проходили під націоналістичними лозунгами. 
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У містах і селах влаштовувалися урочисті процесії в супроводі ор-
кестрів, з церковним дзвоном, проповідями духовенства, виступа ми 
артистів, переодягнених в старовинні національні костюми. Про-
мовці від представників націоналістичних партій, виступаючи на 
мітингах і зборах, зверталися до сивої старовини, до часів Запорізь-
кої Січи, гайдамаччини, спекулювали ім’ям Т. Шевченка. Традиції 
старої козаччини в спотвореному вигляді використовувалися Цент-
ральною радою під час створення загонів «гайдамаків» і «вільних 
козаків», в назвах і формі одягу українізованих полків.

Як відомо, під час революційних подій на Україні націоналісти 
намагалися маскувати свої сепаратистські дії за допомогою псев-
додемократичної і навіть псевдосоціалістичної фразеології. Подіб-
ний маневр був вимушений. Адже ідеї соціалізму настільки глибоко 
заволоділи масами, що не рахуватись з цим націоналісти не могли. 
В. Винниченко писав про «соціалізм» тупівців: це «люди, які ще 
два місяці тому без огиди й страху не могли чути слів «революція», 
люди, що за два місяці тому були мирними, законослухняними, кон-
систорськими урядовцями служби по царських інстанціях, поміщи-
ками і т. д., раптом самі стали називати себе «соціалістами» і про-
славляти «революцію» [78, с. 8]. Показовим в даному відношенні 
є визнання авторів націоналістичного збірника «Євген Коновалець 
та його доба» (Мюнхен, 1974 р.). Так, говорячи про націоналістичні 
партії, які діяли в Україні у роки революції та громадянської війни, 
вони визнають, що до партій, які формально називалися «соціалі-
стичними» (есдеки та есери), «додалася ціла низка інших, які нічого 
спільного з соціалізмом не мали, але беззмінно додавали до своїх 
назв префікс «соц», без якого в той час не можна було фактично 
приступити до жодної політичної акції».

«Так створювалися партії соціалістів-федералістів, які не були ні со-
ціалістами, ні федералістами, націонал-соціалістів, соціалістів-самостій-
ників і т. п., які, якщо й мали програми, то не мали в нічого соціалістич-
ного» [185, с. 142].

В згаданому збірнику констатується також, що Центральна Рада 
змушена була маскувати свою політику соціалістичними гаслами, 
бо «іншого виходу не було». Тому, скажімо, «товариство україн ських 
поступовців», яке відображало інтереси української національної 
олігархії, змінило назву на «союз українських автономістів-феде-
ралістів», а потім перефарбувалося на «Українську партію соціа-
лістів-федералістів». Прикриваючись соціалістичною фразео логією, 
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граючи на національних почуттях українського народу, «по ступовці» 
намагалися добитися української територіальної автономії, і тим са-
мим забезпечити своє провідне становище в економічному та полі-
тичному житті України.

Скориставшись жовтневими подіями, Цетральна Рада захопи-
ла владу в Україні, і, ретельно підкреслюючи демократичний деко-
рум, застосовувала явно антидемократичні методи управління. Все 
більш явним ставало бажання її вождів взяти під свій повний конт-
роль внутрішнє (в тому числі духовне) життя суспільства. В першу 
чергу це проявилось у жорстких заходах щодо тотального викорі-
нення руської культури і мови, у гоніннях на канонічне православ’я 
з нав’язуванням віруючим автокефалії, політично вигідної для Ради. 
Це призвело до того, що незначні більшовицькі загони під команду-
ванням підполковника Муравйова просувалися українською тери-
торією, не зустрічаючи на своєму шляху скільки-небудь серйозного 
супротиву. Справа не тільки в тому, що Рада була нездатна органі-
зувати діяльний опір, а в небажанні народу України захищати чужу 
і ненависну їй владу.

Українські радянські війська розгорнули наступ на Київ. Цент-
ральна Рада вирішила зупинити наступ радянських військ на відда-
лених підступах до Києва і направила туди свої значні сили. Запеклі 
бої розгорнулися в районі станції Гребінки, а також між Бахмачем 
та Ніжином, де відбірними військами Центральної Ради керував 
С. Петлюра. Особливо велику впертість проявили під Крутами доб-
ровольці з числа студентства. Немало цих самостійників з куреня 
«вільного козацтва» полягло під ударами харківських, москов ських, 
петроградських і гомельських червоногвардійців. Розгром двох ос-
новних угрупувань Центральної Ради – під Гребінкою і Крута-
ми – визначив результат битви за столицю України, хоч «жовтобла-
китники» і не думали здавати її без бою. 28 січня в Києві почалося 
збройне повстання робітників проти Центральної Ради. Найваж-
ливішим опорним пунктом його був «Арсенал». Протягом кількох 
днів робітники вели героїчну боротьбу проти переважаючих сил 
противника. Повстання арсенальців було придушено. Над повстан-
цями була вчинена жорстока розправа. Багато з них було страчено. 
Але робітники окремих районів міста (Поділ, Залізничний район) 
продовжували боротьбу. На допомогу їм підійшли радянські вій-
ська. В їх складі був недавно сформований полк червоного коза-
цтва під командуванням В. Примакова. Після запеклих боїв війська 
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Центральної Ради були розгромлені. 8 лютого 1918 р. Київ був виз-
волений. Центральна Рада втекла на Волинь.

Нічого не змінилося і навесні 1918 р., після вигнання більшови-
ків німецькими військами, в обозі яких повернулася Рада. Головою 
уряду було поставлено Володимира Винниченка – людину, дуже та-
лановиту в писанні оповідань та в виголошенні імпровізованих де-
магогічних промов, але разом з цим нездібну зорганізувати справж-
ній персональний апарат хоча б власного бюро, а не те що державне 
управління. Зазначимо, що ті, хто називають гетьмана «німецьким 
ставлеником» забувають про те, що німців і австрійців закликала 
і привела в Україну саме Рада, а не Скоропадський. В. Винниченко, 
вже після того, як радянські війська зайняли Полтаву, заявляв, що 
єдиний порятунок для Центральної Ради – це укласти угоду з нім-
цями. У зв’язку з погіршенням обстановки Центральна Рада поспі-
шила підписати з Німеччиною і Австро-Угорщиною такий договір, 
щоб багнетами їх військ вести боротьбу з більшовиками.

У Брест-Литовську в цей час тривали переговори. Представники 
Німеччини і Австро-Угорщини в Брест-Литовську прекрасно знали 
про стан справ на Україні, особливо про те, що Центральна Рада не 
має будь-якої опори серед населення. Але це не заважало їм вести 
переговори з «урядом», який не мав ані народу, ані території. Загарб-
никам було до цього зовсім байдуже; їм потрібна була зачіпка для 
окупації України. Німецький генерал Е. Людендорф писав натупне:

«В основу... переговорів з Україною було покладено зобов’язання ос-
танньої постачати велику кількість хліба для Австро-Угорщини та Ні-
меччини, замість чого вона діставала вигідне розмежування з Польщею 
в межах Холмського району, що був спірним між обома державами. Крім 
того, Австро-Угорщина обіцяла утворити в Східній Галичині автономну 
Українську область» [313, т. 2, с. 123].

Після підписання у лютому 1918 р. мирного договору в Брест-
Литовську між Німеччиною, Австро-Угорщиною та їх союзниками 
в першій світовій війні і Центральною Радою остання запросила ні-
мецькі війська до України. Це питання обговорювалось на спеціаль-
ному засіданні уряду Центральної Ради 12 лютого 1918 р. в Жито-
мирі. Наступного дня Центральна Рада прийняла рішення просити 
німецький уряд пред’явити більшовикам ультиматум про виведен-
ня військ з України. Уряд Центральної Ради офіціально звернувся 
до німецького і австро-угорського урядів з настійним проханням 
про «допомогу». Цілком ясно, що це прохання було задоволено. 
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18 лютого 1918 р. німецькі війська почали наступ, використовуючи 
договір з Центральною Радою як «законну» підставу для вторгнен-
ня в Україну. В наступ було кинуто 20 німецьких дивізій і 8 австрій-
ських. Командування Східною армією утворило з цих дивізій київ-
ську групу військ, на чолі якої до кінця березня стояв німецький 
генерал Лінзінген, а з кінця березня – фельдмаршал Ейхгорн. Авст-
ро-угорська Східна армія (імператорська і королівська) була підпо-
рядкована командуванню київської групи. Всього на Україну руши-
ло близько 300 тисяч німецьких і 120 тисяч австро-угорських військ. 
Характеризуючи цілі інтервенції Людендорф прямо заявляв:

«На Україні треба було придушувати більшовизм і створити там такі 
умови, щоб мати можливість добувати з неї воєнні вигоди та вивозити 
хліб і сировину. Для цього ми повинні були заглибитися в країну...» [313, 
т. 2, с. 132].

Одночасно з наступом на Україну німецькі полчища рушили на 
Білорусію і Петроград. Фронт їх наступу простягся від Балтійського 
до Чорного моря.

Між тим, у Києві, де знаходилась штаб-квартира німців, йшла 
складна політична гра. Насамперед, німецьке командування пере-
коналося у повній політичній некомпетентності того «соціалістич-
ного» уряду Центральної ради, котрий офіційно закликав собі на 
допомогу німців. Потрібно було подумати про заміну цього громіз-
дкого апарата, що складався з недалеких людей, більш ефективним, 
і до того ж власницьким, а не соціалістичним апаратом. Ось тут 
і виступив на сцену «Союз хліборобів-власників», який був органі-
зований в Полтавській губернії членом Державної Думи Михай-
лом Івановичем Коваленко. Полтавська губернія мала надзвичайно 
вигідний і благодатний грунт для нещадної боротьби з соціалізмом 
і ось чому: в ній ніколи не існувало общинного землеволодіння; 
більше 80% землі в ній належало дрібним власникам козачого і се-
лянського звання. В січні 1918 р. М. Коваленко був вбитий в своєму 
маєтку Констянтиноградського повіту наступаючими на Малоросію 
червоноармійцями, однак заснований ним союз продовжував діяти 
і об’єднував праві консервативні елементи земельного дворянства 
і заможного господарчого козацтва і селянства. Отже, коли німець-
ке командування вирішило відсторонити від влади українських 
соціалістів і утворити в Києві правий власницький уряд, єдиною 
місцевою організацією, що змогла прийти йому на допомогу, був 
«Союз хліборобів-власників». Був вироблений наступний план: 
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уряд встановлюється монархічний, без парламенту, голова держави 
буде носити звичний для Малоросії титул «гетьмана», обере його 
з’їзд «хліборобів-власників», а німецьке командування визнає ви-
бір; гетьман призначить кабінет міністрів (за згодою з німецьким 
командуванням).

З’їзд хліборобів-власників відбувся у Києві у квітні 1918 р. і був до-
сить багатолюдним. Засідання відбувалися у цирку Крутикова на Ми-
колаївській вулиці. Як згадує український письменник Г.П. Григор’єв:

«Вершки громадянства» були закликані 29 квітня до цирку, нашого 
старого зручного цирку, що пропах стойнею, звірячими клітками, бачив 
одеського борця Алека, волзького богатиря Заїкіна і отруйно гостру на 
язик уславлену Бім-Бом. Сьогодні на арені циркачів з’явився новий опе-
реточний герой – потомствений український поміщик і нещодавній слуга 
російського царя Скоропадський Павло Петрович... Його «обрали» уро-
чисто «гетьманом усієї України» [139, с. 311].

У всякому разі, «хлібороби», які на своєму з’їзді закликали Павла 
Скоропадського до влади, представляли незрівняно більшу кількість 
населення, аніж діячі політично й морально збанкрутілої Централь-
ної Ради. Вони були тим державницьким класом власників, який 
створював за допомогою своїх великих реформ П. Столипін, скла-
дали основу справжньої трудової України. Описання цих трудівни-
ків міститься у книзі товариша державного секретаря гетьмансько-
го уряду Миколи Могилянського «Трагедия Украины»:

«Долго не рассходились толпы любопытних городских обывателей, 
среди которых выделялись группы серьезных, настоящих крестьян «хле-
боробов». В настоящих, бытовых своих костюмах, с «вышиваными сороч-
ками», в «чемирках», они долго ещё служили предметом всеобщего вни-
мания. К ним подходили, их расспрашивали, говорили они настоящим 
народным, образным, часто полным юмора украинским языком. Такими 
же были, наверное, их переяславские предки, заключившие договор с Рос-
сией. Много уравновешенности, спокойствия, привычки к невзгодам 
и упорному труду выражали эти настоящие хозяева Украины» [450, c. 124].

Зазначимо, що реакція населення на зміну влади була майже од-
ностайно позитивною, про що збереглося багато свідчень. Профе-
сор М. Могилянський згадував:

«Чисто и гладко, без единого выстрела с чьей бы то ни было стороны, 
ликвидирована была Центральная рада к общему удовольствию, особенно 
киевлян, которые относились к украинскому парламенту с нескрываемым 
недружелюбием, ничего путного от него не ожидая» [450, c. 124].
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По суті перевороту як такого не було – П. Скоропадський прий-
няв тяжку ношу влади, щоб запобігти введенню прямого окупацій-
ного правління.

Не відповідає дійсності й думка про те, що гетьман прийшов до 
влади виключно за допомогою «німецьких багнетів». В реальності 
німецька силова підтримка Скоропадського була досить обмеже-
ною. Єдиною військовою частиною, що виступила на захист Цен-
тральної Ради, були січові стрільці Євгена Коновальця. Однак, на 
той момент цей підрозділ був для України не менш іноземним, ніж 
німецькі війська. Він повністю складався з підданих двоєдиної Ду-
найської монархії – австро-угорських військовополонених. Коли 
січові стрільці (без особливого ентузіазму) почали рух до Педаго-
гічного музею, де засідала Рада, вони були зупинені незабаром після 
виходу з казарм без жодного пострілу лише двома німецькими пан-
церниками. Це, власно, й була та військова підтримка німців, якою 
скористався П. Скоропадський.

Серед вимог, які урочисто прийняв гетьман, були такі зобов’я-
зання: додержуватись Брестського договору, укладеного між Цент-
ральною Радою і окупантами; не скликати установчих зборів; поши-
рити по всій Україні чинність німецьких військово-польових судів; 
розпустити сільські та всі інші комітети і створити нові державні 
адміністративні органи; застосувати на Україні німецький закон 
про натуральні повинності у воєнний час; створити найсприят-
ливіші умови для виконання договору про поставки хліба; надати 
Німеччині компенсацію за воєнну допомогу. 30 квітня, тобто на дру-
гий день після встановлення гетьманської влади, була опублікована 
грамота гетьмана, яка проголошувала відновлення права приватної 
власності в повному обсязі, скасовувала всі попередні розпоряджен-
ня з цього питання і надавала цілковиту свободу в укладанні купчих 
на землю. Грамота також проголошувала повну свободу торгівлі, на-
давала «широкий простір приватній підприємливості та ініціативі». 
Солдатські і земельні комітети розпускались.

Встановлення гетьманського правління різко змінило ситуацію 
в Україні. Тут поступово почала воцарятися стабільність – звісно 
в межах, можливих під час світової і громадянської війн. У той час, 
коли гігантський простір зруйнованої імперії був залитий кров’ю 
і людське життя було нічого не варте, на Україні гетьман зумів ство-
рити острів безпеки. Своєю тяжкою працею «хлібороби» забезпе-
чували Україні економічне благополуччя, в тому числі той продук-
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товий достаток, про який із захватом писали потім буквально всі, 
хто зумів пробратися в гетьманську державу з голодної Радянської 
Росії. При цьому описання білого хліба та інших забутих харчів ча-
сто набувало символічного значення – як втілення сумування за 
тим втраченим після революції нормальним життям, в якому всім 
ви стачало хліба і безпеки. Наприклад, можна згадати, як про це 
писав Олексій Толстой в оповіданні «Похождения Незорова, или 
Ибикус» [569, с. 338–464]:

«С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харкова. На вок-
зале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Бе-
лые булочки, булочки! Глядите, дети, – булочки!» Она обняла мужа, детей. 
Даже Семен Иванович прослезился» [569, с. 364].

М. Могилянський пише:
«Немцы, изголодавшиеся дома, висели толпами над витринами мага-

зинов с съестными припасами, где выставлены были жареные поросята, 
гуси, утки, куры, сало, масло, сахар и разные сладости и где все это мож-
но было приобрести без карточек и по сравнительно тогда ещё дешевым 
ценам. На базарах по утрам немцы особенно охотно покупали сало. Они 
с жадностью жевали огромные куски вкусного малороссийского сала: ве-
лика, была, очевидно, потребность организма в жирах, от недостатка ко-
торых давно уже страдала вся Германия» [450, c. 116].

Особливо небезпечним П. Скоропадський вважав догматизм і не-
терпимість до вільного культурного розвитку, що було у всі часи 
визначальною особливістю вітчизняного шовіністичного сегмен-
ту. Гетьман чітко усвідомлював, що культивування національної та 
релігійної нетерпимості, спроби уніфікувати «барвисту складність» 
України неминуче призведуть до краху її державності. Відмовив-
шись від божевільного шовінізму Центральної Ради, він почав ре-
алізовувати концепцію створення «політичної нації».

Серед зібраних П. Скоропадським блискучих інтелектуалів світо-
вого рівня слід відзначити Миколу Прокоповича Василенко – одного 
з головних ідеологів гетьманської влади, який обіймав в Українській 
Державі ряд найвищих посад: був міністром народної освіти (потім 
народної освіти і мистецтв), товаришем голови уряду, керував зов-
нішньополітичним відомством. Гетьман дав йому наступну харак-
теристику:

«С украинским вопросом основательно ознакомлен, но, как всякий 
честный человек, не мог отрицать значения русской культуры и выбро-
сить из обихода Пушкина, Толстого, Достоевского, другими словами, от-



241Розділ 3. Ідеологічна еволюція 
українського радикального націоналізму

носился к украинству сознательно, без шовинизма и без всякой нетерпи-
мости» [475, с. 166].

М. Василенко не лише декларував, а й робив все можливе, щоб 
у галузі освіти гарантувати право кожного жителя Української Дер-
жави на використання рідної мови в процесі навчання – від по-
чаткової до вищої школи. Також він робив все, щоб повернути 
у народну освіту життєво необхідну толерантність, повагу до куль-
турної різноманітності України. У даній сфері гетьманський уряд, 
незважаючи на дуже обмежений у часі термін, досяг повного успіху. 
Для цього не потрібні були якісь фінансові асигнування і тим 
більш – заходи жорсткого адміністративного примусу. Більш ніж 
достатньо виявилось доброї волі позбутися ненависті і нетерпи-
мості в учбових закладах. М. Василенко, як і сам гетьман, вважав, що 
українська і російська мови мають користуватися в Україні однако-
вими правами і законодавче закріплення верховенства тільки однієї 
української мови нанесе країні величезної шкоди. Не схильний до 
зайвої компліментарності відносно часів гетьманського правління 
професор Василь Зеньківський (займав при гетьмані посаду мініст-
ра сповідань), тим не менш високо оцінив політику свого колеги по 
уряду:

«Н.П. Василенко в самом себе носил живое и мудрое, творческое 
и действенное решение русско-украинской проблемы. Искренний украин-
ский патриот, защитник – убежденный и стойкий – широкого развития 
украинской культуры, культурного творчества Украины, он горячо любил 
и Россию, носил в себе живой интерес к общерусским проблемам. Будучи 
давно защитником федералистической системы в вопросе об отношении 
Украины и России, Н. П. не был доктринером, обладал большим полити-
ческим чутьем, навыками к политическому мышлению, приобретенными 
им в работе по партии к. д., в Ц. К-те, [в] котором он состоял с самого на-
чала. В сущности, это был единственный серьезный и мыслящий политик 
среди украинских деятелей... Минусом Н. П. была вялость темперамента, 
отсутствие влечения к широкой политической работе. Он должен был сам 
стать во главе Совета Министров, а не передавать главенства провинци-
альному работнику, каким был Лизогуб. Вместо этого Н. П. предпочел 
взять на себя управление Министерством Народного Просвещения... Не-
даром педагог и ученый в нем были выражены ярче, чем политик... Став-
ши Министром Нар. Просв., Василенко хорошо понимал всю сложность 
культурной проблемы, перед ним стоявшей. Говорю уверенно о взглядах 
Н. П., так как имел с ним много встреч, много бесед и во время нашей 



242 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

совместной работы в составе Правительства – и после нее. Первым и ос-
новным, безусловно мудрым (с разных точек зрения) принципом, кото-
рому следовал Н. П. в своей «политике» в школьном деле, было то, чтобы 
украинская школа (от низшей до высшей) не развивалась бы за счет рус-
ской, т. е. чтобы ни одна русская школа не была насильственно закрыта. 
Всяческое поощрение украинского культурного дела не должно было вес-
ти за собой уменьшения или ослабления русского культурного дела. Так 
и выросла замечательная, на мой взгляд, система культурного параллелиз-
ма. Ее можно толковать «иезуитски» как предоставление свободы конку-
рировать обеим культурам, – и так как поддержка украинской культуры, 
естественно слабой на первых порах после долгих лет ее притеснения, 
должна была особенно привлечь к себе внимание Правительства – то не 
является ли система культурного параллелизма лишь прикрытой, носящей 
приличные внешние формы, борьбой с русской культурой! То сохранение 
русской школы, – от низшей до высшей – которое проводил Василенко, 
поставленное рядом с сугубым покровительством украинской школе, не 
означает ли просто отсутствие варварской тактики, которой щеголяли 
украинцы впоследствии (при Петлюре и отчасти даже при большевиках)? 
Не есть ли план Василенко именно потому более «опасный» для русско-
го культурного дела на Украине, что он имел такие корректные и мягкие 
формы, так сказать, усыплял и успокаивал русское сознание? Не стану от-
рицать “принципиальной” возможности такого истолкования политики 
Василенко, но фактически ему такой «иезуитский» способ мышления был 
совершенно чужд. Василенко можно было заподозрить ведь и в противо-
положном, – и крайние украинские группы открыто и высказывали свои 
подозрения – что на самом деле главное Внимание Василенко было отдано 
не развитию украинской школы, а охранению русской школы. Пожалуй, 
в этом была доля правды – перед лицом агрессивного украинского нацио-
нализма, как он себя успел проявить с начала русской революции, задача 
охранения русской школы в том объеме, как она существовала, была очень 
трудной и серьезной. Василенко не раз категорически и настойчиво гово-
рил, что он ни за что не согласится закрыть ни одной русской школы – на 
что посягательства со стороны украинцев были постоянно. Защита рус-
ской школы от украинцев была совершенно реальной и трудной задачей... 
Но, конечно, Василенко искренно и подлинно стремился всячески содей-
ствовать созданию украинской сети школ» [211, с. 150–152].

Незважаючи на сильний тиск шовіністичних кіл, гетьман зумів 
захистити українське православ’я від спроб насильницького відок-
ремлення його від канонічної Руської Православної Церкви. Це 
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питання мало для гетьмана як глибоко особистий, так і державни-
цький характер. Будучи глибоко віруючою людиною, він не міг до-
пустити якихось антицерковних заходів (що раніше для атеїстич-
них діячів Ради, а пізніше й Директорії, було нормою поведінки). Як 
послідовний державник П. Скоропадський бачив велику небезпеку 
у державному насильстві над волею мільйонів віруючих, що неми-
нуче зробило б їх противниками існуючої влади. Найбільш повно 
гетьманську концепцію побудови нової України виразив видатний 
філософ-традиціоналіст і видатний гетьманський дипломат (займав 
надзвичайно важливу посаду посла в Австро-Угорщині) Вацлав Ка-
зимирович Липинський (1882–1931).

Для української суспільно-політичної думки початку ХХ ст. осо-
бистість В. Липинського є нетиповою, навіть «екзотичною». І діяль-
ність цього мислителя, і його погляди погано вписуються у звичну 
логіку розвитку української національної ідеї. В ментальному і куль-
турному смислах він не був українським мислителем і до остан нього 
дня свого життя залишався польським шляхтичем (хоча й «кресо-
вим» – тобто окраїнним). Рід Липинських є представником чисель-
них польських шляхетських родів, які з’явилися на Україні внаслі-
док інтенсивної польської колонізації українських земель Річчю Пос-
политою.

Не виникає жодних сумнівів щодо специфічності субкультури 
«кресів», яка, крім зовнішніх, визначається також власними, внут-
рішніми чинниками. «Креси» в польському літературознавстві та 
культурології є повноцінним науковим терміном, що позначає при-
кордонні території польської держави, а саме – колишнє польське 
прикордоння на сході. Спочатку під словом «креси» розуміли обо-
ронні поселення на прикордонні Поділля та України, що захищали 
Річ Посполиту від татарської навали, а згодом козацьких набігів. 
З часом цим словом почали позначати прикордонні землі півден-
но-східних рубежів. Після розділів Польщі у 1772, 1793 та 1795 рр., 
унаслідок чого польська держава перестала існувати, під поняттям 
«креси» розуміли всі колишні східні провінції Речі Посполитої. Бі-
лорусія та Україна не стали для поляків Сходом, їх продовжували 
називати «кресами», а в патріотичній термінології – «відібраними 
землями». 

Південно-східне пограниччя характеризується низьким рівнем 
щільності населення, незначною кількістю міст та населених пунк-
тів. Поляки, крім культурної, відчували також географічну ізольо-
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ваність. Фактичне запізнення цивілізаційного розвитку Поділля, 
Волині, Галичини та України призводило до стереотипного бачення 
східних земель. Якщо зіставити дану картину з коронною Польщею, 
то виникає образ «кресів» як земель малоосвічених, недорозвину-
тих, неповноцінних. Проте, за часів Розділів саме на «кресах» від-
бувається кристалізація «польськості», що була джерелом надії та 
натхнення для співвітчизників у Великій Польщі, Малій Польщі, 
Мазовії, Сілезії, Помор’ї. «Креси» – це форпост від якого залежить 
доля цілої держави. Події, що відбувалися на «кресах» мали історич-
не значення для всієї Польщі. Саме тут відбувалися найзавзятіші 
сутички з ворогами, саме мілітаризовані «креси» були тим буфером, 
що злагоджував східні впливи та першим брав на себе обов’язки 
«фортеці середземноморської цивілізації». Війни, що точилися з та-
тарами, турками та козаками, набули розголосу боротьби за като-
лицьку віру і давали їх учасникам привід для слави. Одяг, озброєн-
ня та спосіб мовлення із вживанням чужих зворотів були начебто 
доказом участі у бойових діях. Двомовність спричинилася до ви-
никнення польського «кресового діалекту», що створив у Польщі 
XVII ст. моду на окраїнні говірки. На землях, що виконували функ-
цію оборонного муру, об’єднувалися не стільки під егідою поль-
ського короля, скільки гетьмана, свого пана, начальника, тобто 
реальної сили – військової, судової, адміністративної. Панський 
двір – folwark – стає своєрідним центром мікросвіту, фортецією 
найдорожчих цінностей: патріотизму, польського гонору, тради-
цій незалежності, освіти і духовності. Folwark був не стільки етніч-
но-економічною формацією, скільки романтичним еквівалентом 
шухляді, де зберігаються речі, які мали історичне значення, були 
«свідками» та «носіями» колективної пам’яті. Він мав випроміню-
вати світло науки та цнотливості, що давало йому право називати-
ся духовним і моральним осередком.

Що ж було характерним для ментальності і культури «кресо-
вих» польських шляхтичів? Українська письменниця Галина Журба, 
котра, власне, також походить з цього середовища, пише:

«Товариство, що в нас збиралося, були самі поляки, службовці сусідніх 
маєтків, надлісництва і цукроварні. Середньоосвічені, дехто й з вищою, 
чимало читали, трохи співали, грали на скрипці, фортеп’яні і найбільше 
в карти. Любили забавитися, випити й погуляти. Походження переважно 
«місцевого», з українських дідичів, говорили по-польськи з українською 
вимовою, вживаючи силу українізмів, знали добре народну українську 
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мову, співали залюбки або й виключно українські пісні. Дуже мало між 
ними було справжніх поляків, прибулих з т. зв. конгресівки (Королівство 
Польське в межах Російської держави з Варшавою включно), яких місцеві 
поляки недолюблювали, звали «короняжами» й ставились до них згорда, 
вважаючи себе расово кращими. Був це, безумовно, підсвідомий голос 
крові. Расова різниця дійсно була величезна... Кров текла у них українська, 
душа була сполячена, світогляд польсько-шляхетський. Вважали себе ви-
браним шаром і народом, вищою расою та культурою, сіллю тієї землі, для 
яких народ український був тільки погноєм... А проте, органічна пов’язь 
лучила їх із цим народом глибше, ніж це здавалось... Польська культура 
вичерпувалася загальноповерховим блиском, товариським побутом та 
огладою, зводилась до патріотичного патосу, декількох пісень патріотич-
них, а далі замикалася у літературі. Широко ж, нащодень, не було чим дих-
нути, напоїти душу. Вони знаходили це в питомій українській культурі... 
Вона їх підсвідомо вабила, притягала, манила наснагою своєю. Захоплюва-
ла українська народня ноша – все те, чого не змогли знайти в своїй поль-
ській культурі. Це їм не заважало з погордою ставитися до українського 
селянства. Називати його «гадом», «бидлом», поневіряти ним. Їм і в думці 
не було, що жили вони лишень потом і кров’ю цього народу, його загарба-
ним матеріальним добром, але й соками його культури... Зрідка трапляли-
ся одиниці, що переростали дещо цей загальний рівень польської інтелі-
генції в Україні, мали ширший, правдивий погляд на український народ та 
його історію...» [463, с. 258–258].

Спробуємо, спираючись на цю характеристику, а також на деякі 
загальновідомі факти, реконструювати ментальність польського 
шляхтича-«кресовяка». Насамперед, в системі суспільно політич-
них відносин Росії «кресовий» шляхтич завжди відчував свою від-
чуженість: практично неможливо було зробити кар’єру й не зрек-
тися при цьому своєї польськості і католицького віросповідання. 
Розраховувати цей шляхтич міг тільки на якусь незначну посаду 
в провінції, тому для нього цілком логічною була опозиційність 
російській бюрократії. Основною цінністю для кресового шляхтича 
була його земельна власність, яку буцімто мечем завоювали пред-
ки і передали йому у спадщину. Ідеалом для нього був землевласник-
воїтель. Обов’язковою характеристикою кресового шляхтича була 
його належність до католицизму. Католицький костьол (особливо на 
«кресах») був національною інституцією для поляків, об’єднував їх, 
не давав розчинитися у чужому етноконфесійному середовищі. Ці 
шляхтичі розглядали себе як «провідний прошарок», «аристократію», 
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«еліту», котра має організувати інші соціальні верстви у «власну» 
державу. Зрозуміло, що селяни, робітники навіть промисловці і ін-
телігенти розглядалися ними виключно як матеріал, потрібний для 
державного будівництва (значить, за своїм світоглядом кресовий 
шляхтич був не народником, а державником). Однак, разом з цим, 
відчуваючи свій зв’язок з українською землею, «кресовяки», при 
всьому своєму презирстві до місцевих «хлопів», все ж таки змушені 
були якось рахуватися з простолюдинами. В цьому смислі ціка-
во осмислити українську тематику в польській літературі ХІХ ст. 
(Ю. Крашевський, українська поетична школа), діяльність Ф. Падур-
ри, нарешті, появу «хлопоманів». Специфічною особливістю «кре-
совяків» було відчуття і усвідомлення своєї ментальної окреміш-
ності: вони відчували, а деякі й усвідомлювали свою відмінність від 
«короняжей» і розуміли, що у відродженній Польській державі отри-
мають роль людей другого сорту. Ця держава не була б їм у повній 
мірі рідною. Для польського шляхтича-«кресовяка» більш корисним 
було б не відновлення Речі Посполитої, а утворення власної поліет-
нічної держави, в якій він би відігравав провідну роль.

Всі ці ментальні моменти й визначили політичні й історіософ-
ські погляди В. Липинського. За бажанням, зрозуміло, можна ви-
вести ідейний родовід цього видатного історика, соціолога, філо-
софа, публіциста і політичного діяча від «хлопоманів», насамперед 
В. Антоновича (якого, до речі, В. Липинський вважав своїм вчите-
лем). Саме «хлопоманам» В. Антоновичу, П. Свенціцкому і Т. Риль-
ському Вацлав Липинський присвятив видану ним у 1912 р. збірку 
фундаментальних наукових праць і документів «Із історії України», 
яка є своєрідним підсумком його історичних досліджень у ранній 
період творчості. «Хлопоманство» повністю вписується в основну 
народницьку тенденцію, притаманну українській суспільній думці 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Більш того, воно – яскравий прояв цієї 
тенденції. «Хлопомани», які виховувалися і формувалися як поль-
ські шляхтичі, приносили в жертву українству і своє шляхетство, 
і свою польськість. В певному сенсі це було «спокутою гріхів» окре-
мих представників «еліти», відчуженої від народу. Проте Липин-
ського складно долучити до цієї когорти. Він, скоріше, – «хлопофоб», 
котрий зовсім не збирається ідеалізувати «народ». В. Липинський 
не наслідує «хлопоманів», які відрікалися від шляхетського похо-
дження, щоб сподобатися масі, навпаки, власну місію вбачає у тому, 
щоб організовувати «пасивний» люд, не потураючи його слабостям. 
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Він різниться також від В. Антоновича, який, на закид ренегатства, 
писав:

«По воле судьбы, я родился на Украине шляхтичем; в детстве имел 
все привычки паничей и долго разделял все сословные и национальные 
предубеждения людей, в кругу которых воспитывался; но когда пришло 
для меня время самосознания, я хладнокровно оценил свое положение 
в крае, я взвесил его недостатки, все стремления общества, среди которо-
го судьба меня поставила, и увидел, что его положение нравственно без-
выходно, если оно не откажется от своего исключительного взгляда, от 
своих заносчивых посягательств на край и его народность; я увидел, что 
поляки-шляхтичи, живущие в Южнорусском крае, имеют перед судом соб-
ственной совести только две исходные точки: или полюбить народ, среди 
которого они живут, проникнуться его интересами, возвратиться к народ-
ности, когда-то покинутой их предками, и неусыпным трудом и любовью 
по мере сил вознаградить все зло, причиненное ими народу, вскормив-
шему многие поколения вельможных колонистов, которому эти послед-
ние за пот и кровь платили презрением, ругательствами, неуважением его 
религии, обычаев, нравственности, личности, – или же, если для этого не 
хватает нравственной силы, переселиться в землю польскую, заселенную 
польским народом, для того чтобы не прибавлять собою еще одной туне-
ядной личности, для того чтобы наконец избавиться самому перед собою 
от грустного упрека в том, что и я тоже колонист, тоже плантатор, что 
я посредственно или непосредственно (что впрочем все равно) питаюсь 
чужими трудами, заслоняю дорогу к развитию народа, в хату которого 
я залез непрошеный, с чуждыми ему стремлениями, что и я принадлежу 
к лагерю, стремящемуся подавить народное развитие туземцев и что не-
винно разделяю ответственность за их действия» [12, c. 88].

На відміну від «хлопоманів» В. Липинський не відрікався від сво-
го шляхетства, навпаки, пишався ним. Позитивними героями його 
історичних досліджень є саме шляхтичі – Я.Щ. Гербут, В. Вербиць-
кий, М. Крічевський. Липинський також підкреслював шляхетство 
Б. Хмельницького (тут слід зазначити, що саме Хмельницький був 
для Липинського самим позитивним персонажем української іс-
торії). У «Листах до братів-хліборобів» (1919–1926 рр.) він закликав 
«відродити тип, що почав занепадати на Україні, – шляхетсько-дво-
рянську верству». Разом з тим Липинський закликає своє середови-
ще проти того, щоб «упідлитися, зукраїнізуватися», щоб «самим ра-
бами стати». Адже, за словами ідеолога «українського монархізму», 
український народ – це «груба колоніальна юрба», головою якого 
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завжди були пани, причому «не тільки сучасні, а всякі, у всякій добі», 
так звана національна аристократія на взірець римських патриціїв, 
японських самураїв, французького дворянства, пруських юнкерів, 
польської шляхти, царської бюрократії та англійської робітничої 
аристократії. Автор не приховує свої симпатій до можновладної 
«еліти», що завжди повинна бути стихійно імперіалістичною, вог-
нем і мечем приборкувати трудящі маси.

Особливістю і позитивним елементом національного консерва-
тизму В. Липинського була ідея політичної інтеграції як засобу тво-
рення незалежної національної держави. Нація для нього – це всі 
громадяни держави. Поряд з цим важливою складовою його націо-
нального консерватизму можна вважати ставлення до ідеології, яку 
він виводить із народних традицій та звичаїв, зокрема з державно-
го досвіду гетьмансько-козацьких часів, з високої етичної культури 
хліборобської спільноти, вважаючи її рушійною силою національ-
ного відродження України. Найприйнятнішою для України Липин-
ський вважає «клясократію» – форму державного устрою, яка від-
значається рівновагою між владою і свободою, між силами консер-
ватизму і прогресу. В основу такого устрою повинна бути покладена 
правова, «законом обмежена і законом обмежуюча» конституційна 
монархія. На чолі держави має бути монарх (гетьман), влада якого 
передається у спадок і є легітимною. «Неясний», «примітивний» ет-
нографізм колективу – «стихійна свідомість» – дасть українському 
народові «справжнього репрезентата українського духу» – монарха. 
Липинський твердить:

«Наша нація, якщо вона має стати нацією, мусить перейти через стадію 
персоніфікації свого містичного ірраціонального, стихійного почуття на-
ціональної індивідуальності в особі репрезентуючого цю національну ін-
дивідуальність Голову своєї національної держави. Ми досі не розвинули-
ся в націю через те, що знищили свою козацьку монархію» [304, с. 86].

Козаччина присутня тут, звичайно, для національного декоруму, 
а по суті йдеться про відверту апологетику Липинським колишніх 
панівних верств на Україні, зокрема поміщицтва; про обґрунтуван-
ня психологічними засобами необхідності для України «українсько-
го королевича» із «дідичного» роду екс-гетьмана Павла Скоропад-
ського.

У монархічній системі В. Липинського громадяни наділені сво-
бодою економічної, культурної та політичної самодіяльності, але ця 
свобода обмежена авторитетом сильної і стабільної влади. «Клясо-
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кратія» в його розумінні є гармонійною політичною співдружністю 
«хліборобського класу» як консервативної опори держави з іншими 
класами. Лише ця співдружність здатна, на думку В. Липинського, 
забезпечити державотворення й організацію української нації. Наго-
лошуючи на тому, що «народ ніколи сам не правив», що «найліпше» 
для народу, «коли ним правлять добре», Липинський закликав до 
об’єднання, консолідації «старих панів з новими», колишніх шлях-
тичів та дворян з українським куркульством. Це єднання панівних 
верств, які становлять основу суспільства «національної гармонії», 
дасть, на думку Липинського, взаємну користь. Щодо поміщиків, то 
вони дадуть куркулям «досвід», «ядро дисципліни і організованості», 
а куркулі – панам «розмах молодечий і свою буйну силу». Селянство, 
яке ніколи «не творило Україну», мало б позбутися свого потягу до 
свободи та стати «опорою трону». Українська нація проголошуєть-
ся «поспіль мужицькою до самого споду», втіленням «суспільства 
національної гармонії», в якому нібито запанувала «всенаціональна 
згода і гармонія». «Антагонізм між бідними і багатими хлібороба-
ми – твердив, наприклад, В. Липинський, – так само, як антагонізм 
між багатим і бідним пролетарієм, не є антагонізмом двох різних 
класів... Бідний хлібороб хоче мати більше землі... Багатий хлібороб 
дбає, щоб йому землі своєї не втеряти». Але обидва вони – хліборо-
би, продовжує Липинський, обидва мають «спільний економічний 
інтерес», «спільну традицію праці», або ж, навіть «спільну» ідеологію 
й «спільну» культуру. Отже, для створення «суспільства національ-
ної гармонії» треба, насамперед, «полагодити» відносини між бід-
ними й багатими хліборобами. За словами Липинського, які пани, 
такий народ, який народ – такі й пани [304].

Наведені нижче слова з листа В. Липинського до Богдана Шемета 
являються, по суті, квінтесенцією політичного курсу гетьмана Ско-
ропадського, філософією гетьманської влади:

«Націоналізм буває двоякий: державотворчий і державоруйнуючий – 
такий, що сприяє державному життю нації і такий, що це життя роз’їдає. 
Прикладом першого може бути націоналізм англійський; другого – націо-
налізм польський, український. Перший є націоналізм територіальний, 
другий – націоналізм екстериторіальний і віросповідний. Перший нази-
вається патріотизмом, другий – шовінізмом. Коли Ви хочете, щоб була 
Українська Держава – Ви мусите бути патріотами, а не шовіністами. Що 
це значить? Це значить, перш за все, що Ваш націоналізм мусить спира-
тися на любов до своїх земляків, а не ненависть до них, за те, що вони 
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не українські націоналісти. Для Вас, наприклад, мусить бути ближчий 
український москвофіл чи польонофіл (оцій, як Ви його звете: Малорос 
і Русин), аніж чужинець, який Вам мав би помогти визволитися від Моск-
ви чи від Польщі. Ви мусите все своє почуття і весь свій розум зосередити 
на тому, щоб найти розуміння, найти спільну політичну мову з місцевим 
москвофілом чи польонофілом – іншими словами: сотворити з ними ра-
зом на Українській Землі окрему державу, а не на тому, щоб поза межами 
України знайти союзника, який би допоміг Вам знищити місцевих моск-
вофілів і польонофілів. Шовініст робить все навпаки: він завжди во ім’я 
націоналізму порозуміється з чужинцем проти свого земляка. Приклад: 
галицькі москвофіли, які їздять до Варшави просити помочі проти міс-
цевих галицьких «поляків». Такого роду націоналізм унеможливлює існу-
вання Української Держави, бо налякані союзом «українців» з чужинцями 
місцеві москвофіли і польонофіли завжди покличуть з далеко більшим 
успіхом чужинців проти «українців» і знищать державну незалежність 
України. Далі, шовінізм український різниться від шовінізму польського 
і єврейського, які він наслідує, тим, що він не має таких глибоких куль-
турних і економічних коренів, що дали би йому змогу стати сильним віро-
сповідним і економічним рухом, як останні. Культурні коріння України 
в народі українським не глибші від коренів Русі, і коли почати грати на по-
чуттях, на емоціях, на «національній вірі», то на Україні переможе зав жди 
«Союзъ Русскаго Народа», а не «Союз Українського Народу». Шовінізм 
український, який є націоналізмом на моду лавочників (єврейське гасло 
«свій до свого») і на моду живучих від вівтарів «національної ідеї інтелі-
гентів», доведе політичну ідею України до загибелі, бо ані дійсні бакалей-
щики, ані до чогось здатні інтелігенти на Україні шовінізмом українським 
не захопляться. У нас він завжди буде представлений типами Донцових 
і тому подібних озлоблених і егоцентричних осіб, закоханих у собі людей, 
які своєю безсилою злобою все творче, життєздатне на Україні від Украї-
ни відганятимуть. Отже, будьте патріотом, а не шовіністом. Бути патріо-
том – це значить бажати всіма силами своєї душі створення людського, 
державного і політичного співжиття людей, що житимуть на Українській 
землі, а не мріяти про втоплення в Дніпрі більшості своїх же власних зем-
ляків. Бути патріотом – це значить шукати задоволення не в тім, «щоб бути 
українцем», а в тім, щоб було честю носити ім’я українця. Бути патріотом – 
це значить перш за все вимагати гарних і добрих учинків від себе, як від 
українця, а не перш за все ненавидіти інших тому, що вони «не україн-
ці». Врешті, бути патріотом, це значить, будучи українцем, виховувати 
в собі перш за все громадські, політичні, державнотворчі прикмети: віру 
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в Бога й послух його законам, тобто духовні вартості; далі вірність, твер-
дість, сильновольність, дисципліну, пошану для своєї традиційної влади 
(монархізм), загалом кажучи, лицарськість – тобто політичні вартості. 
Натомість бути шовіністом – це значить прикривати свою духовну пустку 
(безрелігійність) і своє руїнництво: отже, зрадництво, кар’єризм, здекля-
сованість – фанатичними вигуками про «неньку Україну», про «рідну 
мову», про «ми – українці!», про клятих «москалів і ляхів» і т. п. Борони 
Вас Боже від такого роду «націоналізму», який може принести тільки те, 
що вже приніс: руїну України» [305].

М. Шлемкевич, зазначає, що Липинський взяв арсенал своїх по-
нять з тодішніх ідейних джерел італійської, французької та німець-
кої соціології, зосередив свою теорію на пропагуванні інтересів 
великих землевласницьких верств в «єдиному національному ор-
ганізмі». Ця проблема, за М. Шлемкевичем, вже не актуальна лише 
тому, що, навіть, решти тих верств як соціальної сили вже немає. 
В іншому ж, твердить М. Шлемкевич, теорія Липинського й донині 
є однією з «трьох політично-світоглядних підстав» українського на-
ціоналізму – так званого демократично-ліберального, провідниць-
ко-отаманського та монархічного, а саме останнього [636].

Виникає закономірне питання: чому ж так порівняно легко пала 
гетьманська Держава, яка мала такі очевидні успіхи у всіх галузях 
і чудові перспективи розвитку? Чому так вдало розпочате державне 
будівництво, було зруйноване заколотом? Відповідь на це питан-
ня, звичайно, не може бути однозначною. Комплекс об’єктивних 
і суб’єктивних, зовнішніх і внутрішніх факторів став причиною ски-
нення П. Скоропадського і падіння Української Держави.

Незважаючи на видимий спокій, Україна 1918 р. представляла 
собою паровий котел, в якому наростав внутрішній тиск. Гетьман 
припинив анархію, наказав повернути землю, розкрадену худобу та 
інвентар колишнім власникам, в тому числі поміщикам. Невдоволен-
ня і бунти швидко придушувались австро-німцями, що викликало 
озлоблення селянства. Стали утворюватися стихійні партизанські 
загони різних «батьок», самим значним з яких був анархіст Нестор 
Іванович Махно, який став народним героєм (набіги на маєтки та 
економії, перемоги в сутичках з окупантами і гайдамаками принес-
ли йому величезну популярність серед селян) і контролював знач-
ну територію зі столицею в Гуляй-Поле. Плела свої інтриги скинута 
Центральна Рада на чолі з Володимиром Винниченком, спокушаю-
чи тих же селян відновленням універсалів про соціалізацію землі, 
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а міщан – перспективами незалежної соціалістичної України. Вільно 
діяли більшовики (в Києві знаходилася радянська делегація на чолі 
з Християном Раковським, яка вела з Україною переговори і вод-
ночас успішно працювала над створенням підпільних комуністич-
них організацій). Міста були переповнені біженцями з Радян ської 
Росії, і, відповідно, сумішшю партій від чорносотенців до есерів 
і мен шовиків.

В Україні почали створюватися монархічні організації, які ста-
вили собі за мету якнайшвидше здійснення реставрації монархії 
в Росії. Головнокомандуючий Східною австро-угорською армією 
генерал Краус, характеризуючи монархічний рух на Україні влітку 
1918 р., писав:

«Дворяни-землевласники, більша частина вищих чинів царської армії 
і морські офіцери, колишні російські чиновники старого режиму, частина 
селян, а також частина буржуазії, що примикає до політичної програми 
кадетів, – усі ці елементи з якогось часу почали все більше схилятись до 
розв’язання російсько-української проблеми шляхом відновлення монар-
хії і вдалися до створення більш згуртованої організації» [276, с. 129].

Радник австрійського посольства в Києві Прінціг, повідомляю-
чи в секретній телеграмі від 1 травня про становище на Україні, ви-
словлював побоювання, що «новий режим тут зовсім нестійкий»:

«З різних вірогідних джерел я довідався, що цариця-мати завтра при-
буває сюди і спиниться у Скоропадського. Крім того, з обізнаних кіл мені 
підтвердили присутність великого князя Дмитра Павловича. Всі ці факти 
і велика таємничість у поведінці німців викликають у мене підозру, що 
їх плани, оскільки мова йде про військове командування, не обмежаться 
самою лише зміною уряду на Україні і найближчим часом можна чекати 
перевороту з метою відновлення монархії в усій Росії» [276, с. 150].

Що тут мова йшла про організацію походу проти Радянської Росії 
з метою відновлення в ній монархії, свідчить у свої спогадах Е. Лю-
дендорф, який теж сподівався, що «від України виходитиме ініціа-
тива відновлення монархії» [313, т. 2, с. 135]. Німецьке верховне 
командування розробило навіть плани походу на Москву. Генерал 
Людендорф вважав, що Німеччина повинна була завдати короткого 
удару на Петроград тими військами, що були на Східному фронті, 
і за підтримкою донських козаків рушити на Москву з півдня, щоб 
повалити Радянський уряд і встановити в Росії іншу владу, яка бу-
ла б заодно з імперіалістичною Німеччиною. Крім донських козаків, 
на Радянську Росію малося на увазі кинути з півночі фінських біло-
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гвардійців. З цією метою у Фінляндії на початку травня 1918 р. була 
проведена загальна мобілізація.

Незважаючи на те, що обстановка для Німеччини в світовій вій-
ні дедалі більше ускладнювалася, її правлячі кола майже протягом 
усього періоду окупації України займалися питанням підготовки 
походу на Москву та організації там монархічного перевороту. Од-
ним з ревних прихильників такого походу був генерал М. Гофман. 
Про це він сам розповідав у своїх спогадах:

«З початку 1918 р. я став додержуватись тієї точки зору, що нам необ-
хідно внести в становище на Сході цілковиту ясність. Інакше кажучи, нам 
треба було розпочати наступ на Москву, посадити там інший уряд, запро-
понувати новому урядові прийнятніші мирні умови, ніж брест-литов-
ський договір (в першу чергу йому можна було б поступитися Польщею) 
і потім укласти з цим новим урядом союз» [131, c. 141].

Гофман навіть подбав про кандидатуру в майбутні правителі 
Росії, намітивши регентом великого князя Павла. Загарбання вели-
чезних територій на Сході зовсім запаморочило німецькі голови. Їм 
здавалося, що збуваються найбожевільніші їх мрії. Радянській Росії 
нав’язано тяжкий Брестський мир. На відірваних від неї землях па-
нує німецький багнет. Так звані «самостійні держави», створені на 
Україні, в Криму, на Дону і в Грузії, цілком залежать від Німеччини. 
Та й на Західному фронті німецькі війська ведуть наступ. У цій об-
становці народжуються маячні плани про підкорення не тільки всіх 
територій Росії, але й Персії, Афганістану, частину Китаю та Індії. 
Отже, навесні і влітку 1918 р. мова йшла про підкорення Німеччині 
не тільки України, але й усіх територій Росії – від західних кордонів 
до берегів Тихого океану, значної частини Китаю, Монголії, Персії, 
Афганістану, а потім і Індії.

Щодо Австро-Угорщини, то вона мала свої плани відносно май-
бутнього України. Головне завдання окупації австро-угорський уряд 
вбачав у тому, щоб використати Україну як сировинну і продоволь-
чу базу, тобто ціною пограбування українського народу врятува-
ти від загибелі свою монархію, що починала вже розвалюватися. 
Наприкінці березня Австро-Угорщина та Німеччина уклали між 
собою спеціальну угоду, за якою Україна і деякі сусідні з нею оку-
повані райони Росії були поділені на сфери впливу. Австро-Угор-
щина, згідно з цією угодою, зайняла Подільську, Катеринославську, 
Херсонську губернії, південно-західну частину Волинської губер-
нії, частину Дніпровського району Таврійської губернії та місто 
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Одесу. Міста Миколаїв і Ростов були окуповані німецькими і австро-
угорськими військами під управлінням німецького командування. 
Місто Маріуполь так само було окуповане мішаними військами, але 
під управлінням австро-угорського командування. Міста Таганрог 
і Новоросійськ увійшли до сфери німецького впливу. Таким чином, 
найбагатші губернії України відійшли до німців. Але і в тих райо-
нах, що дісталися Австро-Угорщині, німецьке командування при-
дбало до своїх рук залізничний і водний транспорт, а трохи пізні-
ше – і продовольчі резерви. Переважання впливу німецьких властей 
не могло не викликати незадоволення австрійських окупантів, які 
прагнули до більшої самостійності в своїх діях на Україні. Але крім 
турбот, зв’язаних з розширенням повноважень своїх військових 
властей, Австро-Угорщина мала і далеко ширші плани щодо Украї-
ни. Вона хотіла створити українське королівство під скіпетром дому 
Габсбургів. Як претендент на «український престол» виступав брат 
австрійського імператора Карла принц Вільгельм, який перебував 
тоді на Україні і командував дивізією «січовиків», сформованою 
з галичан. Питання про «австрійського гетьмана» для України ста-
вилося ще в квітні, напередодні розгону Центральної Ради. Після 
гетьманського перевороту, в травні 1918 р., принц Вільгельм виклав 
свої плани щодо України в листах до імператора Карла. В них ішла 
мова про проголошення Вільгельма «гетьманом всея України». Ім-
ператор Карл був згодний з цими планами:

«Якщо Скоропадського скинуть, то це буде тільки епізодом, який нас 
мало торкнеться; становище було б зовсім іншим, коли б принц мого дому 
прийняв титул гетьмана з моєї згоди. В цьому разі політика монархії зро-
била б великий крок уперед для зміцнення свого режиму» [276, с. 154].

Але імператор Карл, викладаючи принцові свою думку з приво-
ду його планів, одночасно висловлював побоювання, що висунення 
кандидатури Вільгельма на «український престол» може негативно 
відбитися на взаємовідносинах з Німеччиною. Виходячи з того, що 
основне завдання Австро-Угорщини на Україні в цей час полягало 
у викачуванні продовольства і сировини, імператор радив принцо-
ві для забезпечення цього «прагнути до зміцнення існуючих умов 
і уникати всякої зміни уряду».

Принц Вільгельм та його сподвижники, добиваючись здійснення 
свого задуму відносно України, снували павутиння інтриг. Зокрема, 
вони загравали з українськими націоналістичними партіями, нама-
гаючись привернути їх на свій бік обіцянкою відновити Центральну 
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Раду. Лідери партій Центральної Ради, з якими так безцеремонно 
поводилися німецькі вояки, були згодні змінити свою пронімецьку 
«орієнтацію» і підтримати домагання австрійських імперіалістів на 
«український престол».

Але німці прагнули утвердити своє неподільне панування на за-
гарбаних територіях. Тому вони вороже ставилися до ідеї створення 
«самостійного» українського королівства під протекторатом Авст-
ро-Угорщини і всіляко перешкоджали здійсненню її. Враховуючи 
таку непримиренну позицію свого сильнішого партнера, керівні 
кола віденського двору вважали за прийнятне для себе і трохи інше 
розв’язання «українського питання». Вони згодні були вдовольнити-
ся Правобережною Україною, а в крайньому разі – тільки Волинню 
і Поділлям. При цьому варіанті передбачалося перетворити Одесу на 
вільне місто під винятковим впливом віденських фінансових і комер-
ційних кіл. Як відомо, подальший розвиток історичних подій зовсім 
не залежав від прагнень загарбників. Хід історії визначили більш 
могутні фактори, які діяли всупереч їх бажанням. Загарбницькі пла-
ни-максимум і плани-мінімум як австро-угорських, так і німецьких 
окупантів лишилися тільки планами; їм не судилося збутись.

Коли крах Німеччини став незворотнім, П. Скоропадський замі-
тався у пошуках союзників. Тимчасом в Україні обстановка значно 
ускладнилася. Поразка Німеччини на Західному фронті, розклад на 
Україні австро-угорської і німецької окупаційних армій, який ка-
тастрофічно прогресував після революції в Німеччині, відсутність 
у гетьманської влади достатніх військових формувань, – все це зму-
сило гетьмана круто змінити свою політику. Щоб добитися визнання 
урядами США, Англії і Франції, П. Скоропадський в своєму Мані-
фесті від 14 листопада замість домагань «незалежності України» 
проголошує курс, спрямований на відновлення «єдиної і неділимої» 
Росії [588, с. 321–322]. Він провадив переговори з Красновим і А. Де-
нікіним для спільної боротьби проти Радянської Росії і повстансько-
го руху на Україні, з метою зберегти свою владу в середині листопа-
да змінив уряд Лизогуба на уряд Гербеля, який заявив кореспонден-
там, що «основна мета його уряду є відновлення великої Росії». Було 
реорганізовано військовий штаб, навколо якого групувалися гвар-
дійські офіцери царської армії з метою реставрації монархізму. Мо-
нархісти категорично відкидали поняття українського народу, тому 
що це зберігало можливість сепаратистської діяльності націоналістів. 
Але всі заходи спізнилися. 9 листопада 1918 р. спалахнула революція 
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в Німеччині і Україна вибухнула. 18 листопада у Білій Церкві ліде-
ри Центральної Ради скликали з’їзд. Звинувативши гетьмана у зраді 
української незалежності, вони закликали народ до повстання і ски-
нення Скоропадського. Проголошувалась республіка на чолі з Ди-
ректорією у складі Винниченка, Петлюри, Швеця і Андрієвського. 
Ядром військ Директорії став полк «січових стрільців» Є. Коноваль-
ця, який був створений з галичан і входив до складу австрійської ар-
мії. Тобто сили були мізерні, але вони тут же стали поповнюватися 
за рахунок стихійних повстанців. Причому цим повстанцям не було 
ніякого діла ані до національної, ані до республіканської програми 
Директорії: селяни розраховували знову забрати і перерозподілити 
землю, анархічні ж банди примикали в надії добре погуляти і погра-
бувати. Повстанці розпочали рух на Фастів і Київ. Протистояти їм 
було нікому, адже німці до останнього моменту не давали гетьману 
створити регулярну армію. Його нечисленні «опереткові» частини, 
«сердюки» та «гайдамаки», ледве їх направляли на фронт, у той час 
же розбігалися або переходили на бік Директорії. У Скоропадсько-
го залишалися штаби корпусів, дивізій і армій без солдатів. В Києві 
розпочалося формування добровольчих загонів – та сама «Белая 
гвардия» М. Булгакова [60, т. 1, с. 179–428]. Командування спочат-
ку прийняв генерал від кавалерії, «перша шашка Росії» Федір Ар-
турович Келлер, однак незабаром від посади відмовився, оскільки 
у київській плутанині було смішно казати про якусь повноту влади, 
а українська Рада міністрів підкорятися командуючому не збира-
лася. До 20 листопада фронт встановився в 10–15 км від Києва, під 
Жулянами і Бояркою. Командував ним генерал-лейтенант Долгору-
ков, а тримали його такі «частини», як Ольвіопольський гусарський 
полк (20 піших офіцерів), Кінбурнський драгунський полк (15 пі-
ших офіцерів), добровольчі загони (по 10–30 чоловік). Загальна чи-
сельність Гетьманської Білої гвардії не перевищувала 3 тис. чоловік 
(приблизно по 1 чоловіку на кілометр фронту). А до Директорії 
з усіх кінців України стікалися банди, бажаючи «погуляти» у Києві. 
Гетьман пробував оголосити мобілізацію, з 1 грудня – 20-літніх, 
з 8-го – всіх чоловіків 20–30 років. Цих розпоряджень вже ніхто не 
виконував. Чекати допомоги було не звідки. 14-го грудня за сприян-
ням німців П. Скоропадський втік. Слідом за ним скрився і коман-
дувач ген. Долгоруков. Рада міністрів передала «всю владу» міській 
Думі. Залишки фронту рухнули і в Київ вступили війська Дирек-
торії. Почалися грабунки, вбивства – в основному офіцерів.
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Свідчить сестра милосердя Марія Несторович-Берг:
Киев поразили как громом плакаты с фотографиями 33 зверски за-

мученных офицеров. Невероятно были истерзаны эти офицеры. Я ви-
дела целые партии расстрелянных большевиками, сложенных как дрова 
в погребах одной из больших больниц Москвы, но это были все — только 
расстрелянные люди. Здесь же я увидела другое. Кошмар этих киевских 
трупов нельзя описать. Видно было, что, раньше чем убить, их страшно, 
жестоко, долго мучили. Выколотые глаза; отрезанные уши и носы; выре-
занные языки, проколотые к груди вместо георгиевских крестов, – раз-
резанные животы, кишки, повешенные на шею; положенные в желудки 
еловые сучья. Кто только был тогда в Киеве, тот помнит эти похороны 
жертв Петлюровской армии. Поистине – черная страница малорусской 
истории, зверского украинского шовинизма! Все поняли, что в смысле 
бесчеловечности, нет разницы между большевиками и наступающими 
на Киев петлюровскими бандами. Началась паника и бегство из Киева. 
Создалось впечатление, что тех, кого не дорезали большевики, докончат 
«украинцы».

Я продолжала мною работу в комитете. Как-то утром прибежала моя 
покойная сестра Галя. Со мню была кн. Голицына.

– Знаешь что? Петлюровцы вошли в Киев со стороны Печерска, гетма-
на вывезли немцы, а его главнокомандующий, кн. Долгорукий, бежал, не 
оставив никаких распоряжений.

Пришедший гр. Гейден подтвердил страшное известие.
Ликвидировав все, что можно было в комитете, я вышла на улицу. Куда 

деваться? На квартиру Галя идти не советовала. Отправилась я к знакомо-
му рабочему, который и приютил меня с мужем. Опять повторилась старая 
история: с Печерска вошли петлюровцы, а на Волынском посту удержива-
ли еще фронт офицеры... Ночью же производились уже аресты и расстре-
лы. Много было убито офицеров, находившихся на излечении в госпита-
лях, свалочные места были буквально забиты офицерскими трупами. Мое 
положение становилось опаснее с каждым днем, бегство из Киева преду-
казывалось событиями. На второй же день после вторжения Петлюры мне 
сообщили, что анатомический театр на Функулеевской улице завален тру-
пами, что ночью привезли туда 163 офицера. Я решила пойти и убедиться 
«своими глазами». Переодевшись, отправилась я в анатомический театр... 
Сунула сторожу 25 рублей, он впустил меня. Господи, что я увидела! На 
столах в пяти залах были сложены трупы жестоко, зверски, злодейски, 
изуверски замученных! Ни одного расстрелянного или просто убитого, 
все – со следами чудовищных пыток. На полу были лужи крови, пройти 
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нельзя, и почти у всех головы отрублены, у многих оставалась только шея 
с частью подбородка, у некоторых распороты животы. Всю ночь возили 
эти трупы. Такого ужаса я не видела даже у большевиков. Видела больше, 
много больше трупов, но таких умученных не было!..

– Некоторые еще были живы, – докладывал сторож, – еще корчились 
тут.

– Как же их доставили сюда?
– На грузовиках. У них просто. Хуже нет галичан. Кровожадные. При-

везли одного: угодило разрывной гранатой в живот, а голова уцелела... 
Так один украинец прикладом разбил голову, мозги брызнули, а украинец 
хоть бы что – обтерся и плюнул. Бесы, а не люди, – даже перекрестился 
сторож [363, c. 195–197].

Зрадницьки був вбитий «при спробі до втечі» і генерал Келлер. 
Його брильянтову Георгіївську шаблю урочисто піднесли С. Пет-
люрі, який в’їхав до міста на білому коні.

Директорія видала декларацію про «землю і волю», чим відно-
вила універсали Центральної Ради про соціалізацію землі. Пішла 
нова хвиля погромів поміщицьких економій, сутичок між селянами 
за земельний переділ. Крайнє лівий лідер Директорії В. Винниченко 
прийнявся змагатися у лівизні з більшовиками. Були оголошені ви-
бори до представницького органу, Трудового Конгресу, причому ви-
борчі права надавалися робітникам, селянам і трудовій інтелігенції, 
до якої зараховували лише сільських вчителів і фельдшерів (місь-
ких вчителів і лікарів вже відносили до «буржуазії»). Йшла хвиля 
націоналізму і русофобії. Особи, які не володіли «рідною мовою», 
звільнялися з роботи. Між тим галицькі війська – єдині, які дійсно 
ідейно билися за «визволення українського народу» – увійшовши 
до Києва, були вельми збентежені, бо опинилися у цілком русь-
кому місті. Щоб виправити це упущення, був виданий наказ про 
українізацію вивісок. Російська мова не допускалася навіть поряд 
з українською (вивіски на іноземних мовах дозволялося залишати). 
Спеціальні патрулі перевіряли виконання наказу і орфографію, від-
шукуючи помилки у власників, які не знали української мови.

Карикатурна кампанія з вивісками стала єдиним заходом, реаль-
но втіленим в життя Директорією. Україна пішла за нею, аби ски-
нути гетьмана, а зовсім не для того, щоб їй підкорятися. 19 грудня 
в Одесі з’явилися війська Антанти; загони білогвардійської Добро-
вольчої армії були висаджені у Криму і висунуті в Таврійську губер-
нію; Н. Махно зайняв більшу частину Катеринославської губернії 
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і оголосив про мобілізацію селян до свого війська; в прикордон-
ній Судже більшовики організували комуністичний український 
уряд і висунули вперед сформовану тут Українську Червону армію 
В.О. Антонова-Овсієнка. Намічалось утворення інших «вільних 
міст» і «республік». Досить, наприклад, згадати, що за роки грома-
дянської війни влада в Запоріжжі мінялась 18 раз, в Овручі – 15 раз, 
в Фастові тільки в 1919 р. вона мінялась 27 раз, в Житомирі – 7. Го-
ворячи про Україну, Ленін навіть зазначив, що «там було 120 урядів» 
[301, ч. 2, с. 522]. Мамонтовці, калединці, денікінці, григор’євці, 
красновці, дроздовці, врангелівці, махновці, петлюрівці, червоні, 
дрібні місцеві банди – всіх звідав український степ. Поет Едуард 
Багрицький зазначає, що в Україні навіть чорнозем потік болотом 
від поту і крові [27].

Вже після того, як Гетьманська Держава пішла у небуття, П. Ско-
ропадський знову осмислив уроки її нетривалого існування і знову 
зробив висновки про згубність націоналістичного (або, якщо слі-
дувати логіці В. Липинського псевдонаціоналістичного) курсу для 
української державності. Насамперед, це стосується українсько-
руської цивілізаційно-культурної єдності, у якій П. Скоропадський 
бачив фундаментальну основу існування України. Він пише:

«Благодаря моему деду и отцу, семейным традициям, Петру Яковле-
вичу Дорошенко, Василию Петровичу Горленку, Новицкому и другим, не-
смотря на свою службу в Петрограде, я постоянно занимался исто рией 
Малороссии, всегда страстно любил Украину не только как страну с туч-
ными полями, с прекрасным климатом, по и со славным историческим 
прошлым, с людьми, вся идеология которых разнится от московской; но 
тут разница между мною и украинскими кругами та, что последние, любя 
Украину, ненавидят Россию; у меня этой ненависти нет. Во всем этом гнете, 
который был так резко проявлен Россией по отношению ко всему украин-
скому, нельзя обвинять русский народ; это была система правления; народ 
в этом не принимал никакого участия; потому мне и казалось, да и кажет-
ся до сих пор, что для России единой никакой опасности не представляет 
федеративное устройство, где бы всякая составная часть могла свободно 
развиваться: в частности, на Украине существовали бы две параллельные 
культуры, когда все особенности украинского миросозерцания могли бы 
свободно развиваться и достигать известного высокого уровня; если же 
все украинство — мыльный пузырь, то оно само собою просто было бы 
сведено на нет. Я люблю русский язык, украинцы его терпеть не могут; 
по крайней мере, делают вид, что не любят его; я люблю среднюю Россию, 
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Московщину – они находят, что эта страна отвратительна; я верю в великое 
будущее России, если только она переустроится на новых началах, где все 
бы части ее в решении вопросов имели одинаковый голос и где бы не было 
того, как теперь, например, когда в Москве в известных кругах смотрят на 
Украину, как хозяин смотрит на работника; украинцы этому будущему не 
верят и т. д. и т. д. Нет ни одного пункта, в котором я бы в этих вопросах 
с ними сходился. С другой стороны, великорусские круги на Украине не-
выносимы, особенно теперь, когда за время моего гетманства туда собра-
лась чуть ли не вся интеллигентная Россия: все прятались под мое крыло 
и, до комичности жалко, что эти же самые люди рубили сук, на котором 
сидели, стараясь всячески подорвать мое значение вместо того, чтобы 
укреплять его, и дошли до того, что меня свалили... [475, c. 47–48].

Эти великороссы совершенно не понимали духа украинства. Про-
стое объяснение, что все это вздор, что выдумали украинство немцы 
и австрийцы ради ослабления России, – неверно. Вот факт: стоило только 
центральному русскому правительству ослабнуть, как немедленно со всех 
сторон появились украинцы, быстро захватывая все более широкие круги 
среди народа. Я прекрасно знаю класс нашей мелкой интеллигенции. Она 
всегда увлекалась украинством; все мелкие управляющие, конторщики, 
телеграфисты всегда говорили по-украински, получали Раду, уу увлекались 
Шевченко, а этот класс наиболее близок к народу. Сельские священники 
в заботах о насущном пропитании своей многочисленной семьи под вли-
янием высшего духовенства, которое до сих пор лишь за малым исклю-
чением все великорусское (московского направления), не высказываются 
определенно. Но если поискать, то у каждого из них найдется украинская 
книжка и скрытая мечта осуществления Украины. Поэтому когда велико-
россы говорят: украинства нет, то сильно ошибаются, и немцы и австрий-
цы тут не при чем, т. е. в основе они не при чем [475, c. 48–49].

Конечно, общение с Галицией имело громадное значение для усиления 
украинской идеи среди некоторых кругов. Но это общение произошло 
естественно: тут ни подкуп, ни агитация не имели существенного значе-
ния. Просто люди обращались во Львов, т.к. отношение ко всему украин-
скому в этом городе было свободно. Естественно, что со временем за 
это украинство ухватилось и австрийское правительство и немецкое, но 
я лично убежден, что украинство жило среди народа, а эти правительства 
лишь способствовали его развитию, поэтому мнение великороссов, что 
украинства нет, что оно искусственно создано нашими бывшими врага-
ми – неверно. Точно так же неверно, что к украинству народ не льнет, на-
род страшно быстро его воспринимает без всякой пристегнутой к нему 
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социальной идеи. Великороссы говорят: народ не хочет Украины, но вос-
принимает ее потому, что украинские деятели вместе с украинством сулят 
этому народу всякие социальные блага, поэтому народ из-за социальных 
обещаний льнет к украинству. Это тоже неверно: в народе есть любовь 
ко всему своему, украинскому, но он не верит пока в возможность до-
стижения этих желаний; он еще не разубежден в том, что украинство не 
есть нечто низшее. Это последнее столетиями вдалбливали ему в голову, 
и поэтому у него нет еще народной гордости, и, конечно, всякий украинец, 
повысившись в силу того или другого условия по общественной лестнице 
из народа, немедленно переделывался в великоросса со всеми его поло-
жительными и отрицательными качествами. Великороссы совершенно не 
признают украинского языка, они говорят: «Вот язык, на котором говорят 
в деревнях крестьяне, мы понимаем, а литературного украинского язы-
ка нет. Это – галицийское наречие, которое нам не нужно, оно безобраз-
но, это набор немецких, французских и польских слов, приноровленных 
к украинскому языку». Бесспорно, что некоторые галичане говорят и пи-
шут на своем языке; безусловно верно, что в некоторых министерствах 
было много этих галичан, которые досаждали публике своим наречием, 
но верно и то, что литературный украинский язык существует, хотя в не-
которых специальных вопросах он не развит. Я вполне согласен, что, на-
пример, в судопроизводстве, где требуется точность, этот язык нуждается 
еще в большем развитии, но это частности. Вообще же это возмутительно-
презрительное отношение к украинскому языку основано исключительно 
на невежестве, на полном незнании и нежелании знать украинскую лите-
ратуру [475, c. 49–50].

Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», а я говорю: «Что 
бы то ни было, Украина в той или другой форме будет. Не заставишь реку 
идти вспять, так же и с народом, его не заставишь отказаться от его идеа-
лов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сде-
лаешь». Великороссы никак этого понять не хотели и говорили: «Все это 
оперетка», – и довели до Директории с шовинистическим украинством 
со всей его нетерпимостью и ненавистью к России, с радикальным про-
ведением [насаждением] украинского языка и, вдобавок ко всему этому, 
с крайними социальными лозунгами. Только кучка людей из великорос-
сов искренне признавала федерацию; остальные из вежливости говорили 
мне: «Федерация, да!», но тут же решительно делали все для того, чтобы 
помину от Украины не было [475, c. 50].

Затем в области социальных реформ среди великороссов господству-
ет полнейшее непонимание. Кстати, к великороссам я отношу весь наш 
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помещичий класс, т.е. и малороссов, поскольку у них одно и то же миро-
воззрение. Наш украинец – индивидуалист, никакой социализации ему 
не нужно. Он решительно против этого. Русские левые круги навязыва-
ют свои программы, которые к Украине неприменимы. Я всегда считал, 
что украинское движение уже хорошо тем, что оно проникнуто сильным 
национальным чувством, что, играя на этих струнах, можно легче всего 
спасти народ от большевизма. Я, например, хотел создать казачество из 
хлеборобов, но в ответ на это какие только палки в колеса не вставляли 
мне великорусские деятели. Казалось, ясно – главный враг большевизм 
великорусский, и затем наш внутренний украинский. Для борьбы с ним 
нужна физическая сила. Создавать войско, конечно, хорошо, но это тре-
бует времени, а главное при создании армии, какие лозунги мог бы я дать. 
При царском режиме были: царь, вера и отечество. Единственный понят-
ный крестьянству лозунг — земля. Насчет воли — они сами изверились 
что-то, но землю подавай всю. Что бы из этого вышло, предоставляю су-
дить каждому. Я и решил эту необходимую силу создать из хлеборобов, 
воспитав их в умеренном украинском духе, без ненависти к России, но 
с сознанием, что они не те, которые в России стали большевиками. Я ре-
шил, группируя их в сотни, полки, коши, перевести их в казачество или 
скорее возобновить старое казачество, которое испокон веков у нас было. 
Так как все эти казаки-хлеборобы — собственники, то естественно, что 
идеи большевизма не прилипали бы к ним. Я являлся их непосредствен-
ным главою; общность интересов заставила бы их быть преданными мне. 
Это страшно укрепило бы мою власть, и несомненно, что тогда можно 
было бы спокойно проводить и аграрную и другие коренные реформы. 
Но никто меня не поддержал; министры два раза проваливали проект, 
и в конце концов я сам провел это осенью и то в каком-то искалеченном 
виде, без всякого сочувствия со стороны министров и большинства ста-
рост, так что фактическти ввести это в жизнь не представлялось возмож-
ным [475, c. 50–51].

Для меня понятно отношение великорусских кругов к моим начина-
ниям: они не хотели Украины и думали, что можно целиком вернуться 
к старому, а я хотел Украину, не враждебную Великороссии, а братскую, 
где все украинские стремления находили бы себе выход. Тогда фактически 
эта искусственно разжигаемая галичанами ненависть к России не имела 
бы почвы и в конце концов исчезла бы вовсе [475, c. 51].

Когда я был выбран хлеборобами в Гетманы, в своей первой Грамо-
те я изложил свою программу и этой программы, одобренной моими же 
выборщиками, я свято придерживался. Я действительно думал, что люди 
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понимают, что украинское движение имеет право на существование. Ко-
нечно, самостоятельность, которой тогда приходилось строго придер-
живаться из-за немцев, твердо на этом стоявших, для меня никогда не 
была жизненна, но я думал, – да так бы оно и было – немцы изменили 
бы свою политику в сторону федерации Украины с Россией [475, c. 51]. 
Я указывал на эту необходимость, будучи в Берлине, и видел полное со-
чувствие; у немцев все было к этому подготовлено. Но для русских кру-
гов, как оказалось, я был лишь переходной стадией между Центральной 
Радой и полным уничтожением украинства. Если были некоторые круги, 
которые признавали федерацию, автономию или что-нибудь подобное, 
то дело тут вовсе не в украинской идее, а исключительно в смысле удоб-
ства для обывателей иметь децентрализованную Россию. Удобнее како-
му-нибудь сахарозаводчику или горнозаводчику из Киевской или Екате-
ринославской губернии ехать в Киев и сразу в кругу министров получить 
необходимые ему справки и разрешения вместо того, чтобы тащиться 
в Петроград и там высиживать в передних разных сановников... Одним 
словом, вся эта группа хотела решительного возврата к старому, как 
с точки зрения национальной, так и с точки зрения социальной. Были от-
тенки: например, некоторые совершенно не понимали украинства, хотя 
сами были природными украинцами. Они были податливее других, но 
они только сочувствовали начинаниям в искусстве и в области некото-
рых исторических воспоминаний. Казачеству они сочувствовали потому, 
что это напоминало старое казачество, жупаны, бунчуки и т. под.; вооб-
ще, это говорило их художественному чутью, но глубины вопроса они не 
воспринимали и поэтому не считали все это дело спешным. Да и таких 
было мало. Для других, коротко говоря, революции не было. Нужно было 
вернуться к старому, для этого, по их мнению, был необходим временно 
я [475, c. 51–52].

Украинские влиятельные круги – главным образом социалистиче ские; 
к ним относится справа небольшая кучка социал-федералистов и не-
сколько человек беспартийных; затем слева — масса всякого, совершенно 
разложившегося элемента, выдававшего себя за украинцев, а потом при 
известных обстоятельствах попадавшего в Союз Русского Народа. Соци-
алистические элементы на Украине — значительно умереннее великорус-
ских. В этом отношении их социализм умеряется действительно сильным 
национальным чувством. Интернационализма великорусского нет, и, ко-
нечно, на этой почве, если высшие классы к ним прислушались бы, не под-
даваясь им, а помогая мне создавать действительную силу, можно было 
бы найти путь к соглашению. У украинцев ужасная черта – нетерпимость 
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и желание добиться всего сразу; в этом отношении меня не удивит, если 
они решительно провалятся. Кто желает все сразу, тот в конце концов ни-
чего не получает. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но 
это для них неприемлемо. Например, с языком: они считают, что русский 
язык необходимо совершенно вытеснить. Помню, как пришлось потра-
тить много слов для депутации, которая настаивала на украинизации 
университета Св. Владимира. Причем интеллигенции на Украине почти 
нет: все это полуинтеллигенты. Если они, т. е. Директория, не образумит-
ся и снова выгонит всех русских чиновников и посадит туда всех своих 
безграмотных молодых людей, то из этого выйдет хаос, не лучше того, что 
было при Центральной Раде. Когда я говорил украинцам: «Подождите, не 
торопитесь, создавайте свою интеллигенцию, своих специалистов по всем 
отраслям государственного управления», они сейчас же вставали на дыбы 
и говорили: «Це неможливо» [475, c. 52].

Верно, эта обстановка, счастливо сложившаяся для украинского дви-
жения, вскружила всем этим украинским деятелям голову, и они закусили 
удила, но я думаю, что не надолго. Галичане интеллигентнее, но, к сожале-
нию, их культура из-за исторических причин слишком разнится от нашей. 
Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле испове-
дывания идеи ненависти к России. Вот такого рода галичане и были луч-
шими агитаторами, посылаемыми нам австрийцами. Для них неважно, 
что Украина без Великороссии задохнется, что ее промышленность ни-
когда не разовьется, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль 
их Украины — быть населенной каким-то прозябающим селянством. Тут, 
кстати сказать, эта ненависть разжигается униатскими священниками. 
С точки зрения социальной, галичане умереннее, они даже не социалисты, 
а просто очень демократично настроенные люди. В этом отношении они 
были бы нам очень полезны и умерили бы пыл нашей интеллигенции, вос-
питанной в русских школах со всеми их отрицательными чертами. Но из-
за этой ненависти к Великороссии мне приходилось много с ними бороть-
ся. Эта ненависть у них настолько сильна, что идеям большевизма, чего 
доброго, на Украине они не будут перечить. Почти вся промышленность 
и помещичья земля на Украине принадлежит великороссам, малороссам 
и полякам, отрицающим все украинское. Из-за ненависти к этим нацио-
нальностям, очень может быть, галичане, а наши украинцы и подавно, 
скажут, что большевизм им на пользу, так как он косвенно способствует 
вытеснению этих классов из Украины... [475, c. 52–53].

В разгар любой революции только люди с крайними лозунгами при 
известном счастливом стечении событий становились вождями и имели 
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успех. Я это знал, но на мое несчастье я пришел к власти в тот момент, ког-
да для страны, измученной войной и анархией, в действительности была 
нужна средняя линия, линия компромиссов. Отсутствие политического 
воспитания в России; взаимное недоверие; ненависть; деморализация 
всех классов, особенно усилившаяся во время войны и последующей за 
ней революции; полная оторванность страны от внешнего мира, дающая 
возможность всякому толковать мировые события, как это ему кажется 
выгодным; военная оккупация — все эти условия мало сулили успеха 
в моей работе, но, взяв власть не ради личной авантюры, я и теперь не 
изменил своего мнения» [475, c. 55].

Це ще раз доводить марність якихось спроб досягти згоди або 
консенсусу з націоналістами – будь-які поступки (тим більше 
участь у владі) вони сприйматимуть як прояв слабкості, що тільки 
стимулює їх до подальшої ескалації агресії.

Незважаючи на те, що Українська Держава загинула у пожежі 
громадянської війни, вивчення її нетривалої історії є досить акту-
альним для української сучасності. Це стосується багатьох аспектів 
діяльності гетьмана – насамперед гуманітарного, адміністратив-
ного і міжнародного характеру. Не менш це стосується відносин із 
Росією, значення яких для України переоцінити неможливо. Профе-
сор В. Зеньківський прозорливо наголошував:

«Украина духовно еще не потеряна для России, еще не поздно духов-
но срастись России с Украиной – и тот факт, что украинское сознание 
в подавляющем проценте развивается обычно в тонах антирусских, еще 
не стал фатальным и непоправимым. Должны быть сделаны навстречу 
Украине те шаги, какие были сделаны нами в гетманский период, долж-
на быть проявлена смелость и мудрость вплоть до созыва Украинского 
Учредительного Собрания с полной свободой суждений, но с категори-
чески ясным заявлением, что Россия не может допустить отрыва от нее 
Украины. Гетманский период в истории русско-украинских отношений не 
должен быть забыт. Не нужно его возвеличивать или разукрашивать, но 
должно быть изучено все то положительное, что было сделано или что 
было начато – для того, чтобы из этого можно было извлечь надлежащий 
урок для будущего. Значение же гетманского периода в том и заключа-
ется, что он счастливо сочетал в себе искреннюю и подлинную любовь 
к Украине, подлинное желание помочь ей подняться и окрепнуть – с глу-
боким сознанием неразрывной связи с Россией. О себе лично скажу, что 
считаю своей заслугой, которая исторически погасла благодаря тому, что 
произошло после меня, но которая в своем смысле остается неизменной – 
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то, что пути украинской церковной жизни я направлял столько же на бла-
га ее для Украины, сколько и для России» [211, c. 235].

Наприкінці 1920 р. у Німеччині та Австрії створюється так званий 
«Український союз хліборобів-державників» (УСХД) – організація ук-
раїнських націоналістів-монархістів. Очолили його П. Скоропадський, 
В. Липинський, граф А. Монтрезор, князь Н. Кочубей та інші великі 
українські землевласники. УСХД мав свої друковані органи – журнали 
«Хліборобська Україна», «Хліборобський шлях», «Український голос», 
«Бюлетень гетьманської управи» та інші. В умовах еміграції течія во-
йовничого націоналізму українських монархістів не користувалася (за 
даними ще за 1922 р.) «ніякою популярністю, об’єднуючи виключно 
дворянську знать... Про зв’язки цього табору з Україною і говорити 
не доводиться... про українських монархістів селяни, робітники зна-
ють лише з радянської преси» [616, с. 42]. Систематичні намагання 
гетьманців знайти монархічні елементи в СРСР і активізувати їх під-
ривну роботу не мали успіху. Тому у хід ідуть фальсифікації і вигадки 
про нібито широкі зв’язки гетьманців із своїми спільниками.

У еміграції в політичному світогляді П. Скоропадського остаточ-
но перемагають зрадницькі германофільські уподобання. З дозволу 
і на гроші міністерства закордонних справ Німеччини в 1926 р. в Бер-
ліні засновується своєрідний український монархічний центр – 
«Український науковий інститут» на чолі з Д. Дорошенком. Україн-
ських монархістів в Англії репрезентував В. Коростовець – колишній 
чиновник російського міністерства закордонних справ, який з вес-
ни 1918 р. перебував на службі у Скоропадського. Створені у 1920–
30-х рр. у США і Канаді гетьманські організації – так звані «січі» тіс-
но співробітничали з німецькими «фольксбундами» в цих країнах 
(згодом перетвореними гітлерівцями на «п’яту колону»). Основним 
змістом діяльності гетьманських «січей» був антибільшовизм. Саме 
це підкреслював син гетьмана П. Скоропадського, «гетьманич» Да-
нило, який, виступаючи у вересні 1937 р. на засіданні німецького 
«фольксбунду» в Чикаго, говорив:

«Одним з найбільших ворогів, що перегороджують наш шлях..., є біль-
шовизм. Тому ми з великим інтересом і захопленням стежимо за бороть-
бою проти цієї світової небезпеки в інших країнах і особливо в Німеччині. 
Ваша батьківщина, дякуючи розумові і енергії її провідника, цю небезпеку 
перемогла. За це честь їй і слава» [616, с. 43].

У програмі Скоропадського, яку склав він 17 жовтня 1940 р. і на-
діслав заступникові керівника зовнішньополітичного відділу фа-
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шистської партії Шікеданцу та кримінальному радникові таємної 
державної поліції Шредеру, зазначалося:

«Зв’язана з Німеччиною Україна повинна назавжди лишитися сіль-
ськогосподарською країною; технічну допомогу вона одержуватиме від 
німецького рейху» [616, с. 83].

Тільки так, вважав він, можуть бути навіки забезпечені еконо-
мічні відносини між Німеччиною і Україною, відповідно, мовляв до 
їх «природи». Будь-яка спроба створити в «сільськогосподарській 
Україні» велику промисловість, заявляв Скоропадський, шкідлива 
для зв’язків між обома народами. У своїй програмі Скоропадський 
обіцяв:

«Україна вже тепер може безперешкодно прийняти понад 10 мільйонів 
німецьких переселенців. Цим переселенцям будуть гарантовані усі при-
вілеї» [616, c. 83].

Програма Скоропадського передбачала також пораду, як трима-
ти «самостійну Україну» в залізних лещатах: «Своєю армією німець-
кий рейх гарантуватиме... кордони України». «Гарантії» Скоропад-
ський вбачав у тому, щоб у районах Львова, Києва, Харкова, Одеси 
та Ростова-на-Дону (за Скоропадським це теж українське місто!) 
були розташовані німецькі дивізії. Колишній гетьман по суті пропо-
нував «деіндустріалізацію» України, тобто проведення демонтажу 
промислового устаткування та вивезення його до «третього рейху» 
з метою створення на Україні штучної потреби в промислових това-
рах, забезпечення німецьких капіталістів вигідним ринком збуту та 
ліквідації робітничого класу [616, c. 83–84].

Напад гітлерівців на Радянський Союз і перші їх успіхи виклика-
ли в українських монархістів радість. Так, П. Скоропадський теле-
фонував Гітлеру:

«Вітаємо я й гетьманська організація якнайгарячіше війну, яку Ви ого-
лосили московському інтернаціоналові. Звольте прийняти наші найсер-
дечніші побажання повного успіху для німецької зброї» [616, с. 87].

В останній час традиціоналістична (консервативна) філософія, 
орієнтована на збереження традицій і відторгнення імпортованої 
зі Заходу ліберальної ідеології, набуває все більшої популярності на 
пострадянському просторі. І хоча на сьогоднішній день українське 
суспільство ще не сприймає ідеї монархії, все ж таки остаточний 
вердикт у подальшому розвитку української держави винесе час.
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3.4.  Прояви радикалізму, колабораціонізму,
ксенофобії і шовінізму в діяльності
українських націоналістичних організацій
1920–1980-х рр.

Еміграційне життя українського націоналізму почалося відразу 
після закінчення громадянської війни. Найбільш сприятливі умови 
для діяльності націоналістів, крім Німеччини і Польщі, були в Бол-
гарії, Литві, а на Далекому Сході – в Маньчжурії. Особливо гарні 
умови для українських націоналістів створив у Чехословаччині уряд 
Масарика – Бекеша. В містечку Подебради він організував госпо-
дарську академію, де навчалися виключно представники україн ської 
еміграції. Кожен студент академії одержував спеціальну стипендію 
в сумі 500 чеських крон, на які тоді могла прожити, не знаючи бі-
дування, ціла сім’я. Поряд з цим «університетом» у Чехословаччині 
діяли Українська господарська академія в Подебрадах, педагогічний 
інститут ім. Драгоманова, студія класичного мистецтва, соціологіч-
ний інститут, так званий музей визвольної боротьби та інші націо-
налістичні заклади В ряді місцевостей Чехословаччини з дозволу 
уряду існували військово-диверсійні курси, склади зброї та боє-
припасів, спеціальні зв’язкові пункти, через які переправлялась на 
Україну агентура та військове спорядження [616, c. 41].

Найактивнішою з організацій українських націоналістів була так 
звана «Українська військова організація» (УВО), створена у вересні 
1920 р. Базою, звідки УВО в основному вербували кадри, були табори 
військовополонених українців у Чехословаччині, Польщі та Румунії. 
Її кістяк становили офіцерські кадри осадного корпусу «січових 
стрільців» [616, с. 44]. До УВО приєдналося також чимало старшин 
колишньої «Української галицької армії» (УГА) та інших військових 
націоналістичних формувань років громадянської війни, студенти, 
селяни-середняки, а також декласовані елементи міста та села. Часто 
буває, що люди, які втратили віру в бога і разом з тим в можливість 
домогтись справедливості в суспільних відносинах, розчаровували-
ся в революційних ідеалах, в людях взагалі, почали орієнтуватися на 
боротьбу за виживання будь-якими засобами, багато з них мораль-
но деградували, стали на злочинний шлях. Психологія таких людей, 
як показує історичний досвід, є сприятливою для націоналістичної 
ідеології у всіх її різновидах. В західноукраїнському селі, крім цього, 
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націоналізмові сприяли відсталість, патріархальність, забитість, не-
письменність, які, в поєднанні з віковим національним гнобленням, 
неминуче вели до особливої сили і стійкості, пересудім національ-
ного егоїзму, національної обмеженості.

Націоналістичні історики у своїх дослідженнях докладали чи-
мало зусиль, щоб зобразити УВО як організацію суто військового 
типу, метою якої була підготовка до збройного повстання проти 
радянської влади на Україні [324, с. 25, 169 та ін.]. Вони намагалися 
всіляко приховати, що УВО, а згодом і її наступниця – «Організація 
українських націоналістів» (ОУН) – були організаціями диверсій-
ного, терористичного та шпигунського характеру, які здійснювали 
свою діяльність за вказівками німецької та інших західних розвідок. 
Та саме диверсії, терор і шпигунство були найхарактернішими фор-
мами діяльності цих організацій.

Шляхи українського націоналізму та фашизму переплелися на-
стільки тісно, що про український націоналізм 1920–40-х рр. прак-
тично неможливо говорити у відриві від фашизму і нацизму. Голов-
на квартира УВО була в Берліні. Звідси було зручно підтримувати 
контакти з філіями УВО, що виникли в Польщі, Чехословаччині, 
Румунії, Литві, а згодом у США й Канаді. З Берліна головна кварти-
ра УВО здійснювала і загальне оперативне керівництво: навчала та 
засилала шпигунів, диверсантів, терористів до Радянського Союзу, 
встановлювала й підтримувала зв’язки з представниками іноземних 
розвідок і, насамперед, звичайно, з розвідкою Німеччини [616, с. 44]. 
Шпигунську та диверсійну діяльність УВО спрямовували головним 
чином проти Радянського Союзу, а також проти Польщі, Франції, 
Чехословаччини, Англії, Канади й США, які в майбутньому могли 
стати противниками Німеччини.

Досить швидко УВО, як терористично-шпигунська організація, 
вже не могла задовольнити зростаючі потреби німецької розвід-
ки. Тому постало питання про реорганізацію УВО і створення з її 
активу такої організації, що могла б ідеологічно впливати на насе-
лення Західної України. 12 листопада 1925 р. в Празі відбувся з’їзд 
трьох організацій українських націоналістів: «Союзу українських 
фашистів», «Українського національного об’єднання» і «Союзу виз-
волення України», який вказав на необхідність створення єдиної 
української націоналістичної організації. Незабаром така організа-
ція була створена і дістала назву «Легія українських націоналістів». Її 
очолив М. Сціборський. Згодом «Легія» разом з УВО взяла участь 
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у заснуванні так званої «Організації українських націоналістів» 
(ОУН), що виникла у лютому 1929 р. на Віденському конгресі [616, 
с. 53]. Характерно, що на той час «ударне» націоналістичне угрупу-
вання ОУН не являло собою монолітної організації. На ґрунті так-
тичних розбіжностей щодо методів підривної антирадянської діяль-
ності в середовищі оунівців 1940 р. стався розкол на «мельниківців» 
і «бандерівців». Та суттєвих ідеологічних розходжень між україн-
ськими націоналістами не існувало: обидві частини ОУН стояли 
на авторитарних, профашистських ідеологічних позиціях. Різниця 
була лише в тому, що одні пропонували у своїй пропаганді для на-
роду «вождя» А. Мельника, другі – С. Бандеру.

ОУН відразу ж почала широко пропагувати в пресі і усних 
виступах свою найтіснішу спорідненість з фашизмом і абсолютну 
відданість ідеалам німецького нацизму. Для ілюстрації наведемо 
хоча б деякі виступи ідеологів українського націоналізму в фашист-
ський і націоналістичній пресі того часу. Відомий український на-
ціоналіст Д. Андрієвський у 1930 р. підкреслював, що фашистська 
Італія – «єдина країна, яка може мати активну і позитивну політи-
ку» щодо українського націоналізму. Тому він закликав своїх одно-
думців «перти» в бік фашизму «з усієї пари». Про те саме говорив 
і Є. Онацький – представник ОУН у фашистській Італії:

«Наше завдання – поширення фашистської ідеології. Цикл фашизму 
для внутрішньої потреби закінчився, починається другий – фашизм у сві-
товому розгортанні» [266, с. 71].

Є. Онацький у 1932 р. писав, що саме Україна з її «питомую ду-
шею», має бути складовим чинником фашистської «Антиєвропи», 
тобто Європи, «перейнятої новим активним фашистським духом, 
що йде всупереч дотеперішнім європейським тенденціям». На його 
думку, «італійськість української душі» пояснюється тим, що Украї-
на бачила легіони Траяна і зберегла дуже багато легенд про цього 
римського імператора, який став фантастичним героєм українсько-
го фольклору.

Один з ідеологів ОУН Ярослав Оршан, пропагуючи «місію» ні-
мецької нації, яка «стає, таким чином, носієм і реалізатором висо-
кої історичної функції», беззастережно стверджує подібність націо-
налістичного «думання» насамперед до фашистського:

«Українське розуміння цінностей Європи, які включають у собі й ба-
гато з німецького «нордійства» та італійської «римськості», пропущенних 
через суверенну призму, має бути нашими духовними шанцями на за-
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ході для криття плечей в наступі на сході... ми повинні поставити власну 
розбудовану націоналістичну ідеологію, де «Європа», до якої Україна все 
належала і в дусі якої сповняла свої історичні завдання – найшла б своє 
органічне місце».

Насамперед, йдеться про запозичення такого ірраціонального 
«у політичному бутті націй», як «міт месіанства», «імперіалістичний 
міт», який уособлював, за словами Я. Оршана, «фашистський імпе-
ріальний гін», «німецький міт крові», культ третього рейху.

«Творити нове життя на грані двох світів» – ось міт майбутньої Украї-
ни. Він тісно пов’язаний з цінностями Європи... з «душевним визнанням» 
цієї Європи... йде тут про раціональний опис того ірраціонального, що 
складається на образі і емоції українського націоналізму».

Я. Оршан недвозначно вказував, що українські націоналісти опе-
рують терміном «націоналізм» саме у тому розумінні, як італійський 
фашизм та німецький націонал-соціалізм.

«Націоналізми: фашизм, націонал-соціалізм, український націоналізм 
і т. д. – це різні національні вислови одного духа... В такому розумінні на-
ціоналізм є світовим явищем і тому можна говорити про світову історич-
ну добу націоналізму» [375, c. 28–29].

Виходячи з висловлювання Муссоліні, що «кожна нація матиме 
свій фашизм», Я. Оршан твердить, що націоналізм як «загальнолюд-
ське» явище характеризується, «як наслідок боротьби з тими сами-
ми противниками... наслідок певних взаємних впливів, що безпе-
речно мають місце і мусять мати в інтересах кожного окремого на-
ціоналізму... Нація, Україна, popolo, italianita, Volk, Deutschland – ось 
вічні, абсолютні цінності, супроти яких усі другі вартості видаються 
тільки релятивними і другорядними» [375, c. 12].

Такі ж ідеї пропагувала націоналістична газета «Наш клич» (від 
3 липня 1938 р.), що видавалася у Львові.

«З іменем українського націоналізму, вже лучити означений зміст... 
в одній країні він проявився як фашизм, в другій як гітлеризм, а в нас 
просто як націоналізм» [616, c. 54].

Фашизм нахабнів з кожним днем. За підтримкою й потуранням 
правлячих кіл західних держав гітлерівська Німеччина у 1938 р. 
захопила Австрію. Згодом, за Мюнхенською угодою, нацисти оку-
пували Чехословаччину і розгорнули широку підготовку до другої 
світової війни. Англійський, французький і американський уряди, 
проводячи антирадянську політику, робили все, щоб спрямувати 
фашистську агресію проти СРСР. Та правителі «третього рейху», 
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вирішили за більш доцільне захопити спочатку країни Західної Євро-
пи і вже після того розв’язати війну проти Радянського Союзу. Чер-
говою жертвою гітлерівців стала Польща. Їх віроломному нападові на 
цю країну передувала посилена шпигунська діяльність, здійснювана 
з найактивнішою участю українських націоналістів. Поряд зі шпи-
гунством, диверсіями і підривною пропагандою ОУН вела інтенсив-
ну підготовку до організації повстань у польському тилу в разі вій-
ни Німеччини проти Польщі. Конкретні завдання її членів полягали 
в тому, щоб у перші ж години війни інспірувати повстання в Західній 
Україні, спрямовані «на знищення євреїв і поляків» [616, с. 73–74].

Верховоди ОУН зверталися до західноукраїнської молоді із за-
кликом у разі війни не йти до польської армії, ухилятися від мобілі-
зації. А якщо це не вдасться, рекомендувалося не стріляти у нім-
ців, вести антипольську пропаганду і при нагоді переходити на бік 
німецьких військ [616, с. 74]. У бойових операціях проти польської 
армії на боці фашистів активну участь брали два щойно утворених 
на території Німеччини «курені» українських націоналістів на чолі 
з Р. Сушком, Й. Бойдуником і Я. Барановським [671, p. 42]. Німецьке 
командування використовувало ці «курені» як поліцейські загони 
для каральних експедицій, виловлювання та знищення в Карпатах 
польських солдатів і офіцерів, що намагались пробитися до Румунії 
або Угорщини. «Курені» нападали на невеликі польські гарнізо-
ни, обози і загони. Після закінчення «польської кампанії» «курені» 
українських націоналістів були демобілізовані. Частина з них пе-
рейшла на службу в поліцію, а решта охороняла особливо важливі 
воєнні об’єкти гітлерівської Німеччини.

Захопивши Польщу, гітлерівці насадили свою агентуру з україн-
ських націоналістів в адміністративному, господарському, полі-
цейському та науково-освітньому апараті окупованої країни. Ма-
буть, не було такої допоміжної установи чи закладу, де б не сиділи 
на керівних посадах члени ОУН. Найбільш відомим українським 
націоналістам із ОУН гітлерівці за безцінь продавали ресторани, 
готелі, крамниці, промислові підприємства, що раніше належали 
польським євреям.

Взимку 1940–1941 рр. на військово-навчальній базі німецької 
розвідки у Нойхаммері поблизу Літнітц був організований легіон 
українських націоналістів «Нахтігаль», який ввійшов до складу ба-
тальйону «Бранденбург». Щоб укомплектувати «Нахтігаль», С. Бен-
дера об’їзджав табори польських військовополонених і відбирав 
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з них українців, які добровільно погоджувалися вступити до легіо-
ну. Командиром легіону було призначено обер-лейтенанта абверу 
А. Герцнера, його заступником – Р. Шухевича, політичне керівни-
цтво здійснював Т. Оберлейнер, який в каральних операціях керу-
вався вказівкою Гітлера: «Росія – наша Африка і росіяни – наші нег-
ри». Одночасно з «Нахтігалем» в районі Відня було створено легіон 
«Роланд» на чолі з Р. Ярим. Віддаючи себе у повне розпорядження 
нацистів, керівні кола українських націоналістів самовпевнено ма-
рили про створення свого «квіслінгівського» уряду на окупованій 
фашистами Україні, про те, як вони стануть гауляйтерами, мерами, 
поміщиками, власниками шахт, залізничних та пароплавних ком-
паній [616, с. 82].

Так званої «української державності» з самого початку німецько-
фашистської окупації України не існувало. Націоналістичне «крайо-
ве правління» Ярослав Стецька було насправді нічим. Горезвісний 
акт 30 червня 1941 р. був присягою націоналістичних верховодів на 
вірність фашизмові:

«Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів 
під проводом Степана Бандери проголошує створення Української держа-
ви, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України... 
Слава Героїчній Німецькій армії і її Фюрерові Адольфові Гітлерові! Украї-
на для Українців! Геть з Москвою! Геть з чужою владою на українській зем-
лі! Будуймо Свою Самостійну Українську Державу!» [391, с. 111–112]

«Українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною 
Великою Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий 
лад в Європі і світі... Українська армія... буде боротися дальше з союз-
ною німецькою армією... за... новий лад у цілому світі» («Сурма», 2 липня 
1941 р.) [616, с. 88].

Допомагаючи окупантам грабувати Україну, нищити або ви-
возити на каторгу до Німеччини населення, націоналісти бачили 
у цьому компенсацію за ті «величезні жертви, які поносить німецька 
армія» у війні проти Радянського Союзу. Я. Стецько писав у своїй 
автобіографії:

«Історична доля і геополітична дійсність призначили шлях україн ських 
націоналістів і німецьких фашистів... Розуміючи те, що ми перемагаємо 
або падаємо з Німеччиною, яка зараз кривавиться... на широких степах 
України за спільну справу, стоїмо на становищі повної, яка тільки необхід-
на для Німеччини, господарської піддержки всіма можливими заходами.., 
бо тут іде про спільний успіх або неуспіх. Тим більше... величезні жертви, 
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які поносить німецька армія, ми свідомі, мусять знайти рекомпензату для 
німецького третього рейху. Український націоналізм цю рекомпензату 
дасть і дає, зобов’язаний дати» [616, с. 105].

Зустріч з радянськими українцями, що відбулася в окупованих 
німецько-фашистськими військами центральних і східних обла стях 
УРСР, куди бандерівський центр відрядив «похідні групи» ОУН, 
принесла націоналістам повний крах їх планів і сподівань. Північ-
на бандерівська «похідна група» дійшла в обозі гітлерівців до Києва, 
розташувалась у місті і розгорнула націоналістичну профашист ську 
діяльність. Середня група докотилась аж до Сум, де теж створила 
свої осередки, а південна – посунула на Дніпропетровщину та Оде-
щину. Як же були здивовані оунівські пропагандисти, коли саме тут, 
в центральних та східних областях України, які українські націо-
налісти називали «джунглями», «східноукраїнським диким полем», 
а місцеве населення «гноєм», «громадою плебеїв», зустріли не «голо-
ту і смердів», а людей, що відзначалися вищою, ніж у націоналістич-
них «місіонерів», культурою, набагато ширшим світоглядом. У звітах 
нацистських «культуртрегерів», наведених у книзі відомого оунівця 
Л. Шанковського, знаходимо не одне визнання цього факту:

«Бувало, зустрічаєш в якомусь селі молоду дівчину, що не чим не 
відрізняється на вид від інших дівчат... У розмові показується, що ця дів-
чина розуміється добре на математиці, фізиці, хімії.., що вона закінчила 
десятирічку, а після її закінчення працювала в колгоспі трактористкою... 
В іншому випадку в селянській дівчині ми відкриваємо студентку уні-
верситету, медичного або педагогічного інституту. Такі випадки трапля-
ються на кожному кроці... Народ тут свідомий, – з селянами можна було 
подискутувати на яку-небудь політичну й суспільну тему... Наші хлопці 
не витримували в дискусії з селянами іспитів, коли йшлося про професій-
ні питання або знання державного будівництва... Мене засипали тисячею 
запитань... Признаюсь, що я... не легко знаходив відповіді... Дедалі нашім 
пропагандистам з похідних груп ставало все більше скрутно під час допові-
дей і дискусій, коли їх брали в словесні обороти наші слухачі» [622, с 72].

Оунівці збирають навколо себе темні, декласовані, злочинні еле-
менти. Л. Шанковський писав:

«Одеський босяк... жваво помандрував у ряди українського підпілля, 
віддавши йому великі заслуги своїм знанням місцевих умовин, своїм роз-
махом та відвагою у важких ситуаціях» [622, c. 74].

Злочинці Одеси стали українськими націоналістами «високої 
марки».
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І. Огієнко, якого гітлерівці відрядили до Києва, скаржився у листі 
до приятеля:

«Ось уже кілька місяців я перебуваю тут, проте спокою душевного не 
маю. Ви собі не уявляєте, як усе змінилося за більшовизму... Люди лихі, 
вороже дивляться на нас, як, мабуть, колись гляділи кияни на татар-за-
войовників... Ніякої поваги до нас... Навкруги сама жорстокість. Усіх при-
їжджих українців, тобто нас, фашистами називають, шпигунами, союзни-
ками Гітлера, хоч певною мірою воно й правда... Німці справді доручають 
нам найбридкіші справи» («Сучасне й майбутнє», 1948, №4, стор. 72) [616, 
c. 107–108].

Всенародна Велика Вітчизняна війна проти гітлерівських загарб-
ників була для бандерівців дійсно чужою справою. У той час, коли 
чимраз більше розгорталась партизанська війна проти фашист ських 
поневолювачів, бандерівські верховоди за завданням гітле рівців 
систематично публікували звернення, листи і листівки до україн-
ського населення із закликом не чинити опору нацистам. В одному 
з таких звернень, надрукованому в грудні 1942 р., пояснювалось, 
чому українські націоналісти виступають проти партизанської вій-
ни з фашистами:

«Сьогоднішня партизанка на Україні – це боротьба за інтереси Ра-
дянської влади і підготування ґрунту для повороту соціалістичного дер-
жавного та суспільного ладу на Україні» [616, с. 129, 130].

Бандерівці лицемірили, маскувалися, викручувалися. Про люд-
ське око вони висловлювали ненависть до окупантів, а насправді, 
коли виникала пекуча потреба переходу від слів до безпосередніх 
практичних дій, заявляли, що вони, мовляв, не «йолопи, щоб тікати 
до лісу та стріляти звідтам маленькими кульками у тяжкі німець-
кі панцерники», «не божевільні, щоб не бачити неспівмірності між 
понесеними жертвами і досягнутими результатами». Про «несвоє-
часність» і «недоцільність» боротьби проти гітлерівців говорилося 
і писалося аж до літа 1943 р., коли фашисти кінець кінцем дали доз-
віл бандерівцям перейти від тактики «нелегальної підпільної праці» 
до активних дій, спрямованих на придушення невпинно зростаючо-
го антигітлерівського партизанського руху.

Численні поразки на фронті, тяжкі втрати в людях і воєнній техніці 
керівництво нацистської Німеччини вирішило компенсувати широ-
ко організованою диверсійною війною. Перші диверсійні, псевдо-
партизанські загони бандерівців під назвою «Українська повстанська 
армія» (УПА) з’явились наприкінці весни 1943 р. Загони УПА почали 
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діяти у північних, болотистих районах Волині й Ровенщини, саме там, 
де взимку 1942 і навесні 1943 р. отаборилися радянські партизанські 
з’єднання. Гітлерівці таким чином до певної міри забезпечили свої 
тили, переклавши частину тягаря каральних експедицій на УПА, де 
верховодили перевірені агенти нацистів на чолі з колишнім заступ-
ником командира легіону «Нахтігаль» Р. Шухевичем.

За завданням генерал-губернатора Польщі Г. Франка бандерівці 
УПА «розв’язували» «польську проблему» – вирізували поль ське 
населення від немовлят до немічних стариків, ущент руйнували 
і грабували їхні оселі. Г. Франк писав у щоденнику:

«Повинен відзначити, що в інтересах німецької політики слід підтриму-
вати напружені відносини між поляками і українцями. Ті 4 чи 5 мільйонів 
українців, що живуть тут, дуже важливі, як противага полякам. Тим-то 
я завжди стараюся підтримувати серед них будь-якими засобами політич-
но задовільний настрій, щоб запобігти їх об’єднанню з поляками» [103, 
т. 2, с. 142].

Польські націоналістичні елементи так само, як українські на-
ціоналісти, виконуючи вказівки гітлерівців, вирізували українське 
населення. Тільки за один рік вони знищили в Хелмському окрузі 
кілька десятків сіл з українським населенням.

Наприкінці 1943 р. націоналістична верхівка дала наказ ватаж-
кам УПА почати фізичне винищення тих українців, які так чи інак-
ше виявили «нелояльне» ставлення до ОУН. Нелояльними вважали 
всіх, хто допомагав партизанам або чиї родичі були в загонах на-
родних месників чи в лавах Червоної Армії. Націоналістичні банди 
зганяли їх в одне місце, примушували копати для себе могили, роз-
дягали, розстрілювали й тут же закопували.

Узимку 1943–1944 року в одній із хат на околиці міста Сарни 
Ровенської області партизани знайшли дівчину років 12–14 на ім’я 
Оксана. Вона розповідала про пережите нею. Вночі до хати вдерли-
ся кілька озброєних бандерівців. На очах у дівчини вони зарізали її 
батька, колишнього голову сільради, і матір. Один з націоналістів 
приставив до горла дівчини ніж. Секунду подумавши, він вигукнув: 
«Живи на славу Бандери! А щоб ти не вмерла з голоду, залишаємо 
тобі харчі. Ану, хлопці, нарубайте їй свинини». Бандити кинулися 
збирати посуд, що був у хаті, і наповнили його шматками її рідних 
[616, c. 136].

Становище фашистів весь час погіршувалось. А після їхньої по-
разки під Сталінградом стало цілком очевидним: остаточний крах 
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гітлерівської Німеччини та її сателітів не за горами. Важливим сим-
птомом загальної кризи німецької політики щодо України була зов-
нішньополітична переорієнтація ОУН на США і Великобританію. 
Центральне місце у політичних розрахунках ОУН посідали надії 
на просування англо-американських військ через Балкани до Схід-
ної Європи. 1943 р. оунівці відправили делегацію до Будапешту, де 
коман дири УПА переконували угорське командування в необхідності 
оборони лінії Карпат незалежно від операцій німців, щоб втримати 
долину Дунаю до приходу військ західних держав (аналогічні пере-
говори провадилися з румунами і представниками емігрантського 
уряду у Польщі). Створенням незалежного від Німеччини «фронту 
проти російського більшовизму» східноєвропейська реакція праг-
нула включитися у загальне русло антирадянської політики Заходу, 
що силкувався зірвати переможний похід Червоної Армії до Європи. 
У зв’язку з цим досить показовими є постанови ІІІ конференції ОУН, 
яка відбулася у лютому 1943 р. На ній українські націоналісти чи не 
вперше проголосили облудне гасло про необхідність війни на «два 
фронти», тобто і проти радянських патріотів, і проти гітлерівців.

Слід зазначити, що спроби українських націоналістів відмежува-
тися від фашизму, зокрема від деяких найодіозніших нацистських 
концепцій, та сформулювати окремі «нові ідеї» на взірець «західних 
демократій» робилися лише про людське око, з вимушеним враху-
ванням нової політичної кон’юнктури, яка склалася наприкінці 
другої світової війни. Націоналістичні провідники і гадки не мали 
докорінно переглянути свою стару ідейно-політичну платформу. 
Навіть такий апологет українського націоналіму, як І. Лисяк-Рудни-
цький, і той змушений був визнати, що ні «ІІІ надзвичайний збір», ні 
УГВР не внесли «програмових змін», які були б «виразні і рішучі».

«Тому твердження, що націоналістичний рух.... в 1943–44 рр. перейшов 
на демократичні позиції, не має достатніх підстав» [306, т. 2, с. 256].

Дії всього організаційного апарату націоналістів були спрямо-
вані на те, щоб шляхом терору, демагогії, прямого обману придуши-
ти серед населення та рядових бандерівців з УПА антифашистські 
настрої і ні в якому разі не допустити їх збройних виступів проти 
окупантів. Проте стримувати стихійні виступи проти окупантів лю-
дей, втягнутих терором, тортурами і обманом до УПА, верховодам 
ОУН ставало дедалі важче. Рядові бандерівці поступово починають 
розуміти подвійну гру своїх верховодів. Незважаючи на заборо-
ну і смертельну загрозу вони то тут, то там вступали в бої проти 



278 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

нацистів. І саме ці стихійні, поодинокі акції, що не завдавали фа-
шистам великої шкоди, націоналісти згодом намагались змалюва-
ти як боротьбу проти гітлерівців, яку нібито вони організовували. 
Більше їм нема на що посилатись.

Після історичної перемоги під Сталінградом почався визволь-
ний похід Червоної Армії на Захід. Це примусило Гітлера і Мусоліні 
звернутися до своїх васалів із закликом «почати тотальну бороть-
бу проти комуністичної загрози». У цій ситуації одна з пропозицій 
А. Мельника про сформування «української військової формації» 
у складі нацистських військ, надіслана фельдмаршалу Кейтелю, була 
прийнята. Гітлерівські верховоди дали згоду на створення з укра-
їнських націоналістів есесівської дивізії. 28 січня 1943 р. про це було 
офіційно оголошено декретом губернатора Галичини О. Вехтера. Там, 
між іншим, зазначалося, що українські націоналісти давно вислов-
лювали бажання із зброєю в руках брати участь у війні, і тому фю-
рер, визнаючи їх повну відданість, дозволив сформувати в складі 
СС піхотну дивізію «Галичина». 28 квітня 1943 р. Вехтер затвердив 
«військову управу» по формуванню дивізії СС «Галичина». На чолі 
її став розвідник Бізанц. Загони вербувальників посунули в міста 
і села. Та добровольців набралося небагато. Тоді почалося приму-
сове вербування. З великими труднощами протягом двох з полови-
ною місяців гітлерівцям і націоналістам вдалося знайти «гарматне 
м’ясо». У другій половині липня 1944 р. дивізію СС «Галичина» було 
послано на Східний фронт, у район міста Броди на Львівщині, щоб 
прикрити відступ розбитого Радянською Армією 13 корпусу вермах-
ту. Через кілька днів дивізія потрапила в оточення поблизу сіл Бел-
зець, Скварява, Почапи, Княже, і знайшла там свій ганебний кінець: 
десять з половиною тисяч фашистських найманців поклали голови 
за інтереси нацистів. Командування дивізії налічило лише близько 
500 недобитих есесівців. Тікаючи, ці рештки дивізії опинились аж 
у селі Спас в Північних Карпатах. Моральний стан їх упав так, що ря-
тувати його приїхав тоді вже екс-губернатор галицького дистрикту 
Вехтер [55, с. 84]. У листопаді 1944 р. гітлерівці поповнили поріділі 
ряди дивізії поліцаями, бургомістрами, старостами та іншими свої-
ми найманцями з націоналістів, що тікали на Захід з України. Оскіль-
ки назва «Галичина» вже не відповідала змістові, рехсфюрер СС Гім-
млер 17 листопада 1944 р. перейменував дивізію СС «Галичина» на 
«14 піхотну дивізію СС (українську № 1)». Отже, назва «Галичина» 
разом з есесівцями дивізії була похована під Бродами.
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Українська націоналістична преса з легкої руки Гіммлера і досі при 
кожній нагоді рекламує «14 дивізію СС» як «першу дивізію україн-
ської армії». Якою ж насправді була ця «перша дивізія», зрозуміло 
з розповідей одного з верховодів націоналістів М. Капустянського:

«Старшинська обсада дивізії була німецька. Також командування 
полками піхоти, полком артилерії і майже всіма дивізіонами опочивало 
в німецьких руках. Крім того, всі головні референти при куренях піхот-
них полків, дивізіонах артилерії, дивізіонах іншої зброї і служби були об-
сажені німецькими старшинами. Так далеко зайшла німецька обсада, що 
навіть харчові сотень чи батарей і рахункові підстаршини були німці» 
[277, с. 608].

Дивізію очолював колишній чиновник гестапо бригаден-фюрер 
СС Фрайтаг, який нашвидкуруч пройшов курс армійських команди-
рів. Усі солдати були одягнені у німецьку уніформу військ СС. Коман-
ди подавалися лише німецькою мовою. Особовий склад дивізії дав 
присягу бути вірними Гітлеру «на все життя» і виконувати всі зав-
дання німецько-фашистського командування. Згодом 14 дивізія СС 
взяла участь у придушенні Словацького повстання, за що деякі сол-
дати та офіцери одержали гітлерівські хрести й медалі. У січні 1945 р. 
німецьке командування послало дивізію до Югославії для боротьби 
проти югославських партизанів разом з так званими «українським 
полком» отамана Панькова та білоемігрантською «козачою дивізією» 
Шкуро. Партизани вщент розгромили «український полк» та «коза-
чу дивізію», а 14 дивізія СС мусила тікати аж до Австрії. В Австрії 
з недобитками 14 дивізії нацисти з’єднали ще одну українську націо-
налістичну «військову формацію» – «легіон самооборони», створе-
ний з мельниківців волинським відділом гестапо наприкінці 1943 р. 
Наприкінці квітня 1945 р. Гіммлер призначив командиром 14 дивізії 
СС «генерала» П. Шандрука і наказав йому здати дивізію в полон 
англійським військам. Англійське командування, затримавши на де-
який час українських есесівців в Італії на становищі військовополо-
нених, перевезло їх до Англії, де вони згодом розійшлися хто куди. 
Однак і досі більшість з них підтримує зв’язки між собою, як члени 
есесівського «ордену». А «генерал» П. Шандрук переїхав до Вашінг-
тону і деякий час працював в Пентагоні як радник з підготовки ново-
го «хрестового походу» проти соціалістичних країн.

Після другої світової війни відбулася, знову ж таки в умовах 
еміграції, як регенерація колишніх «старих» націоналістичних ор-
ганізацій, так і створення нової організаційної сітки, модифікація 
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ідейного арсеналу українського націоналізму. Українські націоналі-
сти дуже швидко активізували діяльність своїх центрів, які існували 
з довоєнних часів у США, Канаді, Франції та інших західних країнах 
та створили багато нових організацій, партій та груп. Заснувавши 
«Закордонні частини ОУН» (ЗЧ ОУН) у Мюнхені та «Організацію 
оборони чотирьох свобод України» (ООЧСУ) в Нью-Йорку, бан-
дерівці проникають на керівні пости до «Українського конгресового 
комітету Америки» (УККА), зліплюють так званий «Антибільшови-
цький блок народів» (АБН). Мельниківський «Провід україн ських 
націоналістів» у Парижі та його філіал у Канаді – «Українське націо-
нальне об’єднання» (УНО) – завойовують ключові позиції у «Комі-
теті українців Канади» (КУК) і організовують, на противагу АБН, 
свій «Інтернаціонал свободи» (ІС). Після другої світової війни на-
ціоналісти інших мастей створили також «Закордонне представни-
цтво Української головної визвольної ради» (ЗП УГВР), «Українську 
революційно-демократичну партію» (УРДП), «Спілку визволення 
України» (СВУ) та інші націоналістичні угрупування. Між цими 
організаціями точилася постійна боротьба за головну роль і право 
представляти всю українську еміграцію перед реакційними колами 
західних держав, за можливість готувати та продавати іноземним 
розвідкам шпигунів і диверсантів.

Однією з тенденцій неонацистської пропаганди є так званий пози-
тивний осуд Гітлера. Йдеться про те, що «засуджуючи» про людське 
око деякі «крайності» гітлерівців, неонацисти водночас силкуються 
загалом реабілітувати людиноненависницьку ідеологію і злочинну 
практику німецького фашизму. В аналогічний спосіб побудовані 
і писання бандерівців, в яких йдеться про нацистський режим і його 
верховодів. Сторінки націоналістичних видань буквально просяк-
нуті тугою за тими часами, коли Німеччина «стояла на вершинах 
могутності в червні 1941 р.». Вимогами війни пояснюються криваві 
злочини фашизму, що поставив собі за мету знищити цілі народи 
і держави. Подібні просторікування призначені і для того, щоб спро-
бувати реабілітувати криваве минуле українських націоналістів, які 
виступали знаряддям німецьких фашистів й запопадливо викону-
вали всі їхні наймерзеніші доручення.

Українських націоналістів та неонацистів єднає також органіч-
не неприйняття післявоєнних європейських політичних реалій. Не 
випадково в програмних документах тих і інших містяться заклики 
до боротьби проти рішень Ялтинської і Потсдамської конференцій, 
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положень Заключного акта Загальноєвропейської наради в Хельсін-
кі. В них робиться спроба поставити під сумнів зобов’язання, взяті 
на себе учасниками антигітлерівської коаліції.

Виходячи із всього сказаного, виникає необхідність визначити 
місце українського націоналізму, що розвинувся в емігрантських 
умовах, серед тих або інших форм націоналістичних ідеологій еміг-
рантського середовища за кордоном, які відстоювали, скажімо, ідеї 
«єдиної та неділимої Росії», «вільної Латвії», «держави Козачизни» 
тощо. Це, в свою чергу, ставить питання про типологію українсько-
го націоналізму, тобто про необхідність класифікації різноманітних 
форм української націоналістичної ідеології, вичленення як спіль-
них, так і специфічних конкретно-історичних її рис. Характерно, що 
у націоналістичній історіографії дається така типологія українсько-
го націоналізму, за якою вся його організаційна система поділяєть-
ся на власне націоналістичний табір (оунівці різних розгалужень), 
середовище так званого консервативного націоналізму (або «україн-
ського монархізму»), демократичні угрупування (уряд Української 
національної ради) та соціалісти (Українська соціалістична партія). 
Такий поділ єдиної націоналістичної частини української еміграції 
є ідеологічною спробою утвердитися на поверхні подій за рахунок 
демократичного «оздоблення» та навіть соціалізму (звичайно в його 
соціал-реформістському тлумаченні).

Так, наприклад, Ю. Мерошовський вважає за необхідне посилити 
пропаганду в окремих радянських республіках ідей «національного 
комунізму», вважаючи це більш важливим, ніж спроби створення 
там підпільних організацій. Він висунув цілу програму перебудо-
ви СРСР у конфедерацію незалежних республік. І цю боротьбу за 
подібну перебудову, за думкою Ю. Мерошовського, потрібно почати 
з України [448, с. 11].

Так само зміст писань А. Камінського – прихильника «теорії ево-
люції» Зб. Бжезинського, – зводиться до можливості трансформації 
марксистської ідеології та політики в «країнах соціалізму». Він мріє 
про появу в радянському суспільстві «технократичної буржуазії», що 
приведе до розриву «влади нагорі» з «народними низами». Як засіб 
до еволюційних змін соціалістичного ладу А. Камінський вважає лі-
бералізацію та демократизацію, а також так звану масово-спонтанну 
революцію шляхом «справжнього усуспільнення» [232; 233; 234; 235].

В. Гришко пропагує один із варіантів теорії конвергенції: синтез 
соціалістичної та капіталістичної систем, що є складовою частиною 
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західної доктрини «наведення мостів». Він закликає до духовно-
культурної орієнтації на демократичні моделі західного суспільства, 
говорить про необхідність перетворення СРСР в «децентралізова-
ний союз вільних народів», «радянських, але демократичних», тобто 
«народних республік», стоїть за «дискусійні клуби», за допущення 
діяльності опозиційних організацій, пропагує приватну власність 
як основу «народного капіталізму» [136]. Модні фрази про «трудову 
революційну демократію», «демократичний соціалізм», «національ-
ний комунізм», «третій шлях» є, зрештою, спробою протягнути на-
ціоналістичну ідеологію в дещо підфарбованому вигляді у велику 
політику, адже навіть в умовах еміграції дедалі важче стає виступа-
ти з позицій «старого» націоналізму оунівського зразка, який ском-
прометував себе прислужництвом німецькому фашизму.

Характерною рисою націоналістичної пропаганди є настирне сил-
кування протягнути думку, ніби сучасний український націоналізм 
відстоює цінності та ідеали демократії. «Помилкам молодості», коли 
деяким націоналістичним теоретикам впадав в око фашизм, давно 
покладено край – заявляють ідеологи «модерного» українського на-
ціоналізму. Український націоналізм, мовляв, ще наприкінці другої 
світової війни відмежувався від фашизму і націонал-соціалізму, від 
їхнього розуміння взаємин між державою і її громадянами, як і від 
їхніх концепцій міжнародних взаємин. Націоналісти намагаються 
зобразити справу так, начебто з фашистськими зразками в ідеології 
і практиці покінчено назавжди, ніби вони «щиросердно» переорієн-
тувалися на «західні демократії». В умовах еміграції оунівське по-
няття інтегрального націоналізму поступається місцем реформіст-
ському напрямку.

Не важко помітити, що той «старий» націоналізм, проти якого 
так гостро виступали представники «новітнього» націоналізму, був 
ними покладений в основу свого світогляду та ідеології. «Новітній» 
український націоналізм тільки на словах критикував український 
націоналізм попередньої епохи, а в дійсності ж був його продовжу-
вачем у всіх найважливіших соціальних, політичних, філософських 
питаннях. Тож слід нагадати слова Євангелія: «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашеним гробам, кото-
рые снаружи кажуться красивыми, а внутри полны костей мертвых 
и всякой нечистоты» (Матф. ХХІІІ, 27).
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3.5.  Українізація як репресивна практика
радянських та пострадянських часів

«Українізація» – термін, вперше введений в обіг М. Грушевським – 
є одним із найцікавіших суспільно-політичних і культурних фено-
менів ХХ ст. Йдеться про важливі процеси, що відбулися в україн-
ському суспільстві як під час революції і громадянської війни 1917–
1919 рр. (в Українській Народній Республіці), так і в 1920–30-ті рр. 
(в Українській РСР), і були пов’язані з впровадженням української 
мови у суспільне, політичне і культурне життя, підвищенням її ста-
тусу. Українізація, за задумом її ініціаторів, мала охопити всі аспек-
ти суспільного життя. Борючись з царським режимом до революції 
і з «білим» рухом в роки громадянської війни, що спиралися на за-
гальноруський патріотизм, більшовики шукали собі союзників се-
ред так званих «пригнічених націй». У зв’язку з питанням самови-
значення України Ленін писав:

«При єдиній дії пролетарів великоруських і українських вільна Україна 
можлива, без такої єдності про неї не може бути й мови» [300, т. 24, с. 125].

«Але йти до цієї мети не можна, не борючись з усяким націоналізмом 
і не відстоюючи рівності різних націй. Чи судилося, наприклад, Україні 
стати самостійною державою, це залежить від 1000 факторів, не відомих 
наперед. І, не намагаючись «гадати» марно, ми твердо стоїмо на тому, що 
безсумнівне: право України на таку державу» [300, т. 25, с. 263].

Радянська влада проводила політику свідомого територіально-
го і ідейного укріплення комуністичних версій українського і біло-
руського націоналізму. Величезні УРСР і БРСР на місці історичної 
Росії були гарантією того, що руський націоналізм (або у тій чи ін-
шій формі російська і польська антикомуністичні традиції) не бу-
дуть складати загрозу для справи світової революції. В силу того, 
що українська, білоруська і всі інші нації СРСР формувалися майже 
з нуля, в їхню культуру можна було закласти комуністичний код. 
Тотальна українізація на фоні розгрому руської культури, церкви, 
знищення консервативної інтелігенції, була змістом більшовицької 
національної політики. 1921 р., на Х з’їзді РКП(б) Й. Сталін підкрес-
лив, що «если в городах Украины до сих пор еще преобладают рус-
ские элементы, то с течением времени эти города будут неизбеж-
но украинизированы» [536, c. 81]. У квітні 1923 р. ХІІ з’їзд РКП(б) 
оголосив «коренізацію» курсом партії в національному питанні, 
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а в тому ж місяці на VII конференції КП(б)У було заявлено про по-
чаток політики «українізації». Українські ЦВК і Раднарком зразу ж 
оформили дане рішення відповідними декретами.

«ХІІ з’їзд партії в своїх рішеннях підкреслював необхідність рішучої 
боротьби з пережитками національного гніту і нерівності. З’їзд відзначив, 
що сліди національного гніту ще тепер зберігаються:

1. У вигляді пережитків руського шовінізму.
2. В поступово звужуваній фактичній господарській і культурній не-

рівності різних національностей, усунення якої вимагає тривалої і впертої 
роботи.

3. В пережитках націоналізму у раніше пригноблених народів.
...Тут треба вказати на ті обставини, які ускладнювали правильне 

розв’язання національної політики партії на Україні:
1. Специфічні умови історичного розвитку на Україні, які викликали 

русифікацію українського міста і більшої частини пролетаріату.
2. Жорстока боротьба з контрреволюцією, яка очолювалась україн-

ськими націонал-шовіністичними партіями.
3. Наявність у ряда керівних товаришів люксембургіанських поглядів 

на національне питання, а звідси – нерозуміння значення українського 
питання та ін.»

За версією «свідомих» українських націоналістів, малороси ти-
сячоліттями марили перетворитися на українців. Українізація мала 
стати ледве на милістю Божою, здійсненням заповітної мрії півден-
но-руського населення стати українцями, вільно розмовляти рідною 
українською мовою, насолоджуватися українською культурою. Од-
нак реальність виявилася іншою. Радості від українізації мешканці 
новоствореної України не відчували, перетворюватися на україн-
ців не бажали, українською культурою не цікавилися. Укра їнізація 
викликала у них в кращому випадку роздратування, а в гіршому – 
різке неприйняття. Відносини між частиною суспільства, орієнто-
ваною на українську культуру та прибічниками «великоруського 
шовінізму» складалися вельми напружено, оскільки йшлося не тіль-
ки про абстрактні ідеї, а й про суто практичні питання (прийом до 
вузів, робочі місця тощо).

«Трудно українізувати працюючих без вживання цієї мови в житті. Пе-
реводить же в життя українську мову неможливо позаяк балакать на неї 
майже ні з ким» [783, Ф.Р–401, оп.1, д.72].

Випис зі звіту управління сумського окрвиконкому за липень 
1923 р.:



285Розділ 3. Ідеологічна еволюція 
українського радикального націоналізму

«Отдел управления, окрмилиция и окррозыск: украинцев – 197, все-
го 243, знают язык 8; райисполкомы – украинцев 189, всего 199, знают 
язык 12; сельсоветы – украинцев 379, всего 391, знают язык 10. Остальные 
говорят по укр., но литературного языка не знают. Нужны курсы» [785, 
ф.Р–203, спр. 1721, оп. 1, арк. 68].

За протоколом засідання Харківської губерніальної комісії з укра-
їнізації апарату від 10 липня 1924 р.:

«Губвідділ праці – обіжника щодо українізації не виконали, секретар 
і діловод – всі папери рос., курси проведені кепсько, відповідального робіт-
ника немає, до справи українізації відносяться дуже холодно. Апарат гу-
бернської ради народного господарства – ніяких признаків українізації, 
діловодство – рос. Комунбанк – діловодство рос., лише 10% співробітни-
ків на курсах. Губстрах – в переписці використовується і укр. мова, накази 
і обіжники – рос., курси проводяться. Губвійськомат – діловодство рос., 
курси – 10–15% пройшли гарно. Губезуправління – не в повній мірі. Губ-
суд – не в повній мірі, накази, накази – укр., обіжники – рос., судочинство – 
рос. Прокуратура – діловодство рос., курси – кепсько. Губстатбюро – діло-
водство поступово укр. Губ Р.С.І. – накази – рос., обіжники і листування – 
рос. Губміліція і губ розшук – дуже твердий курс на укр., книжки – укр., 
діловодство – частково укр.» [785, ф.Р–203, спр. 1721, оп. 1, арк. 1–5].

«Відділи Харківського губвиконкому на 1.7.24. З 1458 співробітни-
ків – говорять і пишуть укр. – 285, лише говорять – 278, не говорять і не 
пишуть – 894; курси прослухали – 306, слухають – 566. Курси на 4 міся-
ці – мета навчитись говорити, читати, писати, користуватись інформацій-
никами, самостійно складати документи, отримати мінімум інформації по 
історії, географії, культури України. Курси – 2 години, 3 рази на тиждень 
протягом 4 міс. (мова – 78 годин, література – 6, історія – 6, географія – 
6)» [785, ф.Р–203, спр. 1721, оп. 1, арк. 15–16].

Випис з протоколу губкомісії з українізації апарату 31.5.1924:
«Стан українізації секретаріату губвиконкому. Обіжник – не в повній 

мірі, діловодство – на 85%, протоколи засідання Президії – рос., повіст-
ки – укр., журнали – рос., курси – кепсько. Губкнс – діловодство укр. Те ж 
саме – Сумський і Харківський округи, Куп’янський округ – діловодство 
рос.» [785, ф.Р–203, спр. 1721, оп. 1, арк. 36].

ВУЦК – голові харківського губвиконкому 04.03.1924 р.:
«Формальна рівноправність української та російської мов, що була до 

цього часу, визнана недостатньою. Тому запропонувати низку заходів до 
українізації радянського апарату. Терміном для проведення українізації 
визначено 1 серпня 1924 р. Але, не вважаючи на це, що з часу оголошення 
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цього декрету минуло вже півроку, українізація не дала ще значних на-
слідків. Заходи губвиконкомів вживаються не скрізь належним чином, 
звідси небезпека, що українізація проводиться формально і основна мета 
не може бути досягнута (мета – дати українській мові належне місце, від-
повідно до чисельності і значення українського народу на території УСРР). 
Про це свідчать мова, якою проводиться листування, форма, якої набула 
українізація, навіть протоколи і офіційні матеріали губвиконкомів – рос. 
і лише потім додається переклад і то з помилками (особливо – Чернігів-
ська та Волинська губернії). Звіти та доповіді губвиконкомів і окрвиконко-
мів – рос., на місцевій пресі не вповні відбилась українізація, а оте місцева 
влада не завше уважно ставиться до українізації і не надає їй потрібної 
ваги. Пропонуються заходи:

1. Поставити собі за обов’язок вивчати нац. особливості губернії.
2. Надіслати звіт про українізацію за 1 півріччя.
3. Скласти календарний план на 2 півріччя до 1 серпня.
4. На засіданнях президії губвиконкому і окрвиконкомів – розглядати 

доповіді про хід українізації
5. Зацікавити справою українізації радянське суспільство» [785, ф.Р–203, 

спр. 1721, оп. 1, арк. 83].
Відомості про стан українізації відділів Харківського губерн-

ського виконавчого комітету на 1.6.1924 р. [785, ф.Р–203, спр. 1721, 
оп. 1, арк. 20]:

Відділ

Кіль-
кість 
спів-

робіт-
ників

Гово-
рять
і пи-
шуть 
укр.

Лише
гово-
рять 
укр.

Не 
знають 

укр.

Про-
слу-
хали

курси

Слу-
хають 
курси

По-
трібні 
курси

Губфінвідділ 684 107 56 521 – 501 76
Губздоров 23 12 – 11 9 14 –
Губсоцзабезпе-
чення 26 – 19 7 10 10 6

Губ. відділ Р.С.І. 35 22 3 10 20 – 13
Губстрах 55 20 35 – 55 – –
Губ. відділ праці 78 10 9 59 – 32 36
Губземуправ 75 30 45 – 75 – 28
Губстатбюро 50 17 26 14 44 26 –
Адмінвідділ 
губвиконкому 26 7 – 19 16 – 19
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Відділ

Кіль-
кість
спів-

робіт-
ників

Гово-
рять
і пи-
шуть 
укр.

Лише
гово-
рять 
укр.

Не 
знають 

укр.

Про-
слу-
хали 

курси

Слу-
хають 
курси

По-
трібні 
курси

Губрозшук 104 30 27 47 16 – 74
Губінспекція 8 1 – 7 – – 7
Виробн. частина
губінспектури
по збуту виробів

9 – – 9 – – 9

Губнарос 48 25 – 23 4 1 22
Разом 1458 286 278 894 306 666 388

Як пише В. Затонський:
«Капіталізм майже цілковито втяг в орбіту руської культури швидке 

зростання українського міста. Найважливіше те, що в фабричному казані 
змішалися пролетарі, вихідці з українського села з робітниками – приходь-
ками із Росії. Пролетарі-українці приєдналися до руської культури, почали 
засвоювати руську мову, а разом із тим і ставлення до всього українського, 
як до мужицького відсталого... Пролетаріат на Україні ніколи не був базою 
для українського національного руху. За базу останнього було селянство 
(переважно заможна його частина) та дрібна буржуазія (перш за все ін-
телігенція, також переважно малокваліфікована)... Така вже наша доля, 
що місто на Україні доводилося українізувати, щоб у найкращий спосіб 
піднести культурний рівень села та уникнути розриву між пролетаріатом 
та селянством, а також допомогти піднести свій рівень пролетарям, що за-
лишилися по мові українцями. Доводиться українізувати не лише україн-
ців (із службовців), а й природних українців, що в свій час зросійщилися, 
відірвалися цілковито майже від пня своєї нації...» [209, с. 4, 18–19, 23].

Від самого початку великі проблеми виникли в українських ко-
муністів з наявністю тих кадрів, які на належному рівні могли б 
здійснити українізацію руського населення колишньої Малоросії. 
У Москві навіть змушені були рекомендувати місцевим партійним 
органам залучати до роботи колишніх політичних опонентів з числа 
націоналістів у якості «спеців» з українізації (подібно тому, як в гро-
мадянську війну залучалися колишні чиновники і офіцери Росій-
ської імперії). Дана рекомендація не була випадковою. Більшовики-

Продовження табл.
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малоруси, що перемогли у військово-політичному протистоянні 
Центральну Раду, Гетьманат і Директорію, були нездатні трансфор-
мувати Південно-Західний край в Україну, а його руське населен-
ня – в українців. Саме тому Москва дозволила влитися у КП(б)У 
і радянські органи влади колишнім більшовицьким опонентам – со-
ціалістам Центральної Ради і Директорії, чиї політичні переконання 
були практично ідентичні ідеології РСДРП(б) (як Центральна Рада, 
так і петлюрівський режим представляли собою регіональний різ-
новид більшовизму, тільки більш демагогічний і цілком недієздат-
ний). Стовпи «Товариства українських поступовців», сноби М. Гру-
шевський і В. Винниченко повернулися з-за кордону працювати 
на виділення України у будь-якій, хоча б і в більшовицькій формі. 
Недарма Грушевський із захватом писав, що «я тут, незважаючи 
на всі недоліки, відчуваю себе в Українській Республіці, котру ми 
почали будувати у 1917 р.». Навіть найформальніший із формаль-
них націоналістів М. Міхновський, який ховався до 1921 р. десь на 
Кавказі, повернувся до України, як тільки дізнався, що там почалася 
«справжня українізація». (втім, тут мабуть і відкрилася йому ціна 
формалізму – Міхновський незабаром був знайдений повішеним). 
В 1926 р. повернувся до України географ С.Л. Рудницький, 1927 р. – 
фахівець з міжнародного і державного права та історії юриспруден-
ції М. Лозинський [53, с. 121]. З цієї компанії не пощастило тільки 
С. Петлюрі, який був 1926 р. вбитий у Парижі Самуїлом Шварцбар-
том, – не за те, що боровся з радянською владою, а за масові єврей-
ські погроми, котрі охопили увесь Південно-Західний край в часи 
його отаманства (тоді петлюрівцями було винищено близько 25 ти-
сяч євреїв).

Українізація внесла розлад у лави прибічників національної ідеї 
в еміграції, переконавши багатьох емігрантських діячів в тому, що 
«радянська Україна є останньою надією створити справжню дер-
жаву, тому здавалася безглуздям опозиція до неї», особливо коли 
селянські збурення почали пригасати. Українська націоналістична 
еміграція, що нараховувала у 1921 р. понад 100 000 чоловік [316, 
с. 122], в 1924 р. потерпіла значні зміни. Переважна більшість рядо-
вих з розбитої петлюрівської армії, зрозумівши безперспективність 
антирадянських авантюр, відійшла від участі у націоналістичних 
організаціях. Багато хто з дозволу Радянського уряду повернувся 
до України. Ось одна з типових заяв тих років. 14 червня 1925 р. 
до уряду Радянської України звернувся емігрант Микола Карпенко 
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з проханням дозволити йому повернутися на батьківщину. Карпен-
ко народився 1899 р. на Херсонщині. В 1918 р. 19-річним парубком 
добровільно вступив до петлюрівського Дорошенківського полку. 
Після розгрому петлюрівців він потрапив до Польщі. Там «твердо 
вирішив порвати з петлюрівською армією, переконавшись, що, окрім 
зла, Україні вона нічого не може принести, бо національне питання 
в цей час вже було розв’язане, а ця армія утримувалась західними 
імперіалістами на який-небудь авантюрний випадок проти мого на-
роду і його влади». В 1924 р. Карпенко завербувався до Франції на 
металургійний завод у департаменті Мозель.

«Придивившись добре до капіталістичної експлуатації робітничого 
класу... я переконався остаточно, що народна влада СРСР дійсно є тією 
владою, яка дбає про життя робітничого класу, не експлуатуючи його і не 
відбираючи останніх сил. Це все привело мене до рішення їхати додому» 
[316, с. 122].

Українізація освіти і науки, всього культурного життя республі-
ки вимагала більшої кількості фахівців. Людей інтелігентних про-
фесій, які володіли українською мовою, на Великій Україні явно не 
ви стачало, а політика коренізаціі потребувала все більше й більше 
українських вчителів, літераторів, художників, акторів. Тому 6 серп-
ня 1925 р. комісія з українізації Політбюро ЦК КП(б)У спеціально 
розглядала питання про використання української інтелігенції зі 
Східної Галичини. Було вирішено виявити «всі придатні до роботи 
сили і використовувати їх в УРСР». До центральних регіонів Мало-
росії переїхали на постійне місце проживання десятки тисяч «свідо-
мих галичан». В їхніх лавах було близька 400 офіцерів Галицької армії, 
розгромленої поляками, на чолі з Г. Коссаком, а також різноманітні 
політичні і культурні діячі. В одному з своїх листів М. Грушевський 
повідомляє, що з Галичини переїхало близько 50 тисяч чоловіків, 
деякі з дружинами й дітьми. Залучення західноукраїнської інтелі-
генції до активної участі в культурному житті Радянської України 
не було випадковістю. Насамперед, цих людей відрізняла активна 
позиція і вони були налаштовані працювати на благо української 
нації навіть в рамках радянської українізації. В Україні працювали 
М. Яворський, К. Коник, М. Бран; вченими секретарями Наркомп-
росу були О. Богдан-Яворенко, а потім І. Зозуляк; особистим секре-
тарем М. Скрипника був М. Єрстенюк. Чимало галичан було серед 
письменників, художників, артистів. Активно працював Союз ре-
волюційних письменників «Західна Україна», що об’єднав близько 
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50 літераторів і художників, вихідців із Західної України. До 1929 р. 
цей союз очолював С.М. Семко-Козачук, котрий у 1927–1929 рр. був 
також ректором Київського інституту народної просвіти. У 1929 р. 
Союз очолив І. Ірчан. Активними членами цієї організації були 
В. Атаманюк, В. Гжицький, Л. Дмитерко, Д. Загул, М. Гаско, В. Ка-
сьян, М. Козорис, Ф. Малицький, М. Марфієвич, Я. Струхманчук, 
І. Ткачук та інші. Керівництво союзу розташовувалося у Харкові, 
а філії працювали у Києві, Дніпропетровську, Одесі. До трупи Дер-
жавного драматичного театру «Березіль» також входили уродженці 
західноукраїнських земель О. Бучма, І. Гирняк, М. Крушельниць-
кий, С. Федорцева [53, с. 121].

Зросло й молоде покоління української творчої інтелігенції 
(Л. Курбас, М. Бойчук, Г. Нарбут), яке користувалося покровитель-
ством найбільш активної в плані проведення українізації частини 
комуністів. Щоправда, більшість з цих комуністів були вихідцями 
з небільшовицьких партій (О. Шумський, Г. Гринько, В. Блакитний 
та ін.); втім, до певного часу, на їх «неблагонадійне минуле» у Мос-
кві дивилися крізь пальці. Партійне керівництво використовувати 
у своїх інтересах колишніх боротьбистів. Якщо у 1920–1923 рр. укра-
їнський Наркомпрос очолював Г.Ф. Гринько, то у 1924–1927 рр. цим 
закладом керував О.Я. Шумський. Новий нарком, який сам погано 
розмовляв українською мовою, почав фанатично впроваджувати 
українізацію в життя. Зокрема, він активно відстоював необхідність 
українізації пролетаріату.

Чудово розуміючи всю складність українізації руського населен-
ня колишнього Південно-Західного краю, Й. Сталін піддав різкій 
критиці цю позицію Шумського. Так, 1926 р. він пише Лазарю Ка-
гановичу та іншим членам ЦК КП(б)У листа, в якому йдеться про 
наступне:

«Верно, что целый ряд коммунистов на Украине не понимает смысла 
и значения этого движения и потому не принимает мер для овладения им. 
Верно, что нужно произвести перелом в кадрах наших партийных и со-
ветских работников, все еще проникнутых духом иронии и скептицизма 
в вопросе об украинской культуре и украинской общественности. Вер-
но, что надо тщательно подбирать и создавать кадры людей, способных 
овла деть новым движением на Украине. Все это верно. Но т. Шумский 
допускает при этом по крайней мере две серьезные ошибки. Во-первых, 
он смешивает украинизацию нашего партийного и советского аппаратов 
с украинизацией пролетариата. Можно и нужно украинизировать, соблю-
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дая при этом известный темп, наши партийный, государственный и иные 
аппараты, обслуживающие население. Но нельзя украинизировать сверху 
пролетариат. Нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от 
русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим 
языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития 
национальностей. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная 
форма национального гнёта. Несомненно, что состав украинского проле-
тариата будет меняться по мере промышленного развития Украины, по 
мере притока в промышленность из окрестных деревень украинских ра-
бочих. Несомненно, что состав украинского пролетариата будет украини-
зироваться, так же как состав пролетариата, скажем, в Латвии и Венгрии, 
имевший одно время немецкий характер, стал потом латышизироваться 
и мадъяризироваться. Но это процесс длительный, стихийный, естествен-
ный. Пытаться заменить этот стихийный процесс насильственной украи-
низацией пролетариата сверху – значит проводить утопическую и вред-
ную политику, способную вызвать в неукраинских слоях пролетариата на 
Украине антиукраинский шовинизм» [53, с. 172–173].

Українські комуністи склали відповідь генеральному секретареві 
ЦК ВКП(б):

«Нельзя отрицать... того, что несмотря на несомненный перелом в от-
ношении широких партийных масс к украинизации – мы еще далеко не 
изжили здесь настроений инерции и косности, в значительной мере свя-
занных с остатками антагонизмов периода острой гражданской войны, 
принимавшей в отдельных случаях, в силу специфических особенностей 
Украины, национальную окраску» [53, с. 173].

Члени Політбюро ЦК КП(б)У, побоюючись звинувачень у ство-
ренні чергового «ухилу», рішуче відмежовувалися від «есерівського 
минулого» наркома просвіти:

«...Наше расхождение с т. Шумским по вопросу о вовлечении украин-
ских работников заключается в том, что тов. Шумский и его единомыш-
ленники часто склонны понимать под украинскими работниками только 
украинцев по национальности и то не всех, а фактически – людей, имею-
щих стаж пребывания в национал-социалистических партиях в прошлом, 
да и то лишь в том случае, если эти люди разделяют... ошибки тов. Шум-
ского...» [53, с. 173].

О. Шумський вирішив роз’яснити свою позицію на засіданні По-
літбюро ЦК КП(б)У 15 травня 1926 р., торкнувшись, головним чи-
ном, трьох питань: положення українців в компартії, українізації 
пролетаріату і творчості М. Хвильового.
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«У нас был недавно съезд партии, и там никто даже не говорил на укра-
инском языке. А почему они не выступали? Потому что они в партии за-
биты, загнаны и составляют меньшинство даже арифметическое, не гово-
ря уже о влиянии. Потому что в партии господствует русский коммунист, 
с подозрительностью и недружелюбием, если не сказать крепче, относя-
щийся к коммунисту-украинцу. Господствует, опираясь на презренный, 
шкурнический тип малоросса, который во все исторические эпохи был 
одинаково безпринципно-лицемерен, рабски двоедушен и предательски 
подхалимен. Он сейчас щеголяет своим лже-интернационализмом, бра-
вирует своим безразличным отношением ко всему украинскому и готов 
всегда оплевать его (может, иногда и по-украински), если это дает возмож-
ность выслужиться и получить теплое местечко» [53, с. 174].

Основний підсумок О. Шумського був категоричним:
«Наша партия должна стать украинской по языку и культуре».
Він продовжував наполягати на необхідності українізації проле-

таріату:
«...У нас получается смычка интеллигенции с крестьянскими массами, 

а не пролетариата с крестьянством».
Виступив О. Шумський і на захист М. Хвильового:
«Нельзя же, говоря о Хвылевом, написавшем целые трактаты по воп-

росам литературы и искусства, выхватывать один отрывок из его произ-
ведений, одну лишь часть и по ней судить... Чем иначе объяснить, как не 
юношеским задором, такую логику, как “Росія самостійна? Ну так і Украї-
на самостійна”?» [53, с. 174–175].

П. Постишев зазначив:
«Говорячи про боротьбу з націоналістичними ухилами, не можна об-

минути питання про прояви місцевого шовінізму і про ті завдання, які 
стоять перед парторганізаціями. Соціальні корені місцевого шовінізму – 
це куркуль на селі, дрібна буржуазія в місті, їх ідеологи – буржуазна інтелі-
генція... Ріст куркульства на селі в період непу, консолідація нових кадрів 
української міської буржуазії, службовців і спеціалістів викликали особ-
ливе пожвавлення українського шовінізму. В 1926–1927 рр. це знайшло 
своє відбиття у вигляді шумськізму. Суть шумськізму полягає ось у чому:

1. В недооцінці і нерозумінні ролі робітничого класу та комуністичної 
партії в розв’язанні національного питання на Україні.

2. В чисто бюрократичному, націоналістичному підході до темпу і форм 
прилучення неукраїнської частини робітничого класу на Україні до укра-
їнської культури в розумінні форсування цього темпу, що на практиці ви-
ливається в вимоги насильно українізувати руських і інших робітників.
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3. В явній невірі в сили і здатності нашої партії проводити національну 
політику на Україні, що приводить до постави питання про ломку наших 
партійних кадрів, в занепадництві і пораженських настроях щодо перс-
пектив нашого соціалістичного будівництва.

4. В систематичному намаганні підірвати довір’я до основних партій-
них кадрів, зокрема до руських товаришів і особливо до тих, хто прибуває 
на Україну з інших союзних республік.

5. В цілком перекрученому уявленні про нашу партію, як про носитель-
ницю руського шовінізму, яка нібито пригноблює комуністів-українців.

6. В озлобленому цькуванні українських товаришів, які проводять пра-
вильну партійну лінію і яких кваліфікують зрадниками, ренегатами, «пре-
зренными малороссами» і т.д.

7. В явній підтримці проповіді орієнтації української культури на капі-
талістичну Європу в противагу Москві.

...Українська парторганізація вела і продовжуватиме рішучу боротьбу 
з усякими залишками і відгуками шумськізму» [429, с. 335- 336]

Втім, зміна керівництва не означала зміни курсу. Наприкінці 
1920-х рр. українізація вступила у нову фазу свого розвитку. Про 
її необхідність як і раніше говорилося на всіх партійних форумах. 
Особливо активно політику українізації впроваджував М. Скрип-
ник (очолив Наркопрос з 1927 р.), при якому продовжувався на-
плив в УРСР «українізаторів» із Західної України. Тут особливо слід 
відзначити діяльність Всеукраїнської Академії наук, особливо її іс-
торичної секції. В рамках останньої діяла Комісія Західної України, 
якою на святкові урочистості до Києва запрошувалися західноукра-
їнські вчені. Приміром, весною 1927 р. відбулися публічні доповіді 
в УРСР К. Студійського про наукове життя у Галичині, І. Свенціць-
кого про старе галицьке мистецтво, В. Симовича – про життя Бу-
ковини. У жовтні 1927 р. на засіданні Комісії історії Західної Украї-
ни виступали західноукраїнські вчені К. Студійський, Ф. Колесса, 
М. Кордуба, О. Макарушка. У березні 1928 р. М. Кордуба прийняв 
участь в урочистому засіданні історичної секції ВУАН з приводу 
20-річчя з дня смерті В. Антоновича. У квітні 1929 р. до Києва приїж-
джали К. Студійський і І. Крип’якевич для обговорення подальшої 
співпраці галицьких вчених з історичною секцією ВУАН [53, с. 189]. 
Наскільки у Києві національна ситуація відрізнялась від Харкова, 
відчув професор Ф. І. Шміт, який у листі до Н. Я. Марра пише:

«Совершенно верно, что здесь, в Києве, довольно ярки и сильны нацио-
налистические увлечения. Совершенно верно, что тут есть много людей, 
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искренне верящих в возможность и необходимость самостоятельной укра-
инской не только народности, но и национальной культуры. Я не судья 
украинцам. Сам я не украинец, чувствовать то, что они чувствуют, я не 
умею потому, что судьба меня сделала космополитом, а не националистом. 
Но теоретически я не вижу оснований, почему бы украинцам не иметь 
права на то же, или даже на большее, чем чехам, сербам и др.» [20, c. 67].

Але, працюючи в Києві, Ф. Шміт, світогляд якого формувався під 
впливом стихійно гуманістично-інтернаціоналістичних процесів 
харківського життя (які він називає «космополітичними»), скар-
житься:

«Мои персональные дела плохи: здесь меня поедают приверженцы Гру-
шевского» [20, с. 67–68].

Контакти із Західною Україною не обмежувалися науковою сфе-
рою. Наприкінці 1920-х рр. до Радянської України приїжджали за-
хідноукраїнські культурні діячі. 1928 р. відбулися гастролі компо-
зитора і піаніста В. Барвинського разом з віолончелістом Б. Береж-
ницьким. На гастролях у Харківській опері 1928 р. побував відомий 
тенор О. Руснака. Штатним солістом у Одеському і Харківському 
оперних театрах у 1927–1930 рр. працював М. Голинський. У 1927–
1932 рр. диригентом в оперних театрах Харкова і Києва був компо-
зитор і піаніст О. Рудницький. В 1929 р. в УРСР відбулися гастролі 
піаністки зі Львова Л. Колесси. Здійснювався книгообмін між УРСР 
та Західною Україною, який набув стабільного характеру з 1927 р., 
після підписання угоди між книгарнею Наукового товариства ім. Шев-
ченка у Львові та Державним видавництвом України у Харкові. 
Про інтенсивність цього обміну кажуть наступні цифри: за перше 
півріччя 1928 р. на адресу НТШ у Львові було відправлено 12079 при-
мірників і очікувалось виконання додаткового замовлення ще на 
29000 примірників. У свою чергу, твори західноукраїнських авто-
рів друкувалися в УРСР (О. Кобилянської, І. Франка, О. Маковея, 
О. Крушельницького та ін.). Щоправда, гонорари при цьому спла-
чувалися нерегулярно. Радянська влада виділяла певні кошти на 
діяльність західноукраїнських наукових і культурних організацій. 
Наприклад, рішення про субсидування НТШ у Львові було прийня-
те ще у 1921 р. В українській історичній літературі вказуються роз-
міри цієї допомоги: на 1927 р. було заплановано видати НТШ дота-
цію у розмірі 24 000 крб. (приблизно 12 000 $). Такий же розмір суб-
сидій зберігався і у наступні роки, зменшився він тільки на початку 
1930-х рр.: на 1933 р. планувалося видати 9000 $. Надавалась ма-
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теріальна допомога й окремим представникам творчої інтелігенції 
на Західній Україні. У 1928 р. було прийняте рішення про призначен-
ня пенсії українським письменникам О. Кобилянської, котра жила 
в Чернівцях на Буковині, та В. С. Стефанику із Галичини. В цьому ж 
році була призначена пенсійна допомога вдові ще одного західно-
українського діяча – В. Гнатюка. Взагалі на початку 1930-х рр. уряд 
УРСР перерахував гроші за кордон семи персональним пенсіоне-
рам республіки на суму 7920 крб. золотом. На Західній Україні, крім 
згаданих діячів, пенсію отримала вдова І. Франка – О. Франко. Рес-
публіканські пенсії закордонним громадянам були відмінені тільки 
у травні 1934 р. (за винятком пенсії сім’ї І. Франка).

Прикладом досить тісної співпраці інтелігенції УРСР та Західної 
України слугує Українська правописна конференція, що проходи-
ла у Харкові з 25 травня по 6 червня 1927 р. Склад учасників був 
достатньо широкий. Окрім 4 представників Наркомпросу, у ній 
взяли участь 5 академіків, 28 професорів лінгвістики і філологів. Із 
Західної України приїхали відомі українські вчені К. Студійський, 
І. Свенціцький і В. Симович. За рішенням конференції для продов-
ження роботи над українським правописом була створена спеціаль-
на державна правописна комісія на чолі з М. Скрипником. У вересні 
1928 р. правила українського правопису були офіційно затверджені 
постановою РНК УРСР [53, с. 189–192].

В УРСР особливо активно обговорювалися питання, що так чи 
інакше були пов’язані з національною українською проблематикою 
взагалі і більшовицькою політикою коренізаціі зокрема. Прибічни-
ки національної ідеї вважали коренізацію реальним засобом втілен-
ня в життя своїх переконань, про що свідчить, наприклад, розгор-
нута у 1925 р. в Україні активна дискусія з питання про шляхи роз-
витку української літератури (1925–1928 рр.), особливу активність 
в якій проявив молодий літератор Микола Хвильовий (псевдонім 
М. Г. Фітільова, 1893–1933). У памфлеті «Московські задрипанки» 
він ставить питання – на яку з світових літератур мусить взяти курс 
українська література, що вийшла на самостійний шлях розвитку? 
Відповідь на це питання М. Хвильовий дає цілком чітку:

«У всякому разі не на російську. Це рішуче і без всяких застережень. 
Не треба плутати нашого політичного союзу з літературою. Від росій ської 
літератури, від її стилів українська поезія мусить якомога швидше тіка-
ти... Ідеї пролетаріату нам і без московського мистецтва відомі, навпа-
ки – ці ідеї ми, як представники молодої нації, скоріш виллємо у відповідні 



296 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

образи. Наша орієнтація – на західноєвропейське мистецтво, його стиль, 
на його прийоми» [603].

М. Хвильовий намагався не лише відірвати, а й будь-що протиста-
вити розвиток літературного процесу на Україні розвитку росій ської 
літератури. «Сьогодні, коли українська поезія сходить на цілком са-
мостійний шлях, – писав він, – її в Москву ви не заманите ніяким 
«калачиком». Ця протилежність існує, пояснював Хвильовий, «тому 
що українська дійсність складніша за російську, тому що перед нами 
стоять інші завдання, тому що ми молода кляса молодої нації, тому 
що ми молода література, яка ще не мала своїх Львов Толстих, і яка 
мусить їх мати, яка не на «закаті», а на відродженні» [603].

Висунутий ним лозунг «Геть від Москви!» отримав широкий ре-
зонанс і став достатньою підставою для звинувачення його у націо-
налізмі. Липневий пленум ЦК КП(б)У в 1926 р. так охарактеризував 
націоналістичні лозунги М. Хвильового:

«Такі гасла можуть бути тільки прапором для української дрібної бур-
жуазії, що зростає на ґрунті непу, бо вона розуміє відродження нації як 
буржуазну реставрацію, а під орієнтацією на Європу, безперечно, розуміє 
орієнтацію на Європу капіталістичну й відмежування від фортеці міжна-
родної революції, столиці СРСР, Москви» [186, с. 252].

Лозунг «європеїзації культури» мав широкий відгук в українській 
інтелігенції. Позиції Хвильового у плані боротьби з «провінціаліз-
мом» і «хохляцькою малоросійщиною» поділяв Лесь Курбас, який 
очолював художнє об’єднання «Березіль». Широкий суспільний 
ре зонанс через свою політичну спрямованість викликали його по-
становки п’єс М. Куліша «Народний Малахай» (1928) [281, c. 3–83] 
і «Мина Мазайло» (1929) [281, c. 85–171].

Культурним ядром української, білоруської і всіх інших радян-
ських націй був не інтелігент-романтик, а комуніст-політик-бюро-
крат, часто родом із селян. Будучи регіональною формою корені-
зації, українізація не обмежилася культурною сферою, а мала чітку 
соціальну і економічну спрямованість. Таким чином, в ході україні-
зації була закладена основа для формування етнічної республі-
канської еліти, яка включала, окрім партійних функціонерів і управ-
лінців, представників наукової і творчої інтелігенції. В результаті 
українізації змінилась мотивація використання української мови: 
якщо раніше вона мала в основному культурний характер, то відте-
пер з’явився і політичний аспект. Дійсно, національне походження 
стало однією з умов успішної кар’єри. Аби зайняти певну посаду, 
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потрібно було знати українську мову, а ще краще – бути українцем 
за походженням. Все це призводило до того, що бюрократія почат-
кового і середнього ланцюга республіканського апарату управління 
набула національного характеру. Інтереси саме цієї націонал-бюро-
кратії і виражав наприкінці 1920-х рр. економіст М.С. Волобуєв, який 
відстоював пріоритет українських господарських органів в управлінні 
республікою [92]. Сформована еліта (і партійно-державницька, і ін-
телектуальна) усвідомлювала свою особливу ідентичність і розгля-
дала Україну як самостійну національну республіку, яка, щоправда, 
входить до складу СРСР. Вона була зацікавлена у збереженні і укріп-
ленні свого положення, а тому, відповідно, всіляко підтримувала 
рівні права окремих республік в Радянському Союзі й робила спро-
би поставити питання про компетентність союзних органів в рес-
публіканських справах. Особливо чітко це виявилося в період ство-
рення СРСР: незалежний характер українців дав у 1922–1923 рр. 
чимало турбот союзному керівництву. Саме бажання підкреслити 
рівноправ’я у створеному СРСР, а також розширити свої володін-
ня (мабуть, ідея соборності українських земель також справила свій 
вплив на партійно-державне керівництво УРСР) і лежало в основі 
територіальних претензій України до РРФСР.

Перші двадцять років радянської влади є «золотим віком» для 
галицької ідеології. Українізація Малої Русі була тотальною. Ще б! 
Адже, наприклад, два таких ярих фанатика українізації, як Микола 
Скрипник та Микола Хвильовий, в минулому займали керівні по-
сади у ВЧК і брали безпосередню участь у каральних акціях проти 
ворогів революції. Недивно, що їхні методи українізації за своєю 
суттю були чекістськими. Процес українізації постійно контролю-
вала велика кількість різноманітних комісій. Всякий запідозрений 
у негативному відношенні до українізації, розглядався як контрре-
волюціонер і ворог радянської влади. Ані простолюд, ані інтеліген-
цію не запитали, якою мовою вони бажають вчитися і писати. Вона 
була визначена верховною владою. Інтелігенція, яка звикла розмов-
ляти, писати й думати по-руські і змушена у стислі терміни пере-
вчитися і перейти на нашвидку розроблену нову мову – зазнавала 
чималі муки. Але націоналістичні ватажки про це не турбувалися. 
Предметом їхніх зазіхань була національна форма, і як тільки вони 
її отримали, то стали вважати себе цілком задоволеними. Україні-
зувалося все – державні заклади, діловодство, школи, вузи, преса, 
театри і т. д. Наприклад, в Одесі, де учні-українці складали менше 
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третини, були українізовані всі школи. У 1930 р. залишилося тільки 
3 значні російськомовні газети (по 1-й в Одесі, Сталіно і Маріуполі). 
Боротьба з неграмотністю проводилася українською мовою. Існува-
ли обов’язкові курси для вивчення української мови і культури.

Чистці за критерієм «національної свідомості» був підданий апа-
рат державного управління. Українізації підлягали службовці всіх 
закладів і виробництв, включно до прибиральниць і двірників. Ті, 
хто не бажав українізуватися або не склав іспиту з української мови, 
звільнялися без права отримання відшкодування через безробіття 
і з «вовчим квитком».

«Подтвердить, что на службу можно принимать только лиц, владею-
щих украинским языком, а не владеющих можно принимать только по 
согласованию с Окружной комиссией по украинизации» [783, Ф.Р–401, 
оп. 1, д. 82].

«Президиум Луганского Окружного исполкома: “Подтвердить сотруд-
никам, что неаккуратное посещение курсов и нежелание изучать украин-
ский язык влечет за собою их увольнение со службы”» [783, Ф.Р–401, оп. 1, 
д. 72].

«Наказ №4 Харківського РВКу 12.01.1930: Доводиться до відому всіх 
співробітників РВКу та міліції, які не мають І категорії 28/29 р. повинні 
обов’язково записатись на держкурси укрмови, ті, які мають І категорію 
28/29 р. повинні зареєструватися у діловода Наросвіти тов. Неділько до 
18 ІІ 1930 р. Пропонується співробітникам відділів РВКу та завідувачам 
обов’язково розмовляти з відвідувачами укрмовою та писати листуван-
ня до с/рад та інш. установ теж укрмовою, за винятком Васищевської та 
Лизогубської с/р, де писати виключно російською мовою» [785, ф.Р–858, 
спр. 102, оп. 1, арк. 29].

«Ті, хто не виконав обіжника Губвиконкому від 5.4.24 ч. 3507 щодо укра-
їнізації та переводу роботи цілком на укр – підлягають звільненню + список 
тих, хто підлягає звільненню» [785, ф.Р–203, спр. 1721, оп. 1, арк. 4].

Поступово самі українізатори почали задаватися питанням: «Ку-
ди веде нас ця бурхлива, але безладна і ненаукова мовна творчість? 
Чи не час вже покласти край цій анархії твердою і плановою мовною 
політикою?». Привілейоване положення української еліти в період 
проведення коренізації викликало роздратування іншої частини 
суспільства: з одного боку – більшовиків, які вірили у світову рево-
люцію і гасла інтернаціоналізму, а з другого – носіїв руської культу-
ри (росіян і євреїв, інтелігенції і робітників). Вище українське керів-
ництво йменувало настрої цієї частини суспільства «великоруським 
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шовінізмом» і відмічало його розповсюдження як серед пролетаріа-
ту, так і серед партійців руського походження. Заява, направлена ЦК 
КП(б)У в 1927 р. до Виконкому Комінтерну, так визначає суть русь-
кого націоналістичного ухилу в партії:

«Руський національний ухил... полягає в ігноруванні і недооцінці зна-
чення національного питання на Україні, яке часто прикривається інтер-
націоналістичними фразами і виявляється:

1. В применшенні значення України, як частини СРСР, в намаганні тлу-
мачити створення СРСР, як фактичну ліквідацію націоналістичних рес-
публік.

2. В проповіді нейтрального ставлення партії до розвитку української 
культури, в трактуванні її як відсталої, селянської, в противагу руській, 
пролетарській.

3. В намаганнях що б то не стало зберегти переважання руської мови 
у внутрішньому державному, громадському і культурному житті України.

4. В формальному ставленні до проведення українізації, яку визнають 
часто тільки на словах.

5. В некритичному повторенні шовіністичних великодержавних по-
глядів про так звану штучність українізації, незрозумілу для народу «га-
лицьку» мову і т. д. і в культивуванні цих поглядів всередині партії.

6. В намаганні не проводити політики українізації в містах і серед про-
летаріату, обмеживши її тільки селом.

7. В надто тенденційному роздуванні окремих перекручень при прове-
денні українізації і в намаганнях змалювати їх в вигляді цілої політичної 
системи порушення прав національних меншостей.

...ХІІ з’їзд нашої партії встановив, що залишки руського шовінізму – 
основна перешкода до розв’язання національного питання і до усунення 
національної нерівності» [429, c. 330–333]

Повчальною є географія більшовицького терору, включаючи «го-
лодомор». Найбільших людських втрат від голоду зазнали переваж-
но російськомовні Харківська, Дніпропетровська і Київська області. 
Однак саме жителі Харкова були найбільшими противниками на-
сильницької українізації. Політичні репресії охопили у першу чергу 
заможні краї – Волинь, Полтавщину, що були оплотом руських кон-
сервативних сил. На Волині повністю були відсутні сепаратистські 
настрої (як це не дивно звучить сьогодні); тут діяв один із головних 
духовних центрів всієї Русі – Почаївська Лавра. На Полтавщині ж 
колись спалахнуло повстання Мартина Пушкаря проти Вигов-
ського, який намагався повернути Малоросію назад до Польщі; саме 
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полтавський полковник Іскра обнародував факт зради Мазепи і са ме 
на Полтавщині Павло Чубинський, автор гімну «Ще не вмерла Украї-
на», явно списаного із «Ще Польська не згнівела», був побитий се-
лянами за націоналістичну агітацію [359, с. 434]. Тим же з істориків, 
котрі сьогодні вказують на судовий процес над деякими представ-
никами некомуністичної частини «національно свідомої» інтеліген-
ції (так званий процес СВУ – «Спілки визволення України» 1930 р.) 
як на доказ повороту більшовиків в бік «великоруського шовініз-
му», слід нагадати, що над руською інтелігенцією таких процесів 
було організовано декілька і закінчилися вони набагато суворішими 
вироками. До того ж, як заявив в пресі прокурор Л. Ахматов, який 
підтримував на процесі СВУ державне звинувачення:

«Українізація освітньої роботи, яку СВУ вважала за зовнішню форму, 
що з неї радянська влада користувалась для «боротьби з українцями», змі-
нюючи їх українізованими, не задовольняла членів СВУ. Навпаки, вона 
обурювала їх і, як вони зізнають, штовхала підсилити активність. Це над-
звичайно цікавий момент у справі: він ще раз підкреслює, що наші розхо-
дження з українськими контрреволюціонерами стосуються, головне, не 
так моментів національних, як клясових» [21, c. 164].

Приблизно з середини 1930-х рр. українізаторським процесам 
було надано іншої, більш цивілізаційної форми. Причин цьому було 
декілька. Набувши досвіду державного будівництва, більшовики усві-
домили, що одними лише революційними наскоками українське пи-
тання вирішити не вдасться. Між тим, «ненько-патріоти» вимагали 
застосування ще більшого насильства, крім цього, бажали неподіль-
ної влади над Україною, з чим КП(б)У погодитися не могло. Внут-
рішні розбіжності поглиблювалися складною міжнародною ситуа-
цією. Після державного перевороту 1926 р. у Польщі, Юзеф Пілсуд-
ський, який прийшов там до влади, почав шукати взаєморозуміння 
з українськими колами. Останні, в свою чергу, проявили готовність 
до компромісу. Якщо раніше вони займали однозначно прорадян-
ську позицію, то з кінця 1920-х рр. ситуація змінюється. «Національ-
но свідомі» починають вести торг з Варшавою, зважуючи «плюси» 
і «мінуси» союзу з Пілсудським. В таких умовах Кремль вже не міг, 
у випадку війни з Польщею, твердо розраховувати на український 
націоналістичний рух.

11 серпня 1932 р. Й. Сталін пише до Л. Кагановича:
«[...] 3) Самое главное сейчас Украина. Дела на Украине из рук вон пло-

хи. Плохо по партийной линии. Говорят, что в двух областях Украины (ка-
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жется в Киевской и Днепропетровской) около 5-ти райкомов высказались 
против плана хлебозаготовок, признав его нереальным. В других райко-
мах, обстоит дело, как утверждают, не лучше. На что это похоже? Это не 
партия, а парламент, карикатура на парламент. Вместо того, чтобы руко-
водить районами, Косиор все время лавировал между директивами ЦК 
ВКП и требованиями райкомов и вот – долавировался до ручки. Правиль-
но говорил Ленин, что человек, не имеющий мужества пойти в нужный 
момент против течения, – не может быть настоящим большевистским ру-
ководителем. Плохо по линии советской. Чубарь – не руководитель. Плохо 
по линии ГПУ. Реденсу не по плечу руководить борьбой с контрреволю-
цией в такой большой и своеобразной стране, как Украина.

Если не возьмемся теперь же за выправления положения на Украине, 
Украину можем потерять. Имейте в виду, Пилсудский не дремлет, и его 
агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает Реденс или Коси-
ор. Имейте также в виду, что в Украинской компартии (500 тысяч членов, 
хе-хе) обретается не мало (да, не мало!) гнилых элементов, сознательных 
и бессознательных петлюровцев, наконец – прямых агентов Пилсудского. 
Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт 
внутри (и вне) партии, против партии. Самое плохое это то, что украин-
ская верхушка не видит этих опасностей.

Так дальше продолжаться не может.
Нужно:
а) взять из Украины Косиора и заменить его Вами с оставлением Вас 

секретарем ЦК ВКП(б);
б) вслед за этим перевести на Украину Балицкого на пост преда укра-

инского ГПУ (или ПП Украины, так как должности преда ГПУ Украины, 
кажется, не существует) с оставлением его замом председателя ОГПУ, 
а Реденса – сделать замом Балицкого по Украине;

в) через несколько месяцев после этого заменить Чубаря другим това-
рищем, скажем Гринько или кем-либо другим, а Чубаря сделать замом Мо-
лотова в Москве (Косиора можно сделать одним из секретарей ЦК ВКП);

г) Поставить себе целью превратить Украину в кратчайший срок в на-
стоящую крепость СССР, в действительно образцовую республику. Денег 
на это не жалеть.

Без этих и подобных мероприятий (хозяйственное и политическое 
укрепление Украины, в первую очередь – её пограничных районов и т. п.), 
повторяю – мы можем потерять Украину» [537, с. 273–274].

Таким чином, постало питання не про те – впроваджувати чи ні 
українізацію, – а про те, хто буде керувати нею в подальшому.
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Саме більшовицький режим та його ватажки створили із Пів-
денно-Західного краю Україну, а з її населення – українців. Саме 
вони додали потім до цього новоутворення величезні території, 
котрі ніколи не мали жодного відношення ані до Малої Русі, ані до 
Чигиринської республіки, ані до Південно-Західного краю. В 1920–
30-ті рр. соціальне обличчя України дуже змінилося. Політика еко-
номічного вирівнювання республік, передбачена коренізаціею, дала 
свої наслідки. Бурхливий економічний розвиток, що став можливим 
завдяки більшовицькій індустріалізації, призвів до зміни національ-
ного обличчя робітничого класу і міського населення України. Якщо 
перепис населення 1926 р. показав низький відсоток українців се-
ред робітників і службовців (урбанізація українського населення 
досягла лише 11%), то наприкінці 1930-х рр. положення різко змі-
нилося. До 1939 р. чисельність українців серед робітників досягла 
66,1%, службовців – 56%. Взагалі на 1939 р. частка робітників серед 
українців складала 29%, службовців – 13% і колгоспників – 55%. 
С. В. Косіор, який змінив Л. Кагановича на посаді генерального сек-
ретаря ЦК КП(б)У, поставив завдання «усиления темпа украиниза-
ции», відзначивши, що це є «один из составных элементов социа-
листического строительства».

У своїй доповіді на об’єднаному пленумі ЦК і ЦКК КП(б)У 
20 листопада 1933 р. С. Косіор розповів про підсумки і найближчі 
завдання проведення національної політики на Україні:

1. «Інтернаціональне виховання мас, всемірне укріплення бойової рево-
люційної єдності народів СРСР, оплоту світової пролетарської революції».

2. «Підготовка більшовицьких українських кадрів, добір і розставлен-
ня на всіх основних ділянках соціалістичного будівництва надійних лю-
дей, відданих справі соціалізму».

3. «Масово-політична робота і керівництво пресою».
4. «Укріплення органів Наркомосу і наукових установ».
5. «Треба серйозно зайнятися теоретичним фронтом».
6. «Керівництво літературою і мистецтвом»
7. «Робота серед національних меншостей» [267, c. 41–50].
У доповіді В.П. Затонського на січневій сесії ВУАН 1934 р. вка-

зується:
«Після перших років революції не раз доводилося чути від певної 

частини інтелігенції такі вислови: «Ну добре, розвиток промисловості 
у нас великий. Війна імперіалістична та громадянська зруйнувала про-
мисловість, відсталість країни вимагає форсувати розвиток таких речей, 
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як чавун, вугілля, сталь та ін. А от щодо культури, то рівень її за час рево-
люції знижений». Не раз доводилось чути скигління про загибель підчас 
революції культурних цінностей, про зниження рівня культури. Так, без-
перечно, дещо загинуло і, гадаємо, безслідно, як от духовна академія з усім 
богословієм та цілий ряд інших цінностей феодально-буржуазного ґатун-
ку. Але міцно зростає радянська культура. Вже сам факт революції, залу-
чення до свідомого громадянського життя та соціалістичного будівництва 
мільйонних мас трудящих був могутнім чинником культурного піднесен-
ня. Мільйонні трудящі маси підчас революції справді вперше підійшли до 
можливого підвищення своєї культури, бо коли є господарське зростання 
в місті й на селі, як може не зростати наша соціалістична культура? Про це 
зростання яскраво промовляють цифри та факти.

Число шкіл загального навчання, учнів та учителів

Роки Число шкіл Число учнів Число 
учителів

1911 17 287 1 393 610 35 460
1923/24 16 004 1 575 538 46 717
1928/29 20 032 2 529 936 74 383
1932/33 21 971 4 732 550 134 715
1933/34 (дані за планом) 22 007 4 999 000 –

Наука в УРСР за першу п’ятирічку 
(мережа, кадри, фінансування н.-д. установ)

Роки Мережа
Кадри Фінансування 

(в млн. крб.)Всього В тому числі
аспірантів

1928/29 317 5 509 1 854 20,2
1929/30 355 6 531 2 294 34,0

1931 232 9 022 3 174 38,5
1932 365 10 063 2 601 62,8
1933 243 8 414 1 817 64,0

Книжкова продукція УРСР (тираж в тис.)

Всіма мовами Укр. мовою Мовами 
нацменшостей

назв тираж назв тираж назв тираж
1913 р. 5 511 12 247 176 482 210 408
Питома вага 100 100 3,2 3,9 3,8 3,3
1928 р. 5 695 38 336 3 201 27 018 278 958
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Всіма мовами Укр. мовою Мовами 
нацменшостей

назв тираж назв тираж назв тираж
Питома вага 100 100 56,2 70,5 4,9 2,5
1932 р. 7 157 80 895 5 134 69 870 1 041 4 201
Питома вага 100 100 71,7 84,7 14,6 5,1

В культурній спадщині кристалізується певна національна своєрід-
ність. Національна формою культура – це не лише мова, не лише переклад 
будь-чиїх культурних здобутків національною мовою, а розвиток певної 
культурної спадщини на тлі тої спільноти, що зветься нацією. Проте, не 
все, далеко не все із спадщини ми сприймаємо. Ми якраз не консервуємо 
тих застиглих особливостей, не фетишизуємо окремішностей. Навпаки, 
ми сміливо перероблюємо, тим паче, що перероблюється (особливо швид-
ко в епоху революції) – «своєрідний національний характер» тих носіїв 
культури. Ми будуємо культуру соціалістичну, носителі якої є українські 
пролетарі-ударники соціалістичної індустрії, ударники колгоспного будів-
ництва, оті бригадири, трактористи, комбайнери, ланкові – нові люди на 
відновленій революцією радянській землі. Ось у чому в творенні україн-
ської культури ми розходимося з тими, хто намагаються протягти без-
перервну «золоту нитку» від великокняжої Київської України-Русі через 
Петра Могилу, батька Хмельницького до Центральної ради, імперіалістич-
ної інтервенції і до наших днів. Ось чому так підозріло доводиться стави-
тись до так званої «україніки». Розглядаємо, приміром, приміром роботу 
в УРЕ (Українська радянська енциклопедія). Дивишся, як розроблювали 
там будь-яке питання, і бачиш, як настирливо, доходячи до курйозів, шу-
кали навіть там, де нічого спільного немає з Україною, неодмінно чогось 
українського. Візьмемо, приміром, агат-камінь. Що можна тут сказати про 
україніку? Нічого. Але там неодмінно відзначається: «Агату на Україні не 
знайдено». Ну, немає, агату, нічого не вдієш: може геологи знайдуть його 
поклади і на Україні, – ми не проти цього. Але на що відзначати тепер, що 
агату не знайдено? Або другий приклад – акула; написали, що таке акула, 
де вона водиться; але неодмінно шукають «українську акулу» і «знайшли» 
акулу чорноморську, назвавши її «акула українська» (сміх). Хоч парши-
веньку акулу, а таки треба українську знайти. Це не випадково і, безпе-
речно, має свій політичний зміст... Агресивна політика німецького фашиз-
му направлена насамперед проти СРСР. Фашистські палії війни одверто 
висувають плани колонізації земель СРСР, зокрема України. Радянська 

Продовження табл.
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Україна тепер у центрі уваги і інших інтервенціоністських груп, бо вона 
для них дуже ласий шмат; по-друге, відірвавши Україну від Радянського 
Союзу, вони сподіваються ліквідувати цим увесь СРСР. Інтервенти увесь 
час підтримували контрреволюційну еміграцію, а також, як встановлено 
документально, протягом довгих років організовували, насаджували та 
поширювали на Радянській Україні мережу своєї агентури з класово-во-
рожих диктатурі пролетаріату елементів... Надзвичайно інтенсивну робо-
ту розвинули контрреволюціонери над прищепленням націоналістичної 
ідеології, де тільки було можливо: в школі, в підручнику, взагалі в книзі, 
в музеї, в театрі, в науці тощо.

Ось свідчення кол. академіка Рудницького:
«Особливу увагу віддавали ми роботі українського мовознавства. Ко-

ристуючись з швидкого процесу розвитку українізації, цю роботу в галузі 
мовознавства спрямовували так, щоб у питаннях правопису, лексикону, 
в фразеології, термінології й стилістиці виживати з української мови всі 
русицизми, при чому робилося це підкреслено, одверто, з розрахунком на 
те, що, загострюючи таким чином увагу на цих питаннях, пощастить про-
тягти ідеї незалежності України»...

Розвиток української мови скеровували на штучний відрив від росій-
ської в тих випадках, коли українська термінологія зближалась з росій-
ською, навіть коли то були слова інтернаціонального характеру. В літера-
турі, історії, мистецтві подавалося в більш-менш замаскованому вигляді 
націоналістичну романтику, прикрашування козацької старшини, геть-
мана Хмельницького, запорізьких кошових отаманів, Центральної ради, 
українських націоналістичних партій. Старанно збиралося і консервува-
лося під виглядом української народної культури всяке старе лахміття, аж 
до релігійних забобонів, відьмівських заговорів тощо. В музеях показу-
вали міць буржуазної культури і тенденційно, в націоналістичних тонах, 
нібито занедбання України при радянській владі.

Іноді, нібито всупереч етнографічній хуторянщині, брали курс на За-
хідну Європу, доводячи, що завжди український народ та його культура 
була тісно зв’язана саме з Заходом, у противагу «московському азіатсько-
му варварству». Цим майже одверто обґрунтовувалось майбутню інтер-
венцію, тим паче, що одночасно при нагоді протягалося наклепи, нібито 
Україна перебуває у колоніальному стані і після Жовтня.

Галасуючи про «національний» утиск українців, українські націоналі-
сти у той самий час грубо порушували інтереси нацменшостей – приміром 
так розташовували мережу шкіл, що дітей російської, німецької, поль ської, 
єврейської нацменшостей примушували вчитись в українській школі... 
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Напередодні першої п’ятирічки, коли ховали академіка Біляшевського, його 
труну везли по вулицях Києва на волах, як за старих чумацьких часів. Це 
був символ для старої, колишньої Академії, для певної академічної групи... 
Але в наше майбутнє чумацькими возами не заїдеш. Наше сучасне вимагає 
передової техніки, передової наукової думки, а тут нам вола підсовували!

Тепер, звичайно, не те, що було в недавньому минулому. На перше міс-
це вийшов І відділ. Ми вважаємо це за велике досягнення тому, що ВУАН, 
коли утворювалася за гетьманських часів і в перші роки свого існування, 
скупчувала свою увагу переважно на так званій «україніці»... Науки при-
родничі, навпаки, були на останньому місці. Все, що ближче стосувалося 
розвитку нашої індустрії, затиралося, відпихалося на задній план. Тепер 
все змінилося. І відділ у роботі ВУАН зайняв належне йому місце. Не буду 
перераховувати всіх робіт І відділу, – вони відомі. Досить пригадати робо-
ти академіка Богомольця або роботи академіка Патона по спорудах і особ-
ливо у галузі електрозварювання, роботи ботаніка Фоміна, фізіка Гольд-
мана, хіміків Плотнікова, Палладіна, Шапошнікова... Навіть коли взяти 
таку галузь «високої» теорії, як математичні досліди академіка Крилова 
(нелінійні функції коливання, нелінійні резонанси) – вони також являють 
надзвичайно цінний вклад у розвиток нашої соціалістичної культури... 
Акад. Граве, акад. Кравчук, проф. Супруненко, проф. Серенсен – кожен 
з них зробив свій вклад у скарбницю української соціалістичної культури, 
бо наша культура – це культура насамперед Дніпрельстану, Краммашбуду, 
трактора, комбайна, широкого застосування біології, хімії, фізики, мате-
матичних теорій тощо...

Інститути, кафедри, комісії ІІ відділу здебільшого «посуваються на во-
лах», – це в кращому разі, а інші просто тягнуть назад...

ІІ відділ треба цілком перебудувати. Не можна терпіти підігрівання на-
ціоналістичної романтики, апологію капіталізму, будь-яку, хоч би замас-
ковану апологію інтервенції.

Історики повинні надавати правдиві картини класової боротьби на різ-
них її етапах. Виходячи з документального матеріалу, аналізуючи діалек-
тично процеси розвитку, вони тим самим будуть зривати всіляку машкару 
«безбуржуазності націй», «національної одності», буржуазної історіогра-
фії, будуть розвіювати всяку націоналістичну фальсифікацію.

Економісти, коли підійдуть по чесному, відкриють дійсне обличчя ка-
піталу в буржуазних країнах і в нашому минулому, допоможуть правиль-
ному плануванню процесів радянської економіки.

Велика робота стоїть перед лінгвістами, які повинні допомогти зро-
станню і збагаченню української мови на основі не старої зашкарублої 
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хуторянської «україніки», а живих пролетарських, колгоспних мас, що 
творять українську соціалістичну культуру в процесі соціалістичної ін-
дустріалізації. Найдеться робота і фольклористам, і етнографам. Поруч 
з занотуванням та аналізом старовини, яка входить у минуле, ще більше 
уваги вони повинні віддавати тим змінам, що відбуваються тепер у гран-
діозному процесі переробки людності.

Коли зламано власний власницький побут, коли мільйони трудящих 
починають жити по новому, хіба етнографам тільки і турбот, що про «сла-
ву Запоріжжя» у вигляді вишитих поясів та могильних хрестів? Завдан-
ням другої п’ятирічки є «...остаточна ліквідація капіталістичних елементів 
і класів взагалі, повне знищення причин, що породжують класові відмін-
ності й експлуатацію, і подолання пережитків капіталізму в економіці 
і свідомості людей, перетворення всієї трудящої людності країни в свідо-
мих і активних будівників безкласового соціалістичного суспільства».

Вдумайтесь лише, які це відкриває неосяжні перспективи для науки, 
мистецтва.

Академія повинна бути гідна високої честі стояти на чолі наукової 
роботи в героїчну епоху другої п’ятирічки (Гучні довготривалі оплески) 
[210, с. 7–14, 24–46].

Отже, українізація мала повернутись на своє первісне завдання – 
укорінити в Україні більшовицьку владу. У промові на другому з’їзді 
рад Київщини 11 січня 1935 р. П. Постишев відзначив:

«Якщо 1933 р. був роком ліквідації відставання України, то 1934 р. 
був роком закріплення перелому, досягнутого в 1933 р., роком дальшого 
піднесення України в усіх галузях її господарського і культурного будів-
ництва. Найзнаменнішим фактом розвитку української промисловості за 
1934 р. є виконання плану Донбасом і перевиконання плану металургією...
Одне з найважливіших завдань нашої боротьби в галузі сільського госпо-
дарства було і є підвищення загальної культури нашого колгоспного села. 
Що й казати! Наші успіхи за 1934 р. в цьому напрямі справді грандіозні. 
Затурканий, неписьменний в минулому селянин, світогляд якого не йшов 
далі огорожі його подвір’я, тепер, ставши колгоспником, усе більше при-
лучається до газети, книги, театру, кіно, науки. Він прагне всього цього. 
Він шукає задоволення своїх культурних потреб. І ми вже немало зроби-
ли, щоб ці потреби, цю жадобу знань і культури задовольнити. Нагадаю 
лише три великі заходи, проведені КП(б)У в цій галузі:

1. Набір 6 тис. передових колгоспників і колгоспниць до сільськогоспо-
дарських вишів і технікумів.

2. Розгортання будівництва 100 кінотеатрів на селі.
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3. Створення в колгоспах України широкої сотні хат-лабораторій.
...Успіхи будівництва соціалістичної економіки України і очищення 

культурного фронту від націоналістів і решток контрреволюційних троць-
кістів, що блокувалися з ними, дали нам можливість просунутися в 1934 р. 
значно вперед і в галузі будівництва української радянської культури.

Рештки контрреволюційного блоку націоналістів і троцькістів, вигна-
ні в 1933 р. з теоретичного і культурного фронту, з колгоспів, МТС, рад-
госпів, спробували уґрунтуватися на нових місцях, зокрема окопатися 
в Київському і Харківському університетах, у видавництві Радянської 
укра їнської енциклопедії, у Луганському інституті народної освіти і в ряді 
інших навчальних закладів. Ми розгромили в 1933 р. націоналістичну 
контрреволюцію, усіх цих Чичкевичів, Сліпанських, Романюків, Ерсте-
нюків, Баданів. У 1934 р. ми завдали нищівного вдару по рештках блоку 
троцькістів і націоналістів, по всіх цих Винокурах, Наумових, Бервицьких 
та їм подібних.

Боротьба з рештками контрреволюційного блоку націоналістів і тро-
цькістів виявила, що в окремих наших партійних організаціях ще є лі-
беральствуючі, гнилі елементи, які приховували цих троцькістів і націо-
налістів, всіляко допомагали їм, змикалися з ними, були рупором решток 
розгромленого в 1934 р. блоку націоналістів і троцькістів.

Які висновки ми повинні з цього зробити? Перший висновок той, що 
нам треба і далі якнайрішучіше продовжувати бити й бити по всякому 
найменшому вияву гнилі, лібералізму, опортунізму, бо саме вони є най-
кращим захистом і поживним середовищем для наших ворогів. Другий 
висновок – той, що розгортання середпартійної демократії і самокрити-
ки, не зважаючи на осіб, боротьба з найменшими виявами сімейственості 
є неодмінна умова розгрому всіх решток ворожих нам елементів, викриття 
і розтрощення всіх гнилих, опортуністичних і ліберальствуючих елемен-
тів. І нарешті третій висновок: нам треба ще більше форсувати висуван-
ня на ділянки будівництва радянської української культури перевірених 
більшовицьких кадрів.

Надзвичайно важливим загоном кадрів будівників радянської укра-
їнської культури є наше вчительство. Якщо в 1930/31 навчальному році 
на Україні всіх учителів початкових і середніх шкіл налічувалося близько 
100 тис., то тепер їх 146.600 чол. Якщо в 1930/31 навчальному році проша-
рок партійців і комсомольців становив серед них 7.900 чол., то в 1935 р. 
він уже становить 35.500 чол. Українці національністю серед учнів вищих 
навчальних закладів України становлять 60% загального складу учнів по 
вишах і понад 70% по технікумах.
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Висування українських кадрів інтенсивно відбувається в 1934 р. по 
лінії науки, художньої літератури, кіно, театру, музики, живопису, ар-
хітектури та інших вищих ступенів будівництва радянської української 
культури.

Коли на цих ділянках сиділи націоналісти, вони, зрозуміло, не дава-
ли ходу і всіляко затискували ріст наших радянських українських кадрів. 
Хіба міг би, приміром, Курбас стерпіти на сцені «Березоля» Корнійчука, 
Кочергу чи Микитенка? Та йому подай Куліша, Остапа Вишню та їм подіб-
них націоналістів, контрреволюціонерів, яких він міг використати що-
найменше як драматургів і щонайбільше як ворогів Радянської України. 
Тепер, коли ми вигнали й розгромили націоналістів, – посунулися вперед 
і швидко ростуть справжні радянські кадри на всіх цих ділянках.

Подивіться хоча б, скільки п’єс українських драматургів ставиться те-
пер на столичній сцені Москви й Ленінграда; яка питома вага української 
делегації на Всесоюзному з’їзді письменників; скільки творів української 
художньої літератури перекладається на мови народів СРСР; подивіться, 
яку увагу привертають до себе в Радянському Союзі виставки україн-
ських художників, – і ви переконаєтесь, що останній рік-два були роками 
величезного росту наших кадрів будівників дійсно радянської української 
літератури.

...Ми добилися цих успіхів у наслідок того, що ми розбили наголову 
і вигнали з ідеологічного культурного фронту кадри українських та росій-
ських націоналістів і троцькістів, протиставили їм радянські українські 
кадри, влили нову більшовицьку кров у національно-культурне будів-
ництво і піднесли революційну пильність у наших лавах» [428, с. 7, 21–22, 
24–29].

Тільки 1938 р. російськомовне населення відчуло себе дещо віль-
ніше. Російська мова була введена як обов’язкова у школах, а у Києві 
з’явилася загальноукраїнська російськомовна газета «Советская 
Украина». Однак, засуджуючи «окремі помилки» і «перекоси» украї-
нізаторської політики, більшовики і не думали відмовитися від цієї 
політики як такої. Стратегічний курс залишався незмінним.

Друга світова війна довершила будівлю соборної України. Якщо 
колись «соборність» була лише ідеалом невеличкого кола украї-
нофілів, то після 1944 р. об’єднані радянцями, українці живуть на 
території, на якій не доводиться перетинати зовнішні кордони між 
державами, щоб проїхати із Києва, Харкова, Одеси до Львова, Уж-
города або Чернівців. Все зроблено шляхом суцільних підступів, 
інтриг і насильства. Мешканців величезних територій навіть не 
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питали про бажання чи небажання перебувати у соборній Україні. 
Радянська влада продовжувала справу уніатів – українізацію русинів 
після 1945 р. В результаті операції «Вісла» було депортовано більше 
250 тисяч лемків – карпаторуської народності, традиційно загаль-
норуської орієнтації. Масовим репресіям було піддано населення 
Західних Карпат, яке завжди було русофільським. Натомість у рес-
публіканському керівництві невпинно зростає частка етнічних укра-
їнців, що спричинило появу націоналістичної течії в лавах КПУ.

На сьогодні вже зрозуміло, що багатонаціональний характер 
української незалежної держави, проголошений у 1989–1991 рр., ви-
явився пропагандистським міфом. З формальної точки зору, на-
ціонально-державне будівництво в Україні розпочиналось цілком 
привабливо. У «Декларації про державний суверенітет України» 
було урочисто проголошене право на вільний національно-куль-
турний розвиток всіх національностей, які мешкають на території 
України (включно з правом на утворення територіальних націо-
нально-адміністративних одиниць). В «Декларації прав національ-
ностей України» записано, що в місцях компактного проживання 
національних меншин останні мають право користуватися рідною 
мовою нарівні з державною мовою України. Конкретніше, націо-
нальні меншини України мають право на спілкування рідною мо-
вою (включаючи права запита рідною мовою в органи державної 
влади), на отримання освіти рідною мовою в державних закладах 
або національно-культурних товариствах, на отримання інформа-
ції рідною мовою і на фінансування розвитку національних меншин 
з державного бюджету. «Декларація прав національностей України» 
специфічно гарантує рівні національно-культурні права не лише 
індивідуальним, але й колективним суб’єктам права: народам та 
національно-етнічним групам. «Закон про громадянство України» 
реалізував так званий «нульовий варіант» надання громадянських 
прав, згідно якому право громадянства у новій державі отримали 
всі особи, які постійно проживають на території республіки. На-
решті, «Закон про національні меншини України» (1992 р.) гаран-
тував останнім право на користування і навчання рідною мовою; 
відповідальність держави за підготовку вчительських і культурних 
кадрів для національних меншин в системі державних навчальних 
закладів; право використання неукраїнської мови (поряд з укра-
їнською) в роботі органів державної влади та інших організацій 
там, де більшість населення належить до відповідної етнічної групи; 
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і, вперше з повною ясністю, обов’язок держави на виділення цільо-
вих бюджетних асигнувань на розвиток національних меншостей. 
Таким чином, Україна немовби наголосила про неетнократичний 
характер новоствореної національної держави.

Як же дотримуються всі ці урочисто проголошені права? Якщо 
стисло – ніяк. Прийняти гарні закони виявилося легше, ніж їх ви-
конувати. У всякому разі, саме про правовий нігілізм свідчать конк-
ретні акції органів влади України, які повели заходи щодо повного 
витіснення російської мови на Україні як «колоніальної», яка бу-
цімто є привнесеною ззовні і не автохтонною для української держа-
ви. Політика українізації виявляється у повсюдному впровадженні 
української мови адміністративними заходами, не орієнтуючись на 
народне волевиявлення. Націоналісти, на поводу у яких пішла вла-
да, вважають українську етнонацію єдиним суб’єктом національно-
державного будівництва, а руську етнонацію України – у кращому 
національною меншиною, а в гіршому – «п’ятою колоною Москви», 
«постімперськими колонами» і т. д. Ідея національно-адміністра-
тивних формувань тихо вмерла, перекреслена концепцією унітар-
ного устрою Української держави. Референдуми про надання росій-
ській мові статусу офіційної, проведені в Донецькій, Луганській 
і Харківській областях, були проігноровані у Києві. Навіть в Криму, 
де українська мова, ніколи, взагалі-то, не була популярною, органам 
місцевої влади її нав’язали. Конституція принципово російськомов-
ної Автономної Республіки Крим не спромоглася запропонувати 
російській мові хоч якогось певного офіційного статусу. Зразком 
панського оклику слід вважати прийняте під політичним тиском 
рішення про приведення кількості російськомовних шкіл в країні 
у пропорційну відповідність з «етнічним складом» населення. Ет-
нічність визначалась за паспортом та підсумками перепису 1989 р., 
а попит на школи тієї чи іншої мови навчання – за числом осіб від-
повідної «національності». Російськомовні українці таким чином, 
по-перше, позбавлялися права навчати дітей, на тій мові, яка побу-
тує у їхній родині, а, по-друге, ще й принижувалися насильницьким 
переводом до категорії буцімто справжньої своєї ідентичності. «Дер-
жавна мудрість» тут явно підпитувалася зоологічною ненавистю до 
всіх тих, кого «патріотична» публіцистика йменувала «малоросами», 
«манкуртами», «яничарами», тобто українцями «другого сорту», 
«напівукраїнцями» або «недоукраїнцями», отже, особами, котрі під-
лягають переформуванню – і це тільки тому, що вони осмислюють 
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себе в категоріях російської мови і культури. Російськомовні євреї, 
греки або німці, котрі складають ледве не 100% від числа відповідної 
національної меншості, можуть, за бюрократичною логікою, пре-
тендувати хіба що на, відповідно, єврейську, грецьку або німецьку 
мову навчання. Слідом розгорнулася регіональна чистка, з повною 
ліквідацією російськомовних шкіл у західних областях, де, як пра-
вильно розраховували у Києві, супротив заляканих націоналіста-
ми батьків буде мінімальним. В перспективі, очевидно, планується 
повна асиміляція руської етнонації України. Політика Києва, була б, 
м’яко кажучи, недалекоглядною, коли б мова йшла про відносно не 
чисельну національну меншість, однак таку, яка здатна претендува-
ти і на захист своїх інтересів з боку як держави, так і міжнародного 
співтовариства. Тож вдвічі недалекоглядною стає ця політика, якщо 
взяти до уваги її фактичну націленість проти інтересів більшості.

Наприкінці 1996 р. «Просвіта» видала книжку Євгена Гуцала 
«Ментальність орди», складену переважно з раніше друкованих 
у «Літературній Україні» публіцистичних нарисів письменника про 
Росію, російський народ і російську ментальність. Книжка публі-
цистична, тон її різький і часом на межі (а часом і за межею) образи 
і брутальності. Росія Є. Гуцалові не до вподоби, і не лише в якомусь 
одному вимірі. В Росії негаразд усе. Вона має мерзенну сучасність 
і бандитське минуле, вона будувалася виключно навальним жахом 
ординського погрому, а вся російська культура, включно з усіля-
кими Ломоносовими, Державіними, Пушкіними, Чаадаєвими, До-
стоєвськими, Блоками й ким там іще – безсоромне підбурювання 
до такого погрому та цинічне його виправдання. Словом, Росія – це 
не просто імперія, одна з багатьох, яким можна поставити на карб 
такі самі претензії, а Імперія Зла, де все є квінтесенцією – і імперія, 
і зло, царство Содомське (що це для Гуцала не просто метафора, по-
бачимо далі).

Але ж Росія, погодьмося, не завжди була імперією, а Східна Єв-
ропа не завжди – Росією. Отже, коли всі ці негаразди з’явилися? На 
це запитання ніби й шукає відповіді автор, щоправда, подаючи її не 
логічним підсумком розмови, а на початку тексту, як констатацію. 
Вся річ у тій специфічній російській ментальності, що є причина 
й корінь зла. Росіяни – «все воры», росіяни – поспіль п’яниці, а може 
ще й гірше, росіяни – розбійники і бандити.

«Доля окремої людини мало чим відрізняється від долі окремого на-
роду, і взаємозалежність тут є завжди, а не в якусь тільки епоху, чи тільки 
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в силу певних обставин. Окремий представник етносу наділений вдачею, 
якою наділені всі інші індивідуальні представники цього етносу, а в своїй 
сукупності вони й творять творчу вдачу етносу, що передається з віку 
в вік, з покоління в покоління з фатальною закодованістю. Національний 
характер, або, як ми тепер стали говорити, менталітет» [150].

Отже, невблаганна доля: обізвав Іоанн Грозний свого піддано-
го злодієм, отже – «все воры», а якщо всі є Untermensch’ами, при-
міром у XVI ст., то й у всіх наступних і попередніх століттях також. 
Між Московією Іоанна Грозного, Російською імперією Петра І, Ра-
дянським Союзом та нинішньою Росією немає жодної різниці, це 
різні іпостасі тієї ж самої таки орди, бо незмінна її ментальність. Усі 
біди Східної Європи та чималої частини Азії почалися, відколи в лі-
сах над Волгою й Окою зродився цей невеликий, але вже в момент 
народження в джерелі своєму зіпсутий народ – московити. Але як 
їм удалося, хай навіть і озброєними такою ментальністю, накоїти 
стільки бід? Дипломат Священної Римської імперії Сігізмунд Гер-
берштейн у своїй книжці «Записки про Московію» зауважив, що 
зіпсутість новгородців зумовлена «московською заразою».

«...Якщо зараза, то вона й заразна. Московська оця зараза – тотальна, 
ця зараза складала й складає дуже характерну домінанту державного 
устрою, без неї устрій у Росії немислимий і по сьогоднішній день» [150].

Бацили цієї інфекційної хвороби і розносить Росія навколо 
себе. Отже, російський національний характер – заразна хвороба, 
що нею намагаються інфікувати навколишніх, однак, яка хвороба? 
Росіяни стверджують, що вміють любити, і саме тут джерело поро-
ку (бо ж Росія, пам’ятаймо, «Содом і Гоморра»!): любов росіян одно-
статева за своєю сутністю. Ну що ж, дорослі люди, можемо говорити 
і про таку рису незмінного віками менталітету. Ця думка, з якою 
я не наважуюся полемізувати, і яка для вестернізованішого публі-
циста могла б узагалі стати стрижнем усієї книжки, цікава в контек-
сті українського дискурсу, ще не звиклого до таких одкровень, лише 
як зайва нагода демонізувати предмет розмови. Саме це, схоже, 
й було головним завданням книжки. Створити образ Росії як чогось 
максимально «чужого», абсолютно ворожого, краю песиголовців 
і андрофагів. Історикам та етнографам добре відомий цей феномен 
найелементарнішого і найархаїчнішого способу моделювання так 
званих культурних образів сусіда. Але так само добре відомо, що 
будування такого образу відбувається не шляхом раціонального 
пізнання справжніх особливостей сусіда, а шляхом ірраціонального 
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проектування на нього вже відомих із власного, домашнього досві-
ду гріхів і пороків. Словом, такий образ «чужого» є тим, що людина 
боїться побачити в дзеркалі. Росія, виявляється, все ще не перетво-
рилася в українській думці на реальну країну, з місцем на карті та її 
точними географічними координатами. Це все що Гог і Магог про-
рока Єзекиїля, нечисті народи Одкровення Мефодія Патарського, 
та сама страшна орда, яка вийде одного дня з Тартару, щоб поглину-
ти християнський світ. О. Толочко слушно зауважує:

Зробімо уявний експеримент і на хвилю погодьмося з автором. Хай 
навіть усе, що він написав, свята правда. Ну то й що до того українцям 
і Україні? Проблеми російської державності й негаразди російської історії, 
спричинені властивою одностатевому коханню інфекційною хворобою, 
погодьмося, є проблемою росіян. Не настільки ж ми самовпевнені, щоб га-
дати, нібито російські хвороби можна вилікувати на відстані. Але в тім-то 
й річ, що ця книжка насправді зовсім не про Росію, байдуже, тямив це ав-
тор, чи ні. Вона – про справи українські, хоча, на диво, Україна, українські 
кривди від Росії в тексті не згадані жодним словом. І це дуже симптома-
тично. Звичайно, доброму письменникові, інтелектуалові негарно, непри-
стойно бути ксенофобом і расистом, навіть, якщо в нього душа болить за 
Україну. Але проблема глибша: Гуцалова книжка засвідчує, що й досі міра 
любові й відданості до України (тобто те, що звичайно вважається «укра-
їнськістю») визначається мірою нелюбові до Росії. Ставлення до Росії 
віддавна, від початків становлення української думки, було центральним 
питанням української самоідентифікації. Русофобія, назвімо речі їхні-
ми справжніми іменами, також посіла тут своє почесне місце, особливо 
в ідеології галицькій. Про це писав колись іще В’ячеслав Липинський, 
але й досі «свідоме товариство» вважає таку нетерпимість добрим тоном, 
раз по раз продукуючи відомий з Винниченкового оповідання комічний 
персонаж «щирого» українця. Русофобія – закрита тема українських дис-
кусій, бо українство, дотримуючись міцних традицій російської інтеліген-
ції, має корпоративну цензуру і ніколи не вагалося піддати відступників 
остракізмові. Має воно й корпоративне герметичне знання, і русофобія 
в різних варіаціях є його невіддільним складником. Створено, схоже, й цілу 
систему трансляції цього «свідомого» знання серед посвячених, із «нау-
ковими» відділами в періодиці, неодмінними брошурами та псевдоісто-
ричними працями. Страшенно прикро, однак, що думка наша ніби блукає 
в зачарованому колі, що більш ніж через сто років доводиться поновлюва-
ти полеміку, скажімо, Михайда Драгоманова з Борисом Грінченком, знову 
й знову вирішуючи ті самі питання, відповіді на які давно відомі. Наших 
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попередників можна зрозуміти: вони жили в умовах Росії і, дебатуючи 
російське питання, прагнули відмежуватися від неї, вирізнити феномен 
українства, – підкреслюю, в межах Росії. Але минуло п’ять років, відколи 
ми перестали жити в російському контексті. Війна скінчилася, армію зде-
мобілізовано. І коли хтось не встиг вчасно на фронт, не навоювався і не 
насидівся в окопах, а тому вирушає в ліс партизанити, це не значить, що 
й ми маємо рушити за ним. Світ виявився значно ширшим, і немає «фа-
тальної загодованості» дивитися лише в бік Росії. Ті, хто й сьогодні нама-
гаються порахуватись із власним російським минулим, не вивільнилися 
ні духовно, ні культурно з-під «Росії», нічого не простили й нічого не на-
вчилися. Для них «Росія» – реальність, сильніша за очевидність, і вони від-
чувають себе інтегральною частиною тієї «уявної спільноти» – «євроазій-
ського простору», – проблеми якого дошкуляють, виявляється, болючіше, 
ніж «Миргород». Ми все ще ідентифікуємо себе в рамках, установлених 
для нас російською історією. А значить, не усвідомили своїх власних меж, 
не виробили власних історичних і культурних ідентифікацій, – просто ка-
жучи, не усвідомили себе до кінця українцями. «Росія була країною рабів, 
а ми сьогодні – раби рабів», – підсумовує свої роздуми автор. Що ж, можна 
згадати Козьму Пруткова: хочеш бути щасливим – будь їм. І погодитися 
з автором. Російська ментальність – ментальність орди, хай так. Але якщо 
задля того, аби повноцінно відчути себе українцем, необхідно викликати 
дух пана, вглядітися в його «раскосые и жадные глаза» й роз’ятрити старі 
виразки раба, то це – ментальність ясиру» [567].

Ніхто, мабуть, не буде сперечатися з тим, що сучасна українська 
література дуже бідна на події. Тому недивним є ажіотаж навколо 
твору «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко. Ор-
ганізований в підтримку книги тур Україною мав наголосити про 
явлення українському народу такого собі духовного гуру – до то-
го ж право на це «особливе звання» Ліна Костенко вже «заслужи-
ла» всією своєю попередньою творчістю (насамперед віршованими 
романами «Маруся Чурай» і «Берестечко») і суспільною діяльністю. 
В силу такої вагомої підтримки як попередніх заслуг, так і гучної 
піар-компанії, новий витвір поетеси мав стати найвищою точкою 
її життєвої траєкторії, явивши українським читачам не більш чи 
менш як «Євангелія від Ліни». Звернемо увагу на те, що видавни-
цтво «Абабагаламага» вирішило надрукувати «Записки українсько-
го самашедшего» в серії «Перлини сучасної літератури». Це свідчить 
про рівень мислення сучасних книговидавців. По-перше, про суто 
комерційний підхід: головною є приваблива оболонка, а зміст – вже 
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не так важливий. По-друге – про непродумане форсування подій: 
перед тим, як зараховувати твір до «перлин», потрібно хоча б пере-
вірити це на читачах. Але й це не показник – буває, що раптово ак-
туальна річ з часом втрачає своє значення; перлина – це щось пере-
вірене часом і тому не ототожнюється з сучасною літературою. По-
третє, це свідчить про надмірну самовпевненість: хіба можливо, аби 
наш загальновизнаний національний геній зміг би написати щось 
не «перлинне»?! Виявляється, що зміг. І головна вада як би роману 
Ліни Костенко не в окремих і відносних його слабостях, а в тому, що 
це – взагалі не література!

В даному тексті наявний ряд «смертних» для літератури «гріхів». 
Немає дистанції між автором та персонажем. Шанованих літ пись-
менниця на роль свого alter-ego обирає 35-річного чоловіка-програ-
міста, але при цьому не в силах дистанціюватися від нього. Вона не 
знає не тільки тонкощів, але й загальних рис обраною нею спеціаль-
ності. Також недоступні для автора вікові і психологічні особли-
вості героя. Тобто він позбавлений віку і психології – чоловік у роз-
квіті сил та ще й такої модернової спеціальності, виявляється наді-
леним характером і енергією буркотливої бабусі, чиї уявлення про 
світ сформувалися під впливом «шістдесятництва» та «ґельсінської 
спілки». Але немає й очікуваної від стариків мудрості. З перших же 
сторінок тексту оповідачка демонструє особливий тип мислення. 
Ось деякі його зразки:

«Росіяни бомбили Грозний. Полковник Буданов зґвалтував і задушив че-
ченку. На Балканах бої. В Руанді різанина. Скрізь по світу конфлікти, сутич-
ки, протистояння. Навіть з найгуманнішої метою – покласти край насиллю 
на Балканах, і то скинуто бомби, а бомби, як відомо, сліпі» [269, c. 21].

Особливо милує тут сентенція про найгуманнішу мету, яка свід-
чить чи то про крайню ступінь наївності, чи то про від початку зада-
ну заангажированість автора, чи про перше та друге разом.

«Перший же рік нового століття – суцільна смуга трагедій і нещасть. 
Та якби хоч смуга, а то вже все сплелося у такий всесвітній вузол, що нема 
того Гордія, який би його розрубав» [269, c. 189].

Просто дивно, як письменниця такого рангу не могла знати на-
стільки елементарних речей. Адже Гордій – це не той, хто розрубав 
вузол, а той, хто його зав’язав. Розрубав же його Олександр Ма-
кедонський – тому, що не зумів розв’язати. У зв’язку з цим вислів 
«розрубити гордіїв вузол» означає вирішити складну, заплутану 
справу насильницьким, прямолінійним способом. Ось і виходить, 
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що «український самашедший» мислить плоско і грубо, до того ж – 
подібно до зміни ролі Гордія на прямо протилежну – перегортає 
проблему з ніг на голову. Таким чином, даний метод мислення може 
бути уподібнений... Гордію, що розрубає вузол, який мав зав’язати... 
Олександр Македонський. Тобто в осмисленні і вирішенні як істо-
ричних питань, так сучасних проблем застосовується щось проти-
лежне логіці й здоровому глузду [240].

Немає в цьому витворі й того головного, що складає суть літе-
ратурного мистецтва, а саме художніх узагальнень, есенції, зібраної 
з життєвих спостережень, подібно до того, як бджола збирає нектар 
з квітів, який потім перетворюється на мед. Це аж ніяк не можна ска-
зати про «сирий» і механічний твір Ліни Костенко, що знаходиться 
на поверховому рівні заангажованої політичної трісканини. В ньо-
му відсутній навіть натяк на прагнення відобразити об’єктивну ре-
альність у всій її різноманітності і зі всіма суперечностями. Не ма 
тут суспільних зрізів – ані соціального, ані політичного, ані об’єк-
тивного зображення певних типів, бачимо тільки одну ідеологічну 
лінію – ту, яку у зв’язку з недавно минулими подіями, прийнято на-
зивати «помаранчевою». Причому зроблено це без будь-яких ознак 
фантазії – однозначно й прямолінійно: захвалювання одних політи-
ків («наш нетиповий прем’єр», тобто Ющенко, «леді Ю», Папа Рим-
ський), відверто вороже ставлення до інших (Янукович, Путін і все, 
що пов’язане з Росією і РПЦ). В результаті даний текст прочитуєть-
ся не як художня річ, а як невигадлива агітка. Агітувати, звичайно, 
ніхто не забороняє, але до літератури це не має відношення.

Отже, в силу вищенаведеного, оцінити художній рівень «Запи-
сок українського самашедшого» неможливо, у зв’язку із відсутністю 
як такого. Але якщо не художні, то, можливо, публіцистичні якості 
складають головну силу витвору Ліни Костенко? Ось і львівські лі-
тературознавці Ігор Котик, Віктор Неборак і Юрій Кучерявий при-
йшли до висновку, що «Записки українського самашедшего» – вза-
галі не роман, а соціальний памфлет [292]. Як відомо, до класичних 
зразків памфлетного жанру відносяться, скажімо, «Похвала глупоті» 
Еразма Роттердамського [647], «Утопія» Томаса Мора [343], «Подо-
рожі Гуллівера» Джонатана Свіфта [465], а також такі значні праці, 
як «Персидські листи» Шарля Монтеск’є [341] і «Нескромні скар-
би» Дені Дідро [162] та «Подорож з Петербурга в Москву» Олек-
сандра Радищева [444, т. 1]. А хіба не викриття суспільних пороків 
є головним змістом «Мертвих душ» Миколи Гоголя? [119, т. 6, ч. 1; 
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т. 7, ч. 2]. Отже, це теж по суті памфлет. А «Собаче серце» Михай-
ла Булгакова – хіба це не соціально-політичний памфлет, блискуче 
реалізований у художній формі? [60, т. 2, с. 119–208]. Таким чином, 
бачимо, що памфлетність зовсім не суперечить художності, інша 
справа, що й памфлети бувають різні – є філософсько-узагальнені, 
а є конкретні, написані на «злобу дня» і спрямовані проти конкретних 
особистостей. Однак, у якій би формі не проявлявся памфлет, його 
ознаки у всякому випадку є незмінні. Насамперед памфлет потребує 
фактичної обґрунтованості і переконливості. Памфлет розкриває 
суть явища, він містить у собі точно спрямоване вістря викриваль-
ної критики. Виходячи з цих ознак, слід визначитися, чи є насправ-
ді памфлетом останній витвір Ліни Костенко. Отже, спробуємо ви-
значитись, проти чого спрямоване критичне вістря твору «Записок 
українського самашедшого» – якщо таке, звичайно, в ньому є.

Перший варіант відповіді: проти того, щоб світ котився під укіс. 
Однак, замість виявлення причин, спроби будь-яких обґрунтувань 
власних спостережень – механічне перелічування світових лих 
у вигляді безперестанного мазохічного буркотіння. Друга варіант 
відповіді: проти одних політиків на підтримку інших. Проте це не 
має нічого спільного з, скажімо, тим безкомпромісно-жорстким, 
фактично обґрунтованим й аргументованим звинуваченням, що 
у памфлетах проти Наполеона ІІІ застосував Віктор Гюго [151]. «За-
писки» ж Л. Костенко є подібними підшивці газети «Україна моло-
да» за 2004 – 2005 рр.: ті ж емоції і пристрасті, ті ж симпатії і ан-
типатії, що на корінь паралізують всякий прояв аргументованості, 
об’єктивності й аналітичності. Тут же має місце безкомпромісність, 
ось тільки – на відміну від Гюго – в партійно-сугестивному варіанті. 
Третій варіант відповіді: проти сучасних реалій масової культури – 
«попси» і постмодернізму.

«Це ж треба так скористатися свободою, щоб на продукувати стільки 
сміття! Потрібен якійсь літературознавчий Фройд, щоб поставив діагноз 
цій шизофренічній продукції. Література зробилася, як блошиний ринок – 
хто що має, несе на продаж. Хоч зі смітника витягне, а виставить на загаль-
ний показ. Як Моніка Левінські синеньке платтячко з підозрілими пляма-
ми. Воно, бідацтво, хвалиться, чим може. Розміром бюста, довжиною ніг, 
тим, що украло помаду, що переспало з іноземцем за заморську сукенку. 
Це вже навіть не епатажна література, а блювотна. Тутешній постмодер-
нізм – це капітуляція, – сказала дружина. – Все post і post. Треба, щоб хтось 
уже вистрелив зі стартового пістолета» [269, c. 106].
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Слід вважати, що «Записки» Л. Костенко і є цим «стартовим по-
стрілом». Але приходиться також констатувати, що авторка просто 
й гадки не має, в якому напрямку треба «бігти». І все обмежуєть-
ся буркотінням без будь-якої здатності до аналізу подій і без всякої 
спроби побачити їхній взаємозв’язок. Отже, на жаль, приходиться 
визнати, що й памфлетність «Записок українського самашедшего» 
знаходиться на тому ж рівні, що й відмічена вище художність.

Проте, є в цій книжці виразно проявлена тема, яка червоною 
ниткою проходить через увесь текст, складає його контекст – «гор-
діїв вузол» «Українського самашедшого». Це є як свідома, так і під-
свідома спрямованість проти Росії, РПЦ, проти всього руського 
і православного на Україні. Політичні симпатії й антипатії «україн-
ського самашедшого» настільки очевидні, подані, так би мовити, 
«в лоб», без будь-якої діалектичної складності і неоднозначності, 
що розглядати їх у якості якогось відокремлено-художнього виміру 
не уявляється можливим. Таким чином, авторка перестає цікавити 
нас як такий суб’єкт, що містить в собі величезну кількість смислів 
і значень, а перетворюється на аналізований і цілком однозначний – 
в силу своєї невигадливості – об’єкт. І увесь подальший аналіз «За-
писок» може бути зведений до теми «Ліна Костенко як об’єкт в до-
слідженні русофобії».

Відштовхнемося від церковно-конфесійних переваг Ліни Кос-
тенко:

«Папа Римський розпочав своє дев’яносто третє паломництво. Сьо-
годні він прибув до Греції. Черниця піднесла йому чашу з землею, і він 
поцілував ту землю. І вибачився за кривди, які заподіяли тут хрестоносці. 
Ще коли вони були, ті хрестоносці! – а він вибачився. Торік він взагалі 
попросив у Бога прощення в Соборі святого Петра за всі гріхи католиць-
кої церкви протягом двох тисяч років. Можна собі уявити московського 
патріарха, щоб він вибачився перед народами, які зазнали від Росії кривд? 
Можна собі уявити Росію, що визнала б свої провини і покаялася? За ре-
пресії, за депортації, за Голодомор? За ту колись пошматовану Польщу. За 
поневолену Україну. За «сторозтерзаний» Київ. За кров’ю залитий Кавказ. 
За поневіряння кримських татар. За вторгнення в Афганістан. У Будапешт, 
у Прагу. За Берлінський мур. За Чорнобильську атомну, що отруїла нашу 
і суміжні землі. Та, зрештою, перед своїм власним народом – за пересліду-
вання найдостойніших серед громадян, за руйнування храмів, за всіх тих 
убитих хлопців в її неоголошених війнах. Ні, вона вже покрикує на Німеч-
чину, щоб хутчій платила остарбайтерам компенсацію. А що б подумати 
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про свої власні борги – репресованим, депортованим, силоміць вивезеним 
народам. Їхнім спустошеним землям. Їхнім пограбованим поколінням. 
У кожній нації свої хвороби. У Росії – невиліковна» [269, c. 128].

Коли таку нісенітницю говорить малограмотний обиватель, від-
ношення до його слів відповідає статусу говорючого. Інша справа – 
коли щось подібне сходить з вуст «совісті нації», якою вважають Ліну 
Костенко. Це вже не звичайна маячня, а дурниці, підняті на п’єдестал 
вищого авторитету, такі, що містять в собі інформацію-концентрат. 
Із вищенаведеної тиради, ми дізнаємося, що Його Святість римський 
понтифік викликає в «українського самашедшого» нестримне захоп-
лення, в той же час як православна церква і Росія в цілому – якусь 
інстинктивну неприязнь. «Ще коли вони були, ті хрестоносці! – а він 
вибачився». Дуже легко вибачатися за те, що було давним-давно, що 
втратило будь-яке значення, не має жодних політичних наслідків, – 
саме тому таке вибачення нічого не варте! «Торік він взагалі попро-
сив у Бога прощення в Соборі святого Петра за всі гріхи католицької 
церкви протягом двох тисяч років». – Відразу гуртом за всі гріхи – що 
може бути легше! Набагато складніше за кожен окремо! «Можна собі 
уявити московського патріарха, щоб він вибачився перед народами, 
які зазнали від Росії кривд?» – З якого дива московський патріарх має 
вибачатися за Росію? Адже папа вибачається не за Іспанію, Італію чи 
Польщу, не за режим Франка, Муссоліні чи Пілсудського – за като-
лицьку церкву! Тоді за логікою речей московський патріарх повинен 
вибачатися не за Росію, а за православну церкву – та й не за всю, 
а лише за Московський патріархат. Ось тільки гріхів такого глобаль-
ного масштабу, як у римської курії, за РПЦ не водиться... Знищення 
цілих цивілізацій і народів, кривавий морок середньовічної інквізи-
ції, що огорнув людську історію на декілька століть, неприймання 
всього «чужого» у європейській психології – все це на совісті като-
лицької церкви, а зовсім не православної. Протягом багатьох століть 
землі східних слов’ян неодноразово піддавались воєнним набігам 
і вторгненням, причому завойовники завжди несли на своїх прапо-
рах символи чужої віри (до речі, жодна католицька країна не може 
згадати, щоб їй намагалися нав’язати православ’я). Проте, Л. Костен-
ко не бачить різниці, у всьому, що пов’язане з Росією, вона нутром 
чує «руський дух» – у нерозривній для неї триєдності – «самодер-
жавство, православ’я, народність».

І особливо цікаво – з точки зору історичної психології – є зви-
нувачення Росії за «сторозтерзаний» Київ. Що мається на увазі? Хто 
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і коли так терзав нещасний Київ, що до сих пір він є відкритою ра-
ною для «самашедшого»? Для непосвячених питання може виявити-
ся непростим, але тільки не для того, хто є обізнаним з українською 
націоналістичною міфологією! Звичайно ж, йдеться про володими-
ро-суздальського князя Андрія Боголюбського, який 1169 р. жор-
стоко зруйнував стольний град. З цього часу Київ – більше не центр 
Русі, такий поступово переміщується: спочатку у Владимир, потім – 
минаючі Твер – в Москву. Ось це і є незагойна рана «українського 
самашедшого»! Рана, яка визначила його історичну психологію і – як 
наслідок – відношення до молодшого брата, який досяг великих успі-
хів і парадоксальним образом перетворився на старшого. Ось тільки 
при цьому сором’язливо опускається той факт, що під стяги князя 
Андрія зібралась величезна рать з 11 князівств, більша частина яких 
розташовувалась на території сучасної України. І, на відміну від цих 
11 князів, які громили столицю, сам Андрій Боголюбський у ній так 
і не з’явився, керуючи походом із своєї резиденції у Боголюбово.

В дійсності похід Андрія Боголюбського, хоч яким руйнівним 
він був для Києва за наслідками, за своїми цілями не являв собою 
явища виключного і був лише епізодом у боротьбі за київський пре-
стол, що її вели найбільш сильні князі. Достатньо зазначити, що такі 
само походи на Київ здійснювали і ті князі, які володіли землями на 
півдні і, за логікою фальсифікаторів, мусять бути не «російськими», 
а «українськими». Найсильніші розгроми Києва були у 1162, 1169, 
1202, 1204, 1207, 1210 рр. Найбільш жахливий з погромів Києва тра-
пився у 1204 р., коли раніше вигнаний звідти Рюрик Ростиславич 
повернув собі престол за допомогою диких половців, які грабували, 
палили місто і увели з собою в полон багато киян з малими дітьми. 
Отже, «Батиїв розгром» в цьому відношенні закінчив почату фео-
дальними війнами справу. Андрій Боголюбський, в решті решт, був 
жорстоко вбитий власною челяддю. Єдиною людиною, котра, йдучи 
на смерть, встала на захист Андрія Боголюбського, виявився його 
слуга Козьма, «та й той був киянин». І ще – найбільш послідовним 
союзником Андрія Боголюбського в його політиці на території тепе-
рішньої України був галицький князь Володимирко. Та й чи міг бути 
чужим для киян Андрій Боголюбський – син Юрія Довгорукого 
і онук Володимира Мономаха? До речі, Володимирська земля зва-
лась тоді «Заліською Україною». Чи не в цьому історичному пара-
доксі ховається інстинктивна причина по можливості всіляко при-
низити Росію – і за рахунок цього самоутвердитися?
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«У кожній нації свої хвороби. У Росії – невиліковна» – Відмічу, 
що «невиліковна хвороба» – це русофобія. Симптоми цієї хвороби:

1. Маніакальна потреба в Росії, яка потрібна, по-перше, для влас-
ної життєдіяльності, по-друге – для того, аби було кого звинувачу-
вати.

2. Одночасне протягування і відштовхування – алергія на все 
руське, при цьому власні претензії на давньоруську спадщину.

3. Хвальба і плач – потреба постійно щось доводити – більше 
собі, ніж іншим – своє первородство, власні значення і велич, і в той 
же час поглиблювати реальні і вигадані болячки, з тим, аби привер-
нути загальну увагу до своєї «нещасливої долі».

4. Параліч логіки, нездатність відрізняти правду від брехні, ре-
альність від вимислу.

5. Невикорінне почуття особистої образи.
Все це у неприхованому вигляді містить текст Л. Костенко, все 

це є основоположним для нього контекстом. Росія сприймається на 
суто особистому рівні – «вона» – як якась інтегровано-неподільна 
сутність, що дозволяє висовувати претензії на її адресу (таке немож-
ливо, коли сприймати Росію як складний комплекс різноманітних 
і суперечливих факторів). «Росія – це великий спрут. У всіх, до кого 
вона привалилася боком, мертвіє тіло нації». – За зовнішнім ефек-
том – внутрішня порожнеча. До кого ж вона привалилася і яка нація 
«обмертвіла». Якщо у нації є воля до життя, сенс і призначення, то 
нічого їй не загрожує!

«Як на мене, то політичний тераріум ворушиться деінде. І крім 
наших тутешніх плазунів, не посліднє у ньому місце посідає гадюка 
російська чорна» [269, с. 82]. – Чергова зоологічна люб’язність від 
Ліни Костенко – спрут, гадюка – що далі?

«Партій тих розвелося, вискакують, як прищі, на незрілому обличчі 
демократії. Часом їх назви складаються в непристойну абревіатуру, мало 
не з трьох букв, або в щось однозначно тваринне. Приміром, був СЛОН, 
а тепер уже з’явився ЗУБР, себто – за Україну, Білорусь і Росію, за їхній 
знову нерушимий союз» [269, c. 56–57].

Зоологічна символіка свідчить явно не на користь автора, про 
його нерозуміння простих і нормальних понять. Бо смисл вислову 
«Щось однозначно тваринне» містить в собі ідею хижацтва й крово-
жерливості, а слон і зубр – тварини травоїдні, не хижацькі, благо-
родні, і якщо у людини до цих тварин негативне відношення, то це 
щонайменшою мірою є дивним.
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Звернемо також увагу на демонстровані від початку неприй-
няття і антипатичність для «українського самашедшого» самої ідеї 
будь-якої інтеграції з Росією. При цьому є наявним чергова супере-
чність – прагнення до самоствердження (подібно мантрі постійне 
повторювання слів про незалежність і самостійність) і – одночас-
но – маніакальне запобігання перед багатим західним сусідом.

«Приїхав Хав’єр Солана, прибули міжнародні посередники... Однак 
Госдума Росії розцінила це як втручання в українські вибори. Хтось там 
із депутатів навіть образливо висловився: «Європа суйот рило в дєла 
Украіни». В той час, як право першого рила, як відомо, належить Росії» 
[269, c. 411].

Який же може бути результат всіх цих хворобливих суперечно-
стей – нездоланного прагнення до самообману, самонавіянню, ба-
жання жити у вигаданому ілюзорному маленькому світі? Звичай-
но ж, ступор – нездатність до саморозвитку, до своєчасної відмови 
від брехливих гіпотез.

«І нарешті перший результат досліджень – це було отруєння діоксаном! 
І то в такий концентрації, що наш народний Президент чудом залишився 
живий. Але що це за діоксан, хто виробляє цю суперсучасну отруту?» [269, 
c. 409].

Ясна річ хто! Слідуючи логіці «українського самашедшого» – «га-
дюка російська чорна»!

Найбільш наглядним проявом гордієва вузла «українського са-
машедшого» (іншими словами, протиріччя, поставленого з ніг на 
голову) є питання мови. Цікаво, що абсурдність у даному питанні 
усвідомлює і сам «самашедший». Ось тільки вихід із ситуації він 
знайти не здатний в силу перевернутості власного мислення. В ре-
зультаті на абсурдність у постановці питання він нагромаджує ще 
більше нісенітниці в його розвитку.

«У Севастополі російська мова проголошена другою офіційною. У всіх 
країнах мови як мови, інструмент спілкування, у нас це фактор відчужен-
ня. Глуха ворожість оточує нашу мову, навіть тепер, у нашій власній дер-
жаві. Ми вже як нацменшина, кожне мурло тебе може образити. Я ж не 
можу кроку ступити, скрізь привертаю увагу, іноді навіть позитивну, але 
від цього не легше. Бо в самій природі цієї уваги є щось протиприродне, 
принизливе. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озираються. Сина 
в дитячому садку задражнили, навіть Борька сказав: «Хохол». Україна – це 
резервація для українців. Жоден українець не почувається своїм у своїй дер-
жаві. Він тут чужий самим фактом вживання своєї мови» [269, c. 22–23].



324 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

Даний фрагмент дійсно представляє собою «гордіїв вузол» штуч-
них суперечностей, створених зусиллями певних політичних сил 
і свідомо заплутаний за допомогою алогічних софізмів. Спробуємо ж 
його розплутати, не уподібнюючись македонському завойовнику.

«...проголошена другою офіційною», – якщо така воля жителів 
Севастополя, тобто народна воля, то чому це викликає таку шале-
ну протидію, негативну реакцію з боку борців за українську мову? 
За логікою речей право на всебічне використання української мови 
має сенс і необхідно відстоювати лише для тих, хто сам цього бажає, 
але аж ніяк не для тих, хто хоче всебічно користуватися російською 
мовою! Мова існує для людини, а не людина для неї!

«...у нас це фактор відчуження», – а яка природа цього відчужен-
ня, звідки і з якої причини воно взялося? Чи не створено воно са-
мим «українським самашедшим», який ніяк не бажає зрозуміти, що 
є природні процеси, а є штучне втручання в ці процеси? І що мов-
не поле створюється не штучними указами, а природним шляхом? 
Люди розмовляють – і далі будуть розмовляти – тією мовою, якою 
хочуть це робити, тому що для них є природно і органічно. І ніщо, 
ніякі зусилля тих чи інших представників влади, ніякі доведення іс-
торичної, політичної чи будь-якої іншої правоти або неправоти не 
зможуть змінити таке положення речей, оскільки укорінено воно на 
природному праві. А відчуження створює саме той, хто втручається 
в природний процес.

«Глуха ворожість оточує нашу мову, навіть тепер, у нашій влас-
ній державі. Ми вже як нацменшини...» – Дана думка свідчить, по-
перше, що для «українського самашедшого» держава, тобто країна, 
існує окремо від тих, хто в ній мешкає. По-друге, що «наша мова», 
оскільки її «оточує глуха ворожість», є чужою для переважної біль-
шості жителів цієї країни. І, по-третє, що в країні є така собі «свідо-
ма» українська меншість, яка бореться за свої – Богом дані – права, 
які, як не дивно, розуміються зовсім не в тому природному сенсі, 
аби самому вільно розмовляти на «своєю рідною мовою», а щоб 
примусити розмовляти нею інших, тобто «несвідому» більшість. 
А якщо хтось є впертим у своїй «несвідомості», то він і не украї-
нець зовсім, не громадянин України, а так собі – «кожне мурло». 
А тому ворожість та фактор відчуження по відношенню до україн-
ської мови (якщо такі дійсно мають місце) можуть бути викликані 
не інакше як грубим її нав’язуванням (та й по-справжньому трива-
лого результату таким чином не досягнеш – як тільки не маюча при-
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родної опори енергія вичерпається, маятник хитнеться у зворотній 
бік, єдиним махом нищачи всі уявні «досягнення»). Отже, приходиш 
до цілком логічного висновку: українській мові загрожують тільки 
ті, хто намагається її нав’язати, хто робить її інструментом розбрату 
між українськими громадянами.

«Жоден українець не почувається своїм у своїй державі. Він тут 
чужий самим фактом вживання своєї мови». – Треба насамперед бути 
не українцем, а людиною – і тоді ти будеш почуватися своїм і в своїй 
і не в своїй державі, незалежно від факту вживання своєї чи не своєї 
мови! Тоді й багатомовний, полікультурний простір, яким є Украї-
на, зіллється у єдиний моноліт. Але це можливо при збереженні всіх 
мовних і культурних регіональних особливостей – і ніяк інакше.

Однак, успішному розв’язанню «гордієвого вузла», зв’язаного 
з українською мовою заважає ще й те, що вузол цей зав’язаний не 
стільки у дійсності, скільки у світі реально не існуючих, мнимих ве-
личин. Справа у тому, що мовні питання, підняті «українським са-
машедшим», створені і існують виключно в його уяві. Він сам є єди-
ним носієм цих проблем, розв’язати їх може також тільки він сам.

Психологічний комплекс, «вивернута» свідомість і потреба витіс-
нення власних проблем шляхом переносу їх на своїх опонентів при 
сприйнятті зовнішніх подій призводить до свідомого спотворення 
дійсності.

«У неділю повів малого в Лавру. Сніг, сіре небо, золоті бані храмів. Кра-
сиво. Розповідав йому трохи з історії, трохи з легенд. А якась бабця, підпи-
раючись костуром, все кружляла навколо нас, як підбита ворона. Я думав, 
може вона просить, як це буває при храмах, а вона одскочила до групи 
таких, як сама, і, показуючи на нас костуром, крикнула: – Розговорюють 
по-українські! А здєсь же нізя! Здєсь же святая православная Лавра! Як 
я поясню це малому? Це ж не кожний дорослий зрозуміє – чому україн-
ська мова протипоказана святій православній Лаврі? Та й не тільки україн-
ська, і не тільки мова. Це ж ті самі кликуші, що робили хресний хід проти 
приїзду Папи Римського. Ті, що проти всіх і проти всього, що не є в їхньо-
му розумінні російським, а тому небезпремінно святим. Це ж навіть і не 
вони – самі б вони не додумались, – це їхні дрімучі душі акумулювали 
в собі хронічні вже у віках заряди ксенофобії» [269, c. 196–197].

Явно видно, що, картинку про Лавру зважаючи на її неправдо-
подібність «самашедший» витягнув не з реальних вражень і знань, 
а із власних уявлень про предмет. Це й зветься витісненням власно-
го комплексу шляхом переносу його на інших. Цей процес лежить 
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в основі психології «самашедшого» й взагалі простежується протя-
гом читання «Записок».

«Борьчина мати запрошує на свою дачу. Але мені підкреслена росій ська 
мова цієї Гламур теж набридла. І навіть її бездоганна стильність у сіро-буз-
ковій гамі кольорів. Це таки дуже стоїть між людьми – чиясь нелюбов до 
чиєїсь мови. А Гламур явно не любить українську, тільки що вміє чемно 
це приховувати. Для нас вона робить виняток, ми їй симпатичні, але за 
великим рахунком це психопатологія. Жити в Україні і не любити Україну. 
Зробити з мови політику, за мовною ознакою дискримінувати націю – та 
розкажи це кому нормальному, не зрозуміє» [269, c. 352–353].

Що означає «підкреслена російська»? Не інакше як небажання на 
догоду комусь відмовлятися від своєї рідної мови. І це природне ба-
жання викликає роздратування «самашедшого». Він просто не може 
чути самого звучання російської мови – вона для нього «підкресле-
на», вона йому «набридла» – і одночасно говорить про чиюсь нелю-
бов до чиєїсь мови! «...не любить українську, тільки що вміє чем-
но це приховувати», – вона приховує, та ще й чемно, він же навіть 
і не приховує свою ненависть до російської мови! Це «психопатоло-
гія» – авжеж! І це при тому, що мова, яка є рідною для половини на-
селення, проголошується мовою сусідньої держави – оскільки рід-
ною може бути тільки українська мова; державним службовцям на 
законодавчому рівні забороняється використання російської мови 
у робочий час; її вилучають з судового діловодства, всіма силами 
витискують із системи вищої освіти; російська словесність з росій-
ськомовними українськими письменниками включно вводиться 
в курс світової літератури... – «та розкажи це кому нормальному – не 
зрозуміє!» Мовне питання у свідомості «самашедшого» доводиться 
до гіпертрофованого стану.

«Під впливом революційних подій Борька перейшов на українську 
мову. Гламур теж заговорила українською, – і що цікаво, цій вродливій ви-
шуканій жінці це лише додало якогось несподіваного шарму» [269, c. 408].

Саме це і є головна мета – ідея фікс – щоб всі заговорили укра-
їнською!

І врешті решт, так і не знаходячи вихід із замкнутого кола – не 
вважати ж таким апофеоз Майдану 2004, виданий в 2011-м! – «укра-
їнський самашедший» волею-неволею повертається... куди б ви ду-
мали? Куди ж ще, як не до «гадюки чорної підколодної», від якої, як 
ми пам’ятаємо, «мертвіє тіло нації», але без якої втрачається будь-
який сенс «самашедшого» існування.
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«Росіянам теж багато що допекло, але вони – імперія, вони все одно 
певні, що Росія приречена на велич. А ми приречені на Росію. Ми зав жди 
на когось, або на щось приречені. Від того й комплекс меншовартості» 
[269, c. 118].

Водночас із виходом у світ «Записок українського самашедшо-
го» Л. Костенко спалахнув самий великий літературний скандал 
часів незалежності України – так, гадаю, можна назвати історію 
з Шевченківською премією і її «напівлауреатом» Василем Шкляром. 
Погодьтесь, за останні 20 років жодний сучасний твір не викликав 
такого резонансу, як роман «Залишенець. Чорний Ворон». Адже 
2011 р. премія, прирівняна до державної нагороди, була присудже-
на, з дозволу сказати, романові, який, крім елементів «незлобливої» 
порнографії, несе паталогічну націоналістичну отруту: він сповне-
ний ненавистю не лише до «кацапів» та «жидів», а й презирством 
до людей інших національностей, насичений смакуванням убивств, 
катувань та знущань. Пан Шкляр хотів, так би мовити, художньо 
зреалізувати липову концепцію, що в Україні, мовляв, не було гро-
мадянської війни – був монолітний «антимосковський супротив» 
(наче й не стиналися тут у братовбивчому вихорі півдесятка армій, 
як те описав хоча б Ю. Яновський [656]). Отже, триває запрова-
дження фальсифікаторської інтерпретації подій громадянської вій-
ни, заперечується трагедія роздільності (соціальної та політичної) 
в Україні того часу. Що б там не казав Шкляр і його прибічники, 
роман не відсторонено описує ксенофобські настрої столітньої дав-
нини, а всіляко їх підтримує і актуалізує.

В романі тільки одна «правда». Вона на боці хвацьких хлопців, 
які, не знаючи жалості, виступають під червоно-чорним прапором 
із лозунгом «Україна або смерть». Виявляється, що вся ота різно-
шерста бандота, яка трясла в українських співвітчизників-селян 
самогон і сало, драла курей та лапала молодиць, оті всі завошив-
лені «батьки», які знайшли спосіб існування легший, ніж при плу-
гові, хоч і злочинний, – це все були борці за вільну Україну! Всі ті, 
кого ЧК і ГПУ виловлювали по лісах, мили, стригли і до того ж ще 
й пропонували замість бандитизму жити нормальним життям селя-
нина або й запрошували в міліцію (і більшість з них пішла)... В село 
в другій половині ХХ ст. спрямовувалися трактори, інша техніка, 
зростала освіта, з’являлися фельдшерські пункти. Банди громили 
радянські органи влади, влаштовували диверсії в промисловості 
й на залізничному транспорті, знищували мости, шляхи сполучення, 
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підпалювали склади із зерном та продовольством, вбивали радян-
ських працівників, комуністів і комсомольців, нещадно грабували 
й тероризували населення. І селяни зовсім не бажали підтримува-
ти все це бандитське вороння, від якого зазнавали тільки грабунку 
і неспокою! Як казав К. Брюльйон, спаси нас, Боже, від таких пас-
тухів (захисників), а з вовками ми самі впораємось. Радянська вла-
да рішуче викорінювала бандитизм. Тільки за три перших місяці 
1921 р. було арештовано і вбито в перестрілках 97 отаманів та по-
над 9 тисяч рядових бандитів, викрито 28 повстанських організацій. 
В установи радянської влади за цей же час, розкаявшись, прийшли 
27 ватажків і близько 4 тисячі рядових учасників банд [616, с. 41].

Але «епік нового часу» знаходить того, хто таки не пішов буду-
вати і залишився вбивати. І робить його романтичним Нескореним 
Героєм. Уславлюється «батько» на прізвисько Чорний Ворон – це 
реальна особа (1920-ті рр.), присутня в архівних документах, – Чор-
новус, він же колишній штабс-капітан Черноусов, він же колишній 
уенеровець, а тепер – холодноярський «герой». Весь роман він із то-
варишами – симпатягами з промовистими прізвиськами (наприклад, 
Вовкулака) та китайцем Ходею, який воює за тих, «хто дайот кусять» 
[632, c. 11] – грабує радянські магазини, заводи, громить повітові та 
окружні виконкоми, при цьому не забуває злягатися, – та вигадливо, 
просто-таки скажемо художньо (недаремно вірші пише!), винищує 
меншовартісно-здегенерованих «жидюг» та «кацапів». Вже з перших 
сторінок роману, що сповнений мотивів якоїсь нечисті, бісовщини, 
чорноти, цей славний отаман звертається до знахарки-шептухи, щоб, 
передусім, «забрала з його душі страх і жаль» [632, c. 10]. Зрозуміло – 
бо треба ж безжально боротися із комуною! Не важить навіть те, що 
селяни повально йдуть в обійми комуни, яка дала землю і надію на 
краще життя, а спритник С. Петлюра, перед тим прихопивши справж-
нє золото паперової держави, чкурнув через поляків до Парижу.

«Залишенець» і гуманізм – дві речі несумісні. Вірніше так: люд-
ське відношення може проявлятися тільки до «своїх». «Чужі» вже 
за визначенням нелюди, яких належить нищити без найменших 
ознак сумніву і розкаяння. Чорний Ворон рубить голови «кацапів» 
і «жидів» легко і весело, немов качани капусти. Між оповідачем, якій 
радісно смакує жахливі вбивства та автором книги не видно жодної 
дистанції. Як зауважує О. Яровий:

«Посидь Ющенко ще п’ять років, на романі Шкляра виховували б 
у школах «патріотів», готових стріляти і катувати «ворогів», подібних 
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до виведених демонічним пером... А вигадливі тортури і просто-таки 
«мистецькі» засоби страти ненависних москалів та жидів автор описує із 
захопленням! (Якби не зміна влади, оголосили б цю похмуру маячню «Гай-
дамаками» ХХІ століття)» [662].

Роман просякнутий просто клінічною русофобією і антисемітиз-
мом. Ніякою ненавистю до більшовизму це не поясниш. Це просто 
бажання знайти винних у власній безрадісній чорноті існування, 
яку ніщо не розвіює, викинути всю чорно-жовчну лють за невдачу 
фантомних націоналістичних планів.

Вже на перших сторінках фігурують «кацапидла». Один із них – 
Мітрьоха Берасімов. Його «брати по крові» («орда», «кацап’юги») 
характеризуються так: «дрібні, кривоногі»», «мордаті, з пласкими, 
налитими кров’ю мармизами», «з дикунським гелготанням і ма-
тючнею», місять вже мертвого повстанця(?!) так запекло, що інший 
«кацап’юга» Фєдька Пєсков при цьому від жаху сечиться в штани 
[632, c. 18]. У жодного «кацапа» не може бути нейтральних люд ських 
рис, в нього може бути тільки щось відразливе, як-от: «прищава гу-
сяча шия». Говорять вони звичайно, своїм дикунським «наречием», 
але в українській транслітерації: «Тагда и вас пахаронят зажіво» 
[632, c. 23]. Дегенерати! І як вони згодом перемогли нашого добірно-
го «арійця»-садиста, будучи такими недолугими?

Не думайте, що дісталося від українського письменника-патріо-
та тільки «кацапам». Навожу цитати про весь його «інтернаціонал»: 
«москалі», зрозуміло, до всього ще й «невеликі на зріст, карячконогі, 
пихаті й нахраписті»; є «товстошкурі латиші з крижаними очима»; 
«вовкуваті й вічно голодні китайці, яких наші селяни називали «слі-
пими»; «юродиві з лиця чуваші та башкири» [632, c. 25].

В романі йдеться про розправу над «жидом». Яша Гальперо-
вич – із відділу по боротьбі з бандитизмом, чекіст. Таких автор 
називає «бебехами» – народна назва від абревіатури б/б (погоди-
мось, мабуть це було). Повстанці беруть у полон Гальперовича та 
ще чотирьох. Він пропонує своє секретне співробітництво «пар-
тизанам»: він працюватиме на повстанців, аби тільки залишитись 
в живих. Йому доручають ліквідувати своїх попутників. Чекіст не-
вміло розколює черепи шаблею; по тому жує землю разом із кров’ю 
вбитих – так би мовити «клянеться». Він характеризується як не-
освічена «мара», а очі в тієї мари, «мов курячі яйця, балухаті». Цілує 
чоботи своїм «писком», перемазаним із кров’ю та землею... [632, 
c. 25–28].
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Ну, а з мораллю «борця за Україну» все ясно. Не мародер, не вбив-
ця, не... Із монологів головного героя:

«Ніколи я не був мародером, та завжди з якимось дурним лоскотом 
у грудях любив потрусити потайні чужинські кишені, планшетки і порт-
фелі, – які носила не дрібнота, а здебільшого «риба» серйозніша»... [632, 
c. 24]

Словом, суцільний позитив і взірець для наслідування.
Твір антихристиянський, язичницький за своїм наповненням. 

Симпатик повстанців «панотець Олексій» – такий отець, що навіть 
більшовики пишуть на нього скарги у церковне управління, щоб його 
позбавили сану. «Ревнитель автокефалії накопив стільки гріхів... що 
його світське життя бісило місцевих більшовиків-комнезамівців: 
вони строчили доноси до Черкаської повітової церковної ради, для 
того, щоб його позбавили сану» [632, c. 223], – не без втіхи і сим-
патії до такого автокефала, за якого ніяковіють навіть безбожники, 
пише автор... «Панотець Олексій жив з односельцями душа в душу, 
міг у їхньому гурті задиміти люльку чи випити чарку...» [632, c. 223] 
Він влаштовує вечорниці, він готує для блудної зустрічі головному 
героєві навіть кімнатку у своїй хаті, ще й турбується, щоб було там 
тепло і затишно [632, c. 223–225]. Хороший піп! Який «священик», 
таке і його «духовне окормленіє». Там ще є і якійсь Ладимир, повста-
нець, що молиться Даждьбогові. Ну це цілковита нісенітниця, зане-
сена тепер від різних рунвірців-Силенків із «діяспори». У ті часи не 
те що по селах, але й у більш освічених верствах не могли відати про 
цю висмоктану вже нині із пальця плюсклу моду на псевдопоган-
ський мотлох. Тоді були або віра, або безвір’я.

В кінці книжки автор зазначає, що використовував факти з мему-
арів книг осавула гайдамаків Холодного Яру Юрія Горліса-Горського, 
звенигородського отамана Івана Лютого-Лютенка, інших «батьків», 
«підхорунжих» та «начальників штабів» – джерела, які, гадаю, най-
менше можуть претендувати на роль об’єктивних історичних доку-
ментів. Коли читаєш чекістські зведення, навмисне наведені мовою 
оригіналу – російською, із підписами-прізвищами, зрозуміло, пе-
реважно єврейськими та «московськими», то все-таки думаєш, що 
їхня термінологія більше пасує описуваним подвигам. Ось фрагмент 
зі зведення Кременчуцького ГубЧК від 28 серпня 1921 р.:

«Бандой Чорного Ворона совершен дерзкий налет на лебединский 
сахзавод, где во время агитационного культурного мероприятия в клу-
бе завода бандиты устроили националистический шабаш. При этом они 
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произвели кровавую расправу над ответственными советскими работни-
ками, вследствии которой есть много убитых и раненых. Бандиты забрали 
с завода около ста литров спирта, двести пятдесят миллионов советских 
рублей из кассы...» [632, c. 51].

О, в це відразу віриться: яка була б то боротьба подібних зарос-
лих шерстю «батьків» за українську незалежність без спирту і «со-
ветских рублей», хай навіть інфляційних!

А коли В. Шкляр наприкінці вигадує легенду про престарілого 
бандита – цього «чорного ворона», який у 1964 р. із діаспори, за 
«переказами», нібито інкогніто їздив відвідати своє (не своє – ра-
дянське!) село на 150-ліття Т. Шевченка – чи розуміє автор абсурд-
ність свого набору повідомлень? Хто ж влаштував цей грандіоз-
ний ювілей на 1/6 земної кулі? Ненависні «москалі» з ненависними 
«совєтами»! Хто наставив пам’ятників Кобзарю найбільше у світі? 
Чи не радянська влада? А безліч портретів, які продавали в лавці 
сувенірів при кожному універмазі! В 1951 р. сталінська Москва по-
дарувала пам’ятник Т. Шевченка Канаді! [662].

Ідеал Шкляра – націоналізм. Він цього не приховує і волає про це 
на кожному кроці. Добрий собі патріот, який заявляє:

«Уже немає сили, щоб подолати ці ракові пухлини – Донбас і Крим... 
Це так є. Але навіть для націоналістів – це вища математика. Вони готові 
боротися за цей Крим. Мені це не потрібно. Мені потрібна країна в межах 
моєї мови» [633].

«Залишенець» впевнено працює на розкол країни за національ-
ним і ідеологічним принципом. По суті Шкляр взагалі не письмен-
ник, він – політичний діяч, який використовує літературну форму 
для просування власних політичних поглядів, в результаті чого літе-
ратурні критерії підмінюються політичними: премія присуджується 
за ідеологічними міркуваннями, обговорення немовби літературно-
го витвору перетворюється на відверто політичну склоку.

Культурні смисли українізації знайшли свій символічний появ 
і у тому, що 24 серпня 2012 р. українській незалежності виповнилося 
20 років, а за місяць до цього 80-річчя відсвяткував один із головних 
ідеологів суверенності Іван Дзюба. Таким монтажний стик, на мою 
думку, багатий показовими смислами. Іван Дзюба – ізгой-дисидент 
в Радянській Україні та Герой України наших днів. Один із фунда-
торів Руху і академік-літературознавець, почесний доктор НаУКМА 
і лауреат Шевченківської премії. Теоретик і практик української 
державності у її нинішньому вигляді. Ювіляру довелося побувати 
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й міністром культури, і радником президента, і головою багатьох 
впливових інституцій. Тобто шановний вчений має певний досвід 
прийняття політичних рішень з того, якій бути новій Україні, а ба-
гато хто з представників влади, як легко можна переконатися, часто 
реалізовували ідеї, вперше висловлені саме ним, І. Дзюбою. Мабуть 
і питати за підсумки останніх 20 років України слід, насамперед, 
з нього і таких, як він, суспільних діячів. Інша справа, що пізніше, 
на практиці, ці ідеї зазвичай вихолощувалися, спотворювалися, та 
й сам автор, що брехати, нерідко конфліктував з власними ж погля-
дами постфактум. Такі міркування приходять першими після озна-
йомлення зі збірником науково-публіцистичних праць академіка 
Івана Дзюби «Нагнітання мороку. Від чорносотенців початку ХХ ст. 
до українофобів початку ст. ХХІ» (2011). В ньому Іван Дзюба під-
водить підсумки останнього 20-річчя одночасно: як в історії нової 
України, так і у власній суспільній біографії.

До нової книги І. Дзюби увійшли матеріали різних років: вже 
надруковані і ще невідомі газетні і науково-популярні статті, тексти 
більш ранніх авторських брошур, публічні виступи-доповіді і навіть 
одне інтерв’ю. Принцип розташування статей – проблемно-тема-
тичний, а історико-хронологічні критерії в подачі матеріалу явно 
не надто важливі. Так, якщо другий розділ збірника («Від надії до 
«стабільності») присвячений актуальним проблемам української не-
залежності, то наступний за ним розділ («Етюди з історії російського 
націоналізму») – суто історичний нарис про становлення головно-
го ворога українського суверенітету – «московського імперіалізму» 
в XVI–XVIII ст. і російського «чорносотенства» на початку ХХ ст. Тоді 
як четвертий розділ «Нагнітання мороку» («Прокислі «щі» від Табач-
ника»), як і всі подальші, знову повертають читачів до новітніх при-
водів, тем і джерел для розмови про долю пострадянської України, 
коли у нас в обличчі українофобського «яничарства», відродилося, на 
думку автора, старозавітне чорносотенство російських шовіністів.

Треба бути готовими до того, що книга Івана Дзюби повна пара-
доксів і протиріч, починаючи з морального. Тут колишній інтелекту-
ал-дисидент, а нині загальновизнаний світоч демократії не тільки не 
проявляє солідарного розуміння до інакодумців нового часу, а й прий-
має участь у широкому суспільному цькуванні подібних суб’єктів. 
Перший розділ книги з пафосною назвою «Спільними зусилля-
ми створимо новий образ України» склав текст виступу автора на 
І Всесвітньому конгресі українців 21 серпня 1992 р. Цей маніфест для 
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всієї книги став начебто контрольним пунктом, відносно якого так 
кричуще помітні всі подальші відхилення від «ідеалу» і всієї подаль-
шої практики пострадянської влади на Україні, і поглядів «пізнього» 
Дзюби. Ось, скажімо, основоположна і пророцька концепція нової 
України «раннього» Дзюби із згаданої вище промови:

«В незалежній Україні з її широким спектром регіонально-політич-
них і регіонально-культурних відмінностей, релігійною неоднорідністю, 
неоднозначним ставленням населення до багатьох подій минулого та до 
сучасних політичних оцінок і орієнтацій, практичною двомовністю та ба-
гатьма іншими особливостями – спроби зробити націоналізм державною 
ідеологією спричинили б до глибоких розколів суспільства..., не кажучи 
вже про небезпечну конфронтацію з сусідніми народами. (...) Спроби 
нав’язування – моноідеологічності – це вияв глибоко закоренілої психо-
логії «більшовизму» різних кольорів».

А далі сакраментальне:
«Можливо, сьогодні відбувається формування нової якості української 

нації – на принципах державності, а не етнічності. Консолідуючою ідеєю 
у цьому процесі стає ідея України як вітчизни всіх громадян, які пов’язали 
свою долю з українською землею ... Така Українська національна держава 
дотримуватиметься принципів національного інтересу та національних 
пріоритетів у державному, а не етнічному значенні – як це властиво сучас-
ним демократичним державам».

Через 14 років, у глибоко «помаранчевому» 2006 р., пан Дзюба 
у своєму тексті «Україна у пошуках нової ідентичності» ще раз зга-
дує «ідентитет політичного громадянства як широкої рамки для різ-
них етнічних і культурних ідентичностей». Однак, при цьому мова 
вже йде «про утворення української модерної нації навколо етно-
культурної домінанти корінного етносу». І відповідно автор тлума-
чить про те, що «це має бути держава українського народу, в якій 
належне місце забезпечується представникам всіх національностей 
та всім етнічним групам». А українська культура (вже поза сумні-
вом у етнічному смислі слова), при цьому має предстати, як вва-
жає Дзюба–2006, одним єдиним «конструктивним центром тяжін-
ня», тоді як «спроби узурпувати цю її функцію матимуть глибокі 
деструктивні наслідки» [160, с. 46–47]. Тож прощавай українська 
«політична нація» Дзюби–1992, що була результатом рівноправно-
го і добровільного вибору «всіх громадян, які пов’язали свою долю 
з українською землею». Вітаємо, етнічна нація Дзюби–2006 – це та-
кая спільнота, у якій правлячий «корінний етнос» аpriori вищий за 
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всіх інших співзасновників держави, а тому, виключно через доб-
роту душевну, просто забезпечує всіх інородців «належними місця-
ми». А якщо на когось розсердиться, так і «місця», мабуть, не дасть.

Автор постійно сам себе спростовує, не помічаючи мабуть цього 
і не коментуючи власних ідейних нестиковок. Так, у 1992 р. академік 
писав про пошук «ворогів України», який вже намітився у середови-
щі патріотів: 

«Не уподібнюймося до більшовиків, які у всіх неладах своєї системи 
звинувачували саботажників, диверсантів, ворогів народу. Саботаж і зло-
чинність не є само виниклими чинниками, вони виростають із неефектив-
ності економіки та адміністративної системи, а не навпаки» [160, с. 9].

І ось вже у наші дні той же самий автор особисто «доповідає кому 
треба» про «паролі і явки» виявлених ним ворожих сил:

«...Йдеться про відродження російського націоналізму – не лише у са-
мій Росії, а й в Україні. Ідеологи російського націоналізму і неоімперіаліз-
му... великою мірою визначають принаймні культурну і освітню політику 
нинішньої недоукраїнської влади і тим готують остаточне зросійшення 
України, її інтеграцію в «русский мир», пропонуючи українцям відмови-
тися від себе...» [160, с. 4].

«...Очевидною є політична спрямованість ненависті до всього україн-
ського – пов’язаність із російським шовінізмом...» [160, с. 465].

Все є чудернацьким у логіці Івана Дзюби. Ось він на початку 
української незалежності заявляє про необхідність вільної внутріш-
ньої дискусії в країні:

«Ми можемо і повинні сперечатися між собою, не щадячи самолюб-
ства, проте забувати незгоди і образи, коли треба об’єднатися у дії для Ук-
раїни» [160, с. 16–17].

А ось він вже у наші дні рішуче відмовляє своїм опонентам у всьо-
му, крім бридливості:

«...Ставити все з ніг на голову – характерне для діячів цього типу: диха-
ючи лютою ненавистю до українства, вони випереджально звинувачують 
у ненависті інших. А як на мене, то їх, ненависників, і ненавидіти не варто. 
Вони не заслуговують нічого, крім бридливості. По-російські: «брезгли-
вости» [160, с. 404].

І так побудована велика частина дискурсу у «Нагнітанні мороку»: 
мовою ненависті – про ненависть ворогів. Колись І. Дзюба вельми 
шляхетно вважав:

«...Мірилом громадянськості є не патріотична риторика, не войовни-
чість, не вміння щонайгостріше висловитися на адресу... «мерзенних во-
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рогів України», – а здатність робити конкретні справи або, принаймні, за-
пропонувати конструктивну думку для розв’язання тієї чи іншої суспіль-
ної проблеми» [160, с. 16–17].

А сьогодні І. Дзюба з особливим смаком частить на чому світ 
стоїть персонажів, які думають і діють не так, як він. Схоже, що 
політична лояльність «української ідеї» – тільки це для сьогодніш-
нього Івана Дзюби і слугує головним критерієм інтелігентності. Зда-
валося б, проста річ: терпимість – це визнання права іншого бути 
іншим – інакодумцем. Однак автор «Нагнітання мороку», сам ко-
лишній дисидент, нині у складі вищого академічного істеблішмен-
ту країни, явно нетерпимий до інакодумання в інших. І. Дзюба не 
тільки постійно демонструє неповагу до своїх ідеологічних і полі-
тичних опонентів, а й при всякому зручному випадку старається їх 
словесно образити: вони висловлюються з «туповатой одвертістю» 
[160, с. 271], з «гнусністю» [160, с. 322], з «фантазією вкрай убогою 
і одноманітною» [160, с. 306], з «недолугими кривоустими «клина-
ми» [160, с. 269], з крайнім «блюзнірством» [160, с. 333], висловлю-
ються на «політблатняцкому жаргоні» і «нормального читача може 
знудити від такого цинізму» [160, с. 324], мають «аристократично-
жлобські уявлення» [160, с. 334], «блатняцко-«анафемську» лекси-
ку», «специфічний табачниковський запах» [160, с. 326], «тут уже, 
навіть, не лютий хрип безчестя, а жовта слина «оголделости» і т. д. 
і т. п. включно до кипучої ненависті до головного представника його 
фантомної українофобії (мало)російських яничар в Україні – міні-
стра освіти і науки Дмитра Табачника. Ця фігура у «Нагнітанні мо-
року» воістину демонізована. Ось тільки назви окремих розділів 
в цій книзі з даної теми: «Любов Табачника до царської імперії та 
царів», «Табачник у ролі культуртрегера», «Табачник лютує», «Табач-
ник погрожує і провокує», «Табачник повчає», «Табачник хохмить», 
«Лікнеп для Табачника та для табачників усіх рангів, знань і посад» 
і т. д. При цьому коректний офіціально-академічний дискурс автора 
чергується з профануючою його емоційною лексикою памфлети ста, 
образливими оцінками опонента. Не покидає тяжке враження, що 
замість інтелігентної полеміки ви стали свідком базарної сварки, 
і один з тих, хто сперечався, не спростував противника доводами, 
а просто брутально облаяв.

І. Дзюба практикує у книзі подвійні стандарти. Так, він цілком 
справедливо оцінює якісний рівень нинішнього соціального стану, 
який прийнято називати українською інтелігенцією:
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«Вузька ідеологічна спрямованість перешкодила йому зробитися кре-
ативним інтелектуальним клубом, в якому обговорювалися б і виробля-
лися ідеї, здатні бути адекватним відгуком на складність суспільних про-
цесів... Така профанація статусу українського інтелігента, звичайно ж, не 
могла не сприяти його компрометації...».

Пізніше, дотримуючись такої гостро критичної думки про су-
цільно всіх соратників по соціуму, Дзюба буквально не дозволяє 
своєму головному опонентові Д. Табачнику мати аналогічну думку 
з цього ж питання:

«...Не кидайте брудом в усе «українство», в усю українську інтеліген-
цію. Вона сьогодні, коли говорити лише про гуманітарну сферу, – це...»

І далі на півсторінки поіменний список із 57 імен-прізвищ [160, 
с. 322], де немало справжніх інтелігентів, але також повним-повно 
і просто націонал-кон’юнктурників. І що примітно: жоден інтелек-
туал-нонконформіст (скажімо, Володимир Малінкович) не сподо-
бився потрапити до цього списку обраних. Між тим колишній із-
гой-дисидент Дзюба у «Нагнітанні мороку» одного разу звертає таки 
увагу на впертість дисидента нових часів, однак, тлумачить причини 
моральної стійкості свого опонента в міру своєї ворожості до нього, 
тобто знов-таки перекручено:

«...Табачник стояв незламним перед шквалом дошкульних звинувачень, 
що виразно засвідчило: йому доручено важливу місію, і він буде здійсню-
вати її за будь-яку ціну. Це вже серйозно (серйозно з огляду загрозливості 
цієї місії)...» [160, с. 300].

Помітну проблему для автора «Мороку» склала аргументація 
наявності «українофобських» настроїв в середовищі прибічників 
офіційного статусу для російської мови. Насправді жоден з серйоз-
них прибічників цієї ідеї ніколи не заперечував державного статусу 
української мови та й взагалі поганого слова не казав про українців, 
і друкованих свідчень іншого немає. І ось автору «Морока» нічого 
іншого не залишається, як знайти внутрішніх ворогів «українства»... 
у світовій мережі. Причому академік, мабуть, особисто не моніторив 
міріади вітчизняних сайтів і блоків, а поступив воістину анекдотич-
но: він знайшов відповідний пост нібито(!) українського користува-
ча в... американському збірнику наукових статей, де автор невідомої 
кваліфікації наводить зокрема і такий мерзенний запис: «Українська 
мова – это не язик, это крики животных (...), жидопольского быдла из 
Галичины» [160, с. 456]. Сором то який! Чи не відомо пану академіку, 
що науковим джерелом з будь-якої теми анонімні записи блогосфери 
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бути не можуть. Тим більш такі, що взяті з третього джерела, до того 
ж закордонного, тобто пройшли подвійний переклад і змістовно мо-
жуть змінитися. І, зрозуміло, наукової методології тут немає.

В цьому контексті одіозним є той факт, що мастистий філолог, 
поборник чистоти українського вимову, знавець рідної мови у своїй 
книзі робить... шокуючу мовну помилку! Причому – саме у рід-
ній українській мові! І з принципово важливого приводу. У фіналі 
збірника автор підводить невтішні висновки всього 20-річчя неза-
лежності і все ж таки робить спробу сформувати для батьківщини 
якусь позитивну перспективу: «Не хотілося б вірити. Час покаже... 
Так довго бути не може... Суспільство мусить побачити... Потріб-
на широка суспільна апробація і державна воля» і т. д. Нарешті, 
у кульмінаційний для книги момент, коли автор має, нарешті, дати 
чіткий образ надії, І. Дзюба виголошує формулу – «мобілізуючий 
песимізм». І згадує слова польського правозахисника Адама Міхні-
ка, який у російськомовному журналі «Новая Польша» своє тепе-
рішнє світовідчуття визначив як «оптимизм травленного волка». 
Зрозуміло, мова йде про загонне полювання, яке української мовою 
звичайно зветься «цькування». А тому думку польського соратника 
Івана Дзюби з дисидентської діяльності слід було перекласти як «оп-
тимізм цькованого вовка». Академік-філолог Іван Дзюба переклав 
це як «оптимізм труєного вовка» [160, с. 478–479]. Знаменний про-
мах – символ багатьох інших!

Судячи зі всього, уявлення про Бога не відіграють істотної ролі 
в світогляді колишнього комсомольського активіста Івана Дзюби. 
У своїй книзі він звертається до релігійно-церковної тематики май-
же виключно в історико-політичному ракурсі. Мені нічим іншим 
пояснити той факт, що І. Дзюба коїть гріх, коли дозволяє собі у «Мо-
році» блазнювати з приводу трагічної загибелі Євгена Кушнарьова. 
У тексті Д. Табачника стисло констатується: «Кушнарев убит, но 
идеи его востребованы». Це для пана Дзюби виявилося достатнім, 
щоб у відповідь спорудити ні з якої загальнолюдської точки зору не-
прийнятну тираду:

«До речі, ким і як «убит» Кушнарьов? Зі снайперської гвинтівки – натов-
ськими найманцями «оранжевыми»? Бандерівцями з обрізу? Чи може, заги-
нув на веселому полюванні від своїх? Навіть у таких делікатних моментах не 
може Табачник стриматися від невинного пересмикування...» [160, с. 338].

І даремно тут шукати-допитуватися, в чому саме полягає «пере-
смикування».
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У своїй книзі пан Дзюба малює сучасну Україну як такий собі об-
ридлий і зневажений край, де, навіть, у вікна омріяної «рідної хати» 
заглядають потворні «українофобські» рила. Volens-nolens вже на 
композиційному рівні у автора виявився таким, що чим активніше за 
останні сто років «свідоме українство» боролося за незалежність віт-
чизни, тим об’єктивніше все гірше обстояли справи з результатами 
цієї боротьби. Тобто результативний ефект дій «патріотів» завжди був 
діаметрально протилежним тому, що очікувалося. І вищий етап цієї 
боротьби – «помаранчева революція», яка вперше привела до влади 
в Україні «справжнього українця» – в широкій оцінці її підсумків 
дана як, навпаки, нижча точка падіння всієї «національної справи»:

«...Вона скомпрометувала не лише себе, а й певною мірою українську 
ідею взагалі. Те, що сталося, – велика національна поразка. Ми всі у ній 
винні. Вона має свої глибокі причини, що криються у всьому станові на-
шого суспільства, яке так і не стало сконсолідованим, сучасною політич-
ною нацією» [160, с. 479].

Так, може, українському «патріотизму» (в ім’я ж батьківщини!) 
слід після свого, за висловом І. Дзюби, «самогеноциду» [160, с. 478] 
певно достатньо тривалий історичний відрізок часу і зовсім відпо-
чити від непосильних політичних змагань? Так ні ж! На думку пана 
Дзюби споконвічні вороги України – московські (нео)імперіалісти 
та їхні внутрішні сателіти-«яничари» – залишаються за своєю сут-
тю такими ж, як і століття тому назад. І кадри сучасних «патріотів» 
представлені тут спадкоємцями вікової традиції, тобто незмінни-
ми за своєю природою. Тоді залишається неясним, чому в книзі 
академік знову закликає своїх однодумців до тих самих завдань, 
до яких ті і раніше безупинно йшли, тобто до запеклої боротьби 
з «українофобами», а не до чогось нового. Наприклад, до визнання 
в тих, хто думає «не так», таких же у всьому рівноправних громадян, 
як і корінні «патріоти». Виникає питання. як, точно слідуючи тому 
ж курсу, котрий вже призводив до fi asco, можна опинитися на яко-
мусь іншому, якісному рівні?

Справа не лише у тому, що сприймати подібний витвір психоло-
гічно тяжко. І не в тому, що у подібному стилі в принципі немисли-
ма яка-небудь змістовна дискусія з опонентом. Справа у тому, що 
переходячи на дискурс словесної лайки, політичної склоки, ідеоло-
гічного шельмування, академік Дзюба практично підіграє настроям 
вулиці і при цьому не може не знати, що у той час, коли він змальо-
вує у своїх текстах такий собі демонічний образ Дмитра Табачника, 
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на вулицях нової(!) України і в прямому телевізійному ефірі студен-
ти-«патріоти» тієї ж Могилянки вже не раз в аналогічній образливій 
формі виступали проти того, на кого їм вказували викладачі, зокре-
ма професор І. Дзюба. Навіть «опудала табачників» на майдані пе-
ред телекамерою спалювали! А таке звичайно служить репетицією 
перед справжнім аутодафе. Перед нами ланка одного ланцюга: від 
художньої вигадки пана Шкляра, який демонструє публіці первісну 
«смакоту» очищення від «чужинців», – до професорської кафедри, 
де «нагнітанням мороку» названі законні вимоги російськомовних 
громадян, а зростки реального неофашизму не бачаться в упор, – 
і до націонал-радикалізму, коли віддані учні матеріалізують ідеї «мет-
рів» у фізичних діях на майданах і вулицях.

Більша частина територій України (окрім «великої Галичини» 
за Збручем) об’єднані руською історією, культурою і державниць-
кою традицією. Зрештою в Україні і стара назва «Русь» не є зо всім 
мертвою – її вживають у консервативних околицях. Так, коли по-
дніпровець або слобожанин каже, що він «руський» і «говорить 
по-руському» (але ж не «росіянин» і не «по-російському») – то це 
означає зовсім не зденаціоналізацію і усвідомлення себе нинішнім 
росіянином, а тільки те, що в устах пересіченого люду досі живе 
давня назва рідного народу. Тому руська етнонація України не може 
розглядатися тільки як російська діаспора і тим більше обзиватися 
збіговиськом безнаціональних «манкуртів» чи «совків», які існують 
виключно у хворобливій уяві галицьких публіцистів. 22% населен-
ня, які підтримують орієнтацію на СНД, розуміють під цим будів-
ництвом не повернення до часів СРСР, а розбудову Союзу вільних 
і суверенних держав. І ще 22–23% бажають бачити Україну в Союзі 
з Україною і Білоруссю, що в підсумку дає майже половину проруськи 
налаштованого населення. Ті, хто схильні пояснювати ці орієнтації 
забитістю, темністю як наслідками «комуно-імперської колоніаль-
ної спадщини» (це після 20 років планомірного витискування будь-
яких симпатій до російського народу, історії, мови і культури), явно 
страждають маніакальною елітарністю, яка межує з презирством до 
того самого українського народу, від імені якого вони виступають.

Українізація завдає удару інтересам тій самій «українській полі-
тичній нації», в ім’я якої вона начебто і впроваджується. Саме так 
слід оцінювати стан справ, якщо визнати, що руська етнонація 
України – така ж повноправна і автохтонна частина українського 
народу, як і власне українська етнонація. Саме вкоріненістю їх обох 



340 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

та кровною спорідненістю цих двох основних складових частин 
українського суспільства пояснюються загальновідомі факти дво-
мовності і суржику. Вбачати у руській душі Вкраїни лише відобра-
ження імперського панування чужоземців вбого і принизливо для 
української національної свідомості. Що розуміється під русифіка-
цією? Тільки одне: загальновідомий факт мовної реідентифікації 
вагомої частини українського народу, переходу декількох мільйонів 
українців на російську мову у повсякденному спілкуванні. Чому ж 
це потрібно непокоїти українську владу? Чому спілкування англій-
ською мовою перестало турбувати навіть ірландських націоналістів, 
не кажучи вже про маси населення? Чому не розгорнуті широкомас-
штабні програми переходу з іспанської на мови індіанських племен 
Латинської Америки? Чому розповсюдження і фактичне визнання 
в США іспанської мови від Каліфорнії до Флориди не спонукає фе-
деральну владу до рішучої боротьби з «повзучою латинізацією»?

Знаменитий шведський кінорежисер Інгмар Бергман вважав, що 
світ врятує не краса, а сором. Приєднуюсь до цієї авторитетної дум-
ки, спостерігаючи, як за 20 років Україна стала незалежною від та-
ких понять, як «свобода, рівність, братерство», «інтернаціоналізм», 
«соціальні гарантії», «громадянські права і обов’язки». Сподіваюсь, 
що українців охопить сором за своє бездарно втрачене минуле так, 
що Україна почервоніє. І тоді, нарешті, ми зробимо все, що від нас 
залежить, аби зажити щасливо в зовсім іншій країні, про яку стіль-
ки мріяли і співали, однак, створити яку так і не змогли. І в(на) 
тій новій Україні, де права і свободи людини будуть завжди вище 
всевладдя бюрократичної машини і свавілля багатіїв, жодна ідео-
логія – навіть дуже патріотична – не буде цькувати інакодумаючих 
одиночок і помикати масами в інтересах купки цинічних авантю-
ристів. Не облудними словесами, що ллються з запроданих трибун, 
а ділами Божими, справами Добра, Любові, натхненною працею, ви-
явами здорового патріотизму, який може виникнути тільки на щи-
рій дружбі між народами, оживе змучена Україна. Не ідеї духовних 
мерців, покараних забуттям історії, а заповіти безсмертних світочів 
духу підкажуть нам шлях до загального добра. Ми прикличемо бла-
гословення Боже знову тільки братолюбністю, покаянням, сердеч-
ною чистотою і – правдою. Хай ця правда не така, яку дає лукавий 
світ, але вона завжди перемагала, завжди воскрешала Україну.
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3.6.  Регіональні особливості
сучасного українського ультра-націоналізму

Будучи ідеологією спочатку опозиційних комуністичному режи-
мові, підпільних, а потім цілком легальних суспільних рухів («Рух 
за перебудову») націоналізм, з набуттям Україною політичної неза-
лежності, майже став ідеологією української держави. Всі україн ські 
націоналістичні організації переслідують однакові політичні цілі 
і різняться в основному ступенем радикальності засобів і методів 
досягнення цих цілей. За критерієм радикалізму їх можна класифі-
кувати наступним чином:

1. Ультра-націоналістичні угрупування, відроджені на заході Укра-
їни навколо традиційної для даного регіону ідеології галицького ін-
тегрального націоналізму і діячів, що її представляли (УНА-УНСО, 
«ВО Свобода») і орієнтовані як на парламентську роботу, так і на 
роботу в масах.

2. Організації орденського і закритого типу, які представляють 
Західну Україну, орієнтовані на пряму дію і мобілізацію молоді шля-
хом навчання її військовій справі, військово-спортивним тренуван-
ням у таборах («Тризуб» ім. С.Бандери).

3. Відверто неофашистські угрупування, більшість котрих вхо-
дять до Соціал-націоналістичної асамблеї. Вони орієнтовані на під-
пільну роботу і антизаконні акції прямої дії, котрі включають як 
агітпроп (руйнування пам’ятників радянської епохи, воєнізовані 
факельні ходи), так і акції залякування (фізичне насильство по від-
ношенню до іммігрантів, окремих неугодних представників влади 
і т. п.). Це «Патріот України», Національна Дія «РІД», «Українська 
Альтернатива», «СІЧ». Вони стоять на позиціях гітлеризму, пропові-
дують ідеї расово-етнічної вищості «українського етносу» і «білої 
раси», агресивного антикомунізму; виступають за «чистоту крові» 
і фізичні розправи над не українцями і політичними інакодумця-
ми [405].

Серед ультраправих організацій найактивніше діяла Українська 
національна асамблея (УНА), очолювана Ю. Шухевичем, під егідою 
якої восени 1991 р. виникли воєнізовані загони Української народ-
ної самооборони (УНСО) під командуванням Дмитра Корчинсько-
го. Члени УНСО брали участь у військових конфліктах у Молдавії 
на боці самопроголошеної Придністровської республіки та в Абхазії 



342 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

на боці Грузії. Незважаючи на те, що в листопаді 1993 р. Верховна 
Рада заборонила створення незаконних воєнізованих формувань, 
УНСО продовжувала діяти, а в деяких областях, зокрема, на Львів-
щині, навіть офіційно була зареєстрована.

У березні 1992 р. в Україні відкрито відновила свою діяльність 
ОУН (бандерівці). У жовтні того ж року відбувся установчий з’їзд 
Конгресу українських націоналістів (КУН), який очолила голова 
проводу Закордонних частин ОУН Слава Стецько (вдова Яросла-
ва Стецько). Наприкінці 1993 р. КУН налічував близько 200 тисяч 
членів. Його програма проголошувала «боротьбу за наповнення 
Української Держави національним змістом», «соціальну ринкову 
економіку», «збереження ядерного статусу України». Водночас із 
бандерівцями в Україну прибув Провід закордонної ОУН (мельни-
ківців), очолюваний колишнім «президентом УНР в екзилі» Мико-
лою Плав’юком. Незабаром було проведено Великий збір ОУН, який 
заявив про «відновлення ОУН в Краї».

В основі ідеології українських неонаціоналістів лежать уявлення 
про націю як про етнічну спільноту, властивості якої тільки част-
ково породжені культурою (спільна мова, традиції, історичні міфи, 
уявлення про себе), а в решті є результатом містичного впливу ґрун-
ту і місця мешкання українців на їхній образ життя. Цей язични-
цький підхід до пояснення походження українців та їх особливої, 
у силу біологічних факторів, ролі на землі є аналогічним нацист-
ській теорії вищості «німецької раси як нащадків арійців». Націоналі-
стична ідеологія вважає природним, що українська «супернація» 
має право претендувати на особливий статус, як у власній державі, 
так і у світовому масштабі. Цей принцип визначає зовнішньополі-
тичну програму націоналістів, головне завдання якої – покінчити 
з недостатньою національною свідомістю українців – «згуртувати 
націю». Краще за все, на думку націоналістів, згуртовує перманен-
тне відчуття зовнішньої загрози: «народу потрібний образ ворога, 
об’єкт для биття. Народ звик, що завжди є хтось, хто винний у його 
бідах». Український націоналіст має відчувати себе в стані постійної 
війни. При цьому зовсім не важливо, яка ймовірність військового 
протистояння і які його можливі наслідки.

Зовнішнім ворогом України націоналісти обрали Росію, як таку, 
що мала достатній потенціал для утвердження «загрози» у масовій 
свідомості. Командир УНСО О. Вітович з властивою йому безкомп-
ромісністю писав:
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«Москва завжди була, є і буде для нас ворогом номер один. Тому наша 
смертельна ненависть до цієї дикої орди цілком зрозуміла і морально ви-
правдана» [86, c. 2].

Зрозуміло, що сама по собі ненависть «свідомого українця» до 
«москаля» аж ніяк не гарантує готовності українських націоналістів 
до війни з Росією. Недарма ж найбільш войовничі з націоналістич-
них екстремістів готуються до партизанської війни або диверсійної 
діяльності. У перспективі військового зіткнення з Росією вони і не 
розраховують на власні збройні сили, сподіваючись, що за першим 
же їх покликом вся військова міць Заходу обрушиться на ненавис-
ну Росію. Крім того, антиросійська істерія використовується проти 
опонентів націоналізму, які стверджують, що «визволившись» від 
Росії Україна нічого не набула, а втратила надто багато.

Росія головний, але не єдиний ворог. Інші суміжні з Україною 
держави націоналісти також оголосили ворожими – тими, що за-
хопили «українські етнографічні землі». Так, Білорусь викликає не-
нависть націоналістів інтеграцією з Росією. Це загрожує не тільки 
втратою прибутків за транзит нафти і газу, а й дискредитацією кур-
су націоналістів на розрив всіх відносин з «москалями». Особистих 
контактів з білорусами галицькі націоналісти уникають, але постій-
но публікують у своїх друкованих органах (для українців) статті 
з критикою «батьки Лукашенка» і пророцтвами безперспективності 
білорусько-російського альянсу.

Поляки були для бандерівців головним об’єктом ненависті, зві-
риних розправ у роки Другої світової війни. Проте, тут націоналісти 
зайняли обережну позицію. По-перше, «суверенну Україну» намага-
лися повернути обличчям до Європи, значить до Польщі. По-друге, 
в умовах «перебудови» галичани годувалися польськими «шоп-ту-
рами» і дратувати сусідів не наважувалися. Але це не означало, що 
«польське питання» зняте з повістки дня. Ненависть тліє як вогонь 
під попелищем, іноді прориваючись назовні в устах найрадикальні-
ших лідерів. Загалом націоналісти не приховують, що готові реалі-
зувати свої претензії насильницькими методами: «поляки – історич-
ні вороги», тому, Україна «повинна бути завжди готова до війни на 
два фронти».

Ультра-націоналісти зберегли притаманний «класичному» укра-
їнському націоналізму істеричний антисемітизм, хоча значну ча-
стину проживаючих в Україні євреїв знищили гітлерівці, багато 
хто скористувався можливістю еміграції з СРСР, а ті одиниці, що 
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залишилися, серйозної конкуренції «істинним українцям» не скла-
дають. Більш того, нечисленні єврейські громади (особливо у Га-
личині) завжди демонстрували лояльність до «українського націо-
нального відродження». Мабуть, ставка робилася на оспіваний ідео-
логами інтегрального націоналізму «споконвічний» антисемітизм 
«національно свідомих українців». Бандерівці, якими гітлерівці 
комплектували «допоміжну поліцію» і каральні батальйони, брали 
активну участь у Холокості, особливо у Галичині, де гітлерівці зни-
щили майже все єврейське населення.

Давня історична суперечка, пов’язана з протистоянням україн-
ського націоналізму Великої (Наддніпрянської) України та Гали-
чини, у пострадянській Україні закінчилася перемогою галицького 
націоналізму. Малонаселені і переважно аграрні області Галичини 
дали непропорційно високий відсоток представництва у вищих 
органах влади незалежної України – і в часи першого президента 
Л. Кравчука, і в період «помаранчевого» тандему Ющенко-Тимошен-
ко. Галичина отримала фактичну монополію на ідеологію. Вона ж 
(поруч із Волинню) залишається основною електоральною базою 
українського націоналізму. У Галицько-Волинському регіоні на по-
зиціях ультра-націоналізму фашистського толку стоять або відро-
джені, традиційні для цього краю організації ОУН(б) і ОУН(м), або 
нові, на кшталт УНА-УНСО, КУН, «ВО Тризуб» ім. С. Бандери і «ВО 
Свобода», але такі, що орієнтуються на ті ж традиційні для цього 
краю ідеї і символічні фігури радикального галицького націоналіз-
му, що і ОУН. Всі названі організації сповідують в тому чи іншому 
вигляді ідеологію вождізму і кличуть до побудови моноетнічної дер-
жави на моделі, розробленої теоретиками фашизму і нацизму, але 
у специфічній інтерпретації українського (галицького) інтегрально-
го націоналізму (Петлюра, Донцов, Коновалець, Бандера, Шухевич). 
Їх лідери прагнуть встановлення такого політичного устрою, що 
забезпечить західноукраїнській (галицькій) етнокультурній групі 
виняткові права, свободи і преференції в усіх галузях суспільного 
життя. Домінуюче положення західноукраїнського етносу пропо-
нується відобразити у ряді спеціальних законів і особливих дер-
жавно-політичних заходів, наприклад, закон про титульну націю 
з визначенням прав і обов’язків корінного народу. Відповідно своїм 
головним завданням всі вказані організації ставлять формування 
«української політичної нації» виключно із представників україн-
ської етнічної групи. Наприклад, «ВО Свобода» «буде домагатися, 
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щоб основними цінностями українського суспільства стали основні 
цінності українського народу: українська мова, національна сим-
воліка, українські народні звичаї та традиції...». Звідси – тотальна 
українізація країни в ідеологічній, культурній і мовній сферах:

«Партія вважає за необхідне, щоб українське суспільство досягнуло 
ідейної, мовної і релігійної єдності: де ідейна єдність формуватиметься на 
основі ідеї українського патріотизму, мовна – на основі української мови, 
а релігійна – на єдності всіх традиційних християнських конфесій» (при-
клад із програми «Свободи») [434].

Націоналістичні угрупування пропонують репресивні міри для 
загального розповсюдження української мови: змушення держав-
них чиновників до її використання під загрозою звільнення з ро-
боти та прижиттєвою забороною займати дану посаду, законодавче 
закріплення загальної українізації всієї публічної сфери країни із 
санкціями за порушення норм закону. Економічна програма біль-
шості названих організацій носить ліво-популістський характер. 
«ВО Свобода» і УНА-УНСО виступають за націоналізацію тих за-
водів і фабрик, що належать вітчизняним власникам. При всьому 
радикалізмі цілей у своїх програмах вони прагнуть, з урахуванням 
сучасної епохи, відійти (хоча б зовнішньо) від крайнощів расової тео-
рії гітлерівського нацизму, маскуючи ідейну спорідненість з ним. То-
му упор робиться на «права людини», однак, за етнічним критерієм. 
Дані права можуть бути доступні всім українцям, але лише після 
того, як все населення України повністю українізується.

Здається очевидним, що галицькі і буковинські селянські націо-
налісти, ґенеза ідеології яких сходить до хуторянської психології та 
історичного досвіду проживання у крайньому кутку Австрійської 
імперії на положенні відсталої національної меншості, мали ство-
рити цілком іншу картину світу, чим націоналісти великих європей-
ських міських центрів. Галицький менталітет, сформований за умов 
малих просторів і заснований на ньому галицький варіант україн-
ського націоналізму не припускає широкого просторового мислен-
ня (а як наслідок – широких експансіоністських планів).

На Півдні і Сході в силу відсутності там традицій українського 
націоналізму подібні радикальні позиції займають неофашистські 
організації, орієнтовані безпосередньо на фашистсько-нацистські 
першоджерела (Муссоліні, Гітлер, Розенберг, Гебельс та ін.). Тому 
фігури галицького інтегрального націоналізму (Петлюра, Бандера, 
Шухевич та ін.) для Півдня і Сходу чужі, ідейною основою даних 
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організацій є людиноненависницькі ідеї фашизму в його класично-
му вигляді гітлеризму. Дана обставина обумовлює таку особливість 
неофашистських угрупувань, як поєднання ідеї етнічної української 
диктатури з ідеєю расової вищості білої людини. Ідеологічно ради-
кальні націоналістичні угрупування найбільш активні саме на Півдні 
і Сході, де вони змушені заявляти свою позицію у ментально і куль-
турно чужому їм російськомовному і багатоетнічному суспільному 
середовищі. Мова йде про Соціал-націоналістичну асамблею (СНА). 
8 листопада 2008 р. до складу СНА увійшли 4 соціал-націоналістичні 
організації: «Патріот України», НД «РІД», «Українська Альтернатива» 
і «СІЧ». УНТП, Свято-Андріївський козацький курінь і Громадян-
ське об’єднання «Тверезий Київ» заявили про своє союзницьке від-
ношення до СНА. Активні акції нацистів відбуваються найчастіше 
у Донецьку і Харкові, а також у Києві. Серед регіональних підрозділів 
організацій, що входять до СНА, лише одна знаходиться на заході – 
в Івано-Франківській області, решта зосереджені у центрі (переваж-
но у Київській області) та на Півдні і Сході (Харків, Донецьк, Одеса).

Рання УНА-УНСО і, особливо, «Патріот України», є східно-
українськими проектами українського націоналізму. В УНА-УНСО 
зраз ка 1990-х рр. домінували представники центральноукраїн-
ських ре гіонів. Насамперед, це відноситься до такої неординарної 
особистості, як Дмитро Корчинський. Можливо, що у такій пере-
твореній формі реалізувалася реакція Наддніпрянської України, 
історичної Малоросії, на ідейно-політичне домінування галичан, 
котрі монополізували «українську ідею». УНА-УНСО виступала 
з позицій панукраїнізму і навіть панславізму, вважаючи, що центр 
східнослов’янської державності повинен перейти у Київ, який стане 
столицею величезної імперії від Карпат до Тихого океану. У її полі-
тичній риториці помітне місце посідають претензії на заміщення 
Україною ролі колишнього СРСР:

«Наївно буде вважати, що на Балканах, в Чорноморському регіоні, на 
Кавказі і в Східній Європі Україна може мати інтереси, відмінні від тих, 
що мав СРСР. Відповідно Україна зобов’язана наслідувати політику СРСР 
у цих напрямках і прагнути наслідувати у всіх інших».

І далі:
«Імперія мала величезний потенціал і у більшовизмі було багато цінно-

го. Взагалі, це повинна була бути наша імперія» [435].
Даний пасаж, котрий неможливо уявити у традиційного націо-

наліста-галичанина, свідчить не стільки про різницю навіть геополі-
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тичних підходів, скільки про несхожість менталітетів націоналістів 
колишньої австрійської Рутенії та руської Малоросії.

На сьогоднішній день найбільш динамічною силою українського 
націоналізму є «Патріот України» (ПУ), який представляє собою рух, 
який розробляє скоріше расистську і загальну східнослов’янську 
(з сильною домішкою язичництва), чим українську етнічну лінію. 
Саме ПУ робить особливо помітною тенденцію до зміщення центра 
націоналізму на Схід України, взявши у «класиків» такі принципи, 
як революційність, тоталітаризм, антилібералізм і антиіндивіду-
алізм. В програмі ПУ відсутні русофобські висловлювання. На об-
раз головного ворога «претендує» не «імперська Москва», а Новий 
Світовий Порядок (в тому числі такий його інструмент, як НАТО), 
ідеологічним обґрунтуванням якого є лібералізм, а культурними 
підставами – глобалізація і мультикультуралізм. В програмі ПУ дуже 
рельєфні імперські мотиви. Для східноукраїнських націоналістів, 
що були виховані в руській і радянській культурі, проникнутій ім-
перським апофеозом і відчуттям причетності до великого світу, до 
грандіозних змін, не могли не бути чужими партикулярні і містеч-
кові настрої галичан. Проект програми ПУ припускає створення під 
егідою України блоку країн (Центральноєвропейської конфедерації) 
і в подальшому приєднання до цього блоку держав Західної Євро-
пи (після перемоги там національних революцій). Росії з її «націо-
нальним урядом» відводиться роль молодшого партнера України. 
Припускається повернення центра східнослов’янської державності 
назад, до Малоросії, історичної Руської землі [395]. Націоналізм га-
личан ретроспективний, націоналізм східних українців – перспек-
тивний. Фактично в організаціях українського націоналізму в його 
східноукраїнській версії більше від романтично зрозумілого біль-
шовизму, і, особливо, від народницької і есерівської ідеї борця-ре-
волюціонера, чим від суто охоронного націоналізму Галичини.

В цілому ідеологія названих груп уявляє з себе суміш лівих ідей 
у економіці, фашистського популізму в соціальній політиці, тоталітар-
ної диктатури (міжвоєнні Італія та Німеччина) в політичному устрої 
і нацистських ідях біологічної нерівності народів і рас. Крайній варіант 
цієї ідеології являє собою типовий націонал-соціалізм (нацизм) гіт-
лерівського зразка. Поєднання названих рис робить ідеологію укра-
їнських ультра дуже зручною у розповсюдженні серед різних верств 
населення. Ліва антиолігархічна риторика сприймається серед мар-
гінальних і напівмаргінальних прошарків районних центрів, селищ 
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міського типу. Експлуатація примітивних етнічних інстинктів знахо-
дить відгук у частини україномовної авдиторії (особливо у Галичині 
і на Волині). Заклики до «твердої руки» і критика влади за її м’якість 
вітається дрібними підприємцями, збіднілим середнім класом, не-
заможною інтелігенцією, селянством (частина цієї авдиторії – росій-
ськомовна). Антисемітизм, радикальний антикомунізм, ненависть до 
імігрантів і расистські закиди отримують визнання серед озлоблено-
го контингенту виборців і патріархально налаштованих провінціалів. 
Воєнізована форма партійно-ідеологічної роботи (проведення табірних 
зборів і воєнізованих ігор, поєднання спортивного туризму з військо-
во-спортивною підготовкою тощо) вельми приваблює молодь і ство-
рює навколо фашистських об’єднань вигідний романтичний ореол.

Активізація ультра на Україні стає відчутною загрозою її суспіль-
ній безпеці, що пов’язано з наступними факторами:

1. Розповсюдження націоналістичних ідей у центрі України. Гра 
на почуттях етнічної вищості в найрадикальнішому вигляді, пошук 
винних у глибокій кризі в Росії і тих силах, котрі симпатизують їй 
в самій Україні, можуть знайти відгук у центрі країни. Перехід да-
ного регіону під вплив цих ідей об’єднає центр України з Галиць-
ко-Волинським регіоном, створить єдиний у ідейному відношенні 
територіальний масив під контролем націоналістичних сил.

2. Цілеспрямована робота фашистів в україномовному середови-
щі Півдня і Сходу України. Перехід навіть частини україномовного 
населення Півдня і Сходу на позиції ультра-націоналістів розколе 
поки монолітну антинаціоналістичну базу, представлену населенням 
даного регіону, створить внутрішній регіональний конфлікт між 
україномовними та російськомовними представниками населення.

3. Вплив ультра-націоналістичної ідеології на молодь і подаль-
ше її успішне рекрутування у воєнізовані формування при фашист-
ських партіях створить ідейно-кадрову основу для посилення дис-
кримінації неукраїномовної частини населення. При певному збігу 
обставин (наприклад, відчуваючи підтримку деякої частини насе-
лення і/або влади), фашистські бойовики здатні розгорнути терор 
проти прибічників відновлення загальноруської єдності і україно-
російської дружби [405].

В які б одежі не переодягався націоналізм, суть його залишається 
одна й та ж – абсолютизація національних чинників у суспільному 
житті, заміна міжнаціональною боротьбою соціальних суперечно-
стей всередині нації.



РОЗДІЛ 4
УНІЯ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ 

ЯК ІДЕОЛОГІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ 
СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ВАТІКАНУ





4.1.  Великий Церковний Розкол
між Сходом та Заходом

Ось вже тисячоліття як порушена духовна єдність європейсько-
го християнства: східна частина сповідує переважно православ’я, 
західна частина, в основному католики, з XI по XVI ст. зазнава-
ла внутрішніх розколів, котрі дали початок різноманітним проте-
стантським відгалуженням. Це дроблення було результатом трива-
лого історичного процесу, на який вплинули як розбіжності у віро-
вченні, так і політичні та культурні фактори. На перших Вселенських 
соборах 325 і 381 рр. було визначено: «Вірую в Єдину, Святу, Собор-
ну і Апостольську Церкву». «Єдина» – тому що «всі, хто входить до 
Церкви складають одне Тіло Христове, а окремо, один для другого, 
є члени» (Рим. 12, 5; І Кор. 12, 27). Окреме існування Православ-
них Церков у різних країнах анітрішки не порушує єдність Церкви 
Христової, бо ці церкви – частини – є одно тіло єдиної Вселенської 
Церкви. Вони мають одну главу – Христа і один дух віри і благодаті. 
Церква зветься «Святою» тому що освячена самим Ісусом Христом 
через Його страждання, вчення, молитву і таїнство. Тому навіть ті 
члени Церкви, які є грішними, не завадять їй перебувати Святою, 
бо вони очищаються покаянням. Церква називається «Соборною», 
тобто «Католицькою», бо вона не обмежується ні місцем, ні часом, ні 
народом, але включає в себе вірних всіх місць, часів і народів: «Немає 
ні іудея, ні елліна, ні обрізання, варвара, скіфа, раба вільного, бо всі 
ви одне в Ісусі Христі» (Кол. 3, 11). Церква є «Апостольською», тому 
що розповсюджена і утверджена на землі через Святих Апостолів 
й через священне рукопокладення безперервно зберігає отримані від 
них Дари Святого Духа. Назва Церкви «Апостольською» зобов’язує 
вірних твердо триматися вчення Апостолів і віддалятися від будь-
якого вчення, незгодного з ним. В Церкві віровчення переходить 
в етику, тобто суто теоретичних положень в християнстві немає. 
Поза Церквою і без неї неможливе християнське життя. Без Церк-
ви немає Християнства. Християнська віра і догматика переходять 
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у християнське життя, тому у давнину увірувати у Христа означало 
приєднатися до Церкви.

Слід підкреслити, що в перші століття нашої ери не було різкого 
поділу церкві на східну (грецьку) і західну (латинську). Римська об-
щина, наприклад, не була спочатку латинською. Її єпископи, судячи 
з імен, були греками. До другої половини ІІІ ст. грецька мова була 
офіційною мовою римської церкви. Лише після поділу Рим ської 
імперії на Східну і Західну і перенесення столиці з Рима до Візан-
тії (Константинополь) намітився поділ церкви на західну (латин-
ську) і східну (грецьку). У V ст. виділилося п’ять центрів християн-
ства, єпископи яких одержали титули патріархів. Цими центрами 
були Константинополь, Олександрія, Антіохія, Єрусалим на Сході 
і Рим – на Заході [614]. Майже всі християнські церкви, за винят-
ком Перської, Ефіопської та Ірландської, знаходилися на території 
Римської імперії. Ця імперія не була ані східною, ані західною, і її 
культурна еліта добре розмовляла як грецькою, так і латинською 
мовами. Імперія простягалася від Атлантики до Сирійської пустелі, 
від Рейну і Дунаю до африканських пустель. Християнізація цієї ім-
перії в IV ст. ще більше посилила її універсалізм. На думку христи-
ян, імперія представляла з себе простір, на якому якнайкраще мав 
втілитися євангельський ідеал духовної єдності, здатний подолати 
етнокультурні розбіжності.

Всупереч розповсюдженій думці, навала германських племен 
і утворення варварських королівств у західній частині імперії не 
означало повної руйнації єдності Європи. Позбавлення влади Рому-
ла Августула у 476 р. стало не «кінцем імперії на Заході», а завер-
шенням адміністративного розділу імперії на східну та західну ча-
стини (395 р.). Захід повернувся під владу одного імператора, який 
мав резиденцію у Константинополі. Таким чином, германські ко-
ролівства стали першим втіленням «візантійської співдружності». 
Їх залежність від імператора, хоча вона була лише формальною та 
іноді навіть явно заперечувалась, зберігала культурне і релігійне 
значення [71]. Коли слов’янські народи, починаючи з VII ст., стали 
переселятися на спустошені Балкани, то в тій чи іншій мірі анало-
гічний статус встановився між ними та Константинополем; подібне 
відбулося і з Київською Руссю.

Спілкування між місцевими Церквами цієї обширної Романії, 
розташованими як у західній, так і в східній її частинах, зберігалося 
протягом всього першого тисячоліття. Вчення єпископів і церковних 
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письменників, чиї твори були написані латинською мовою, – Іларія 
Піктавійського (315–367) [388, c. 19–35], Амвросія Медіолансько-
го (340–397) [388, c. 55–96], Іоанна Касіана Римлянина (360–435) 
[388, c. 233–269] і багатьох інших – є повністю співзвучним з вчен-
ням грецьких святих отців Василя Великого (329–379) [66], Григорія 
Богослова (330–390) [135], Іоанна Златоуста (344–407) [213] та ін-
ших. Західні отці відрізнялися від східних іноді лише тим, що ро-
били більший акцент на моральній складовій, аніж на глибокому 
богословському аналізі. Перший «замах» на цю гармонію відбувся 
з появою вчення Блаженного Аврелія Августина (354–430), який 
відкрив християнській думці нові шляхи, котрі залишили глибокий 
відбиток в історії Заходу, але водночас виявились майже повністю 
чужими східним Церквам. Перш за все Августин розробив те бого-
словське вчення про Святу Трійцю, що лягло в основу латинської 
доктрини про сходження Святого Духу від Отця і Сина (Filioque) [3]. 
Згідно більш давній традиції, Святий Дух бере своє начало виключ-
но від Отця. Східні отці завжди дотримувались цієї формули, що 
містилась у Святому Письмі Нового Заповіту і вбачали у Filioque 
спотворення апостольської віри.

Після падіння Західної Римської імперії і утворення «варвар-
ських» держав римські єпископи, які у IV ст. стали іменувати себе 
папами, використовуючи міжусобну боротьбу феодальної знаті, 
зуміли зміцніти свою владу і почали висувати претензії на вищий 
авторитет у справах християнської церкви. Римські папи викори-
стовували будь-яку нагоду, щоб посилити свою владу і вплив. Вони 
широко спекулювали на славі Риму – «вічного міста», де була їх 
резиденція, підкреслювали свою відмінність від «провінціальних» 
єпископів. Для зміцнення своєї влади і авторитету папи оголошу-
вали себе намісниками бога на землі, спадкоємцями римських ім-
ператорів у релігійній сфері. Римський імператор у дохристиянські 
часи був не лише світським володарем (цезар, аугустус, імператор), 
а й духовним – понтіфікс максимус. Папи прийняли цей духовний 
титул, і саме правління пап звичайно називається понтифікатом. 
Папи широко пропагували легенду, ніби римська церква була засно-
вана апостолами Павлом і Петром. Слова, що їх нібито сказав Ісус 
Петру: «Ти єси Петро, і на каміні цім побудую церкву мою», – тлума-
чились в тому розумінні, що церква, заснована Петром, є основним 
фундаментом християнської церкви і сам він є намісником Хрис-
та. А оскільки папи є спадкоємцями Петра як римські єпископи, то 
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через нього вони і слали намісниками Христа. Всі ці софістичні 
міркування і висновки стали можливими тому, що папи набули ре-
альної економічної і політичної влади. Вони володіли величезними 
земельними маєтками. З нагромадженням багатства зростали їх по-
сягання на світську владу. Для виправдання своїх претензій папство 
вдалося до фальсифікації документів, які повинні були підтвердити, 
що папа римський – глава християнського світу. Папство не лише 
фабрикувало фальшиві документи, а й постійно намагалось втілю-
вати в життя ідеї, в них сфабриковані.

Вся сила Рима була спрямована на вироблення чіткої централі-
зованої церковної організації. Як вже відомо, після розпаду Рим-
ської імперії на Заході не існувало єдиної сильної централізованої 
держави, здатної захищати позиції церкви. Фактично єпископи 
повністю залежали від тих феодалів, на території яких знаходилися 
їхні єпархії. Водночас церковні володіння перетворювалися на такі 
ж самі «напівдержави», як і володіння світських землевласників. 
Посади єпископів передавалися як звичайний лен. Були випадки, 
коли єпископами призначалися навіть діти 8–9 років. Ні єпископи, 
ні монастирі не вважали за потрібне враховувати загальноцерковні 
інтереси, натомість вони, як і світські феодали, прагнули здобути 
якомога більшу феодальну ренту, вели постійні міжусобні війни. 
Зрозуміло, що єпископи, перетворюючись на феодалів, втрачали 
свій авторитет серед віруючих. Отже, виникла небезпека, що ідео-
логічна функція церкви буде зведена до нуля. За таких обставин 
вихід, який би забезпечив зростання авторитету церкви, полягав 
в умовах пануючої на Заході феодальної роздробленості в централі-
зації церковних організацій, у перетворенні священнослужителів на 
слухняних виконавців волі вищої ієрархії. Для цього необхідно було 
домогтися певної незалежності церкви від світської влади, тобто 
щоб церква стояла вище численних карликових держав тодішньої 
Європи. В свою чергу, це мало надати монархічного характеру рим-
ській церкві.

Інакше становище існувало у Східній Європі. Що стосується Ві-
зантії, то там існувала відносно міцна державна влада, яка могла 
захистити церкву від посягань феодалів на її права. Східна церква 
виросла із тісного союзу із світською владою, під впливом великих 
послуг, наданих їй візантійськими імператорами. Імператор Костян-
тин І (324–337) і його наступники допомогли християнству «стати 
на ноги», перемогти стару «язичницьку» релігію, допомагали йому 
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в боротьбі з численними єресями, забезпечували його матеріальне 
становище. Імператори брали активну участь у церковних справах: 
скликали церковні собори, своїм авторитетом надавали силу їх по-
становам. У зв’язку з цим для візантійської церкви не було потреби 
претендувати на верховну владу над феодалами та державою. Саме 
тому історично склалось так, що теократичний устрій у східній церк-
ві не розвинувся – над церковними ієрархами канонічно стояли 
собори (вселенські і помісні), а над соборами – світська влада [71]. 
Православ’я, як відомо, ніколи не було централізованим у світовому 
масштабі. Навіть ті церкви, які визнавали свою канонічну залежність 
від Константинополя, завжди намагалося проводити самостійну 
зовнішню і внутрішню політику. До того ж, хоча православна церк-
ва іноді також прагнула утвердити свою зверхність над світською 
владою в тій чи іншій країни, однак в силу конкретно-історичних 
обставин це їй не вдавалося. Все це призвело згодом до повної за-
лежності візантійського духовенства від імператорської влади. Ім-
ператор вважався ставлеником бога, його помазаником, верховним 
покровителем вселенської церкви, який за свої дії відповідав тільки 
перед Господом. Візантійські імператори фактично поставили церк-
ву під свій контроль, перетворили її в одне із знарядь державного 
управління, тобто здійснили цезарепапізм.

Внаслідок неоднакових умов, за яких функціонували відгалу-
ження християнства, в них розроблялися власні, відмінні від інших, 
форми керівництва, обряди, канони, догмати. Ще задовго до подій 
1054 р. «святі отці церкви», які були канонізовані на Сході, не визна-
валися на Заході і навпаки. Чи треба поститися в суботу? На Заході 
дотримувалися посту, а на Сході – ні. Як треба причащатися: заква-
шеним хлібом чи прісним? На Сході причащалися заквашеним, а на 
Заході – прісним. І так далі. Бували також випадки, що віруючий, 
який отримав хрещення на Заході, приїхавши на Схід, у Візантію, 
змушений був перехрещуватися, щоб вважатися «повноцінним» 
для християнської церкви.

Офіційне відпадіння Католицької Церкви від Єдиної Соборної 
і Апостольської Церкви відбулося у 1054 р. Після багатолітньої 
черги необґрунтованих домагань на канонічні території Східної 
Церкви римський понтифік Лев ІХ отримав достойну відповідь 
від патріарха Михайла Керулларія. У тому ж році легати папи пер-
шими склали акт відлучення Константинопольського Патріарха, 
а в його особі і всієї Східної Церкви. Під час божественної літургії 
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в константинопільській Святій Софії вони поклали акт на престол. 
Трохи пізніше відбулись взаємні анафемаствування.

Спровокований войовничими папськими легатами розкол 1054 р. 
по суті був початком ідеологічної підготовки широкомасштабних 
і тривалих агресивних війн західноєвропейських феодалів проти 
східнослов’янських народів та підкорення південнослов’янських 
країн, – Хорватії, Істрії і Далмації, – католицькими Венецією та 
Угорщиною. Разом з тим посилився опір західним впливам у східній 
Сербії, Болгарії і Київській Русі. Поряд з цим поділ церков сприяв 
виникненню чвар і взаємної ворожнечі між деякими слов’янським 
народами, які належали до різних течій християнства. Тим самим 
значною мірою була послаблена здатність слов’ян протистояти іно-
земному втручанню у свої внутрішні справи. Протягом наступних 
століть Православні Церкви займали відносно Католицької най-
частіше за все оборонну позицію, що супроводжувалась атмосфе-
рою недовіри і підозрілості.

За об’єднання європейських країн на «християнських» засадах 
папи римські виступали ще після першої світової війни. Так, одним 
з кроків, спрямованих на здійснення плану клерикалізації Європей-
ського континенту, було створення Дунайської федерації. До цьо-
го ж плану папство повернулося в роки другої світової війни, коли 
став очевидним неминучий крах фашистської Німеччини. В складі 
федерації, на чолі якої передбачалося поставити Отто Габсбурга – 
сина колишньої імператриці Австро-Угорщини, – Ватікан хотів ба-
чити Баварію, Австрію, Угорщину, частину Польщі і частину Чехо-
словаччини.

Для Ватікану будь-які засоби покатоличення східнослов’янських 
народів є гарними. З цією метою в травні 1917 р. Митрополит Шеп-
тицький скликав у Петрограді собор прихильників уніатства в Ро-
сії і оголосив створення католицького екзархату «великої Росії». 
В роки громадянської війни він доклав зусиль до поширення уніат-
ства в Радянській Україні. 1918 р. папа римський Бенедикт XV ство-
рив спеціальний Східний інститут для підготовки духовних осіб, 
які повинні були діяти на Сході, передусім на території Радянської 
України і Радянської Білорусії. В заяві митрополита Антонія (Хра-
повицького), засновника Зарубіжної Руської Православної Церкви 
від 10 червня 1922 р. йшлося про «точні свідчення», що Папа Рим-
ський «не тільки вступив у змову з христопродавцями більшовика-
ми, а й прагне використати гоніння на Руську Православну Церкву 
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та її главу у корисних цілях войовничого католицизму» [359, с. 433]. 
Бенедиктинець Х. Бауєр розчулювався у 1930 р.:

«Більшовизм вбиває священників, оскверняє храми і святині, руйнує 
монастирі».

«Чи не в цьому... релігійна місія безрелігійного більшовизму, що він 
обрікає на зникнення носіїв схизматичної думки, робить tabula rasa і цим 
дає можливість духовного відтворення?» [359, с. 432–433].

Святий Престол своєю політикою прямо чи опосередковано під-
тримував фашистські режими. Папська дипломатія робила все мож-
ливе, щоб використовувати фашизм в своїх цілях і спрямовувати фа-
шистську агресію проти неугодних Ватикану країн і політичних сил. 
11 лютого 1929 р. Ватікан підписав конкордат з фашистським дикта-
тором Мусоліні, 20 липня 1933 р. – з урядом гітлерівської Німеччи-
ни, в 1940 р. – з Салазаром. З кожним роком Гітлер ставав все більш 
небезпечним, папа був переконаний у тому, що незабаром вибухне 
нова світова війна, розв’язана Німеччиною, однак, свою ідеологічну 
зброю Святий Престол продовжував спрямовувати проти СРСР. Так, 
в енцикліці 1937 р. «Про положення католицької церкви в Німець-
кому рейху» лише перелічувались порушення нацистським урядом 
конкордату, йшлося про різні утиски церкви, але не засуджувалась 
ідеологія націонал-соціалізму, не відлучалися від церкви її носії. Нав-
паки, енцикліка «Про атеїстичний комунізм» передавала анафемі як 
комуністичну ідеологію, так і всіх її прибічників. Звичайно, можна 
по-різному відноситися до тих, хто дотримується лівих політичних по-
глядів, але ніхто не може заперечити того, що тільки завдяки їхній са-
мовідданій боротьбі і вдалося врятувати європейський континент від 
фашизму. І саме цим пояснюється той факт, що представники лівих 
політичних партій зайняли провідні місця в органах державної влади 
повоєнної Європи. Європейські народи добре розуміли, кому вони 
зобов’язані звільненням від фашистської тиранії. На жаль, навіть піс-
ля цього, Ватікан не переосмислив своєї позиції. Його головною ме-
тою знову стала підготовка «хрестового походу» проти СРСР.

Після закінчення другої світової війни з’явилася концепція «об’єд-
нання католицької Європи», суть якої полягала в необхідності ство-
рення федеративної «малої Європи», в якій вирішальний голос на-
лежав би церковній ієрархії. Саме вона здійснювала б контроль над 
діяльністю християнсько-демократичних партій, що користувалися 
в перші повоєнні роки значним впливом у багатьох західноєвропей-
ських країнах. Автор цієї концепції папа Пій ХІІ планував включити 
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в «об’єднану Європу» останні існуючі тоді на Європейському кон-
тиненті фашистські диктатури – франкську Іспанію і Португалію 
Салазара. З початком «холодної війни» цей папа беззастережно 
виступив на підтримку нової держави, яка прагнула світового па-
нування – США.

Католицька церква розробила теоретичне обґрунтування не-
обхідності об’єднання Європи на «християнських» засадах. Вихід-
ним пунктом на шляху до об’єднання європейських народів про-
голошується «єдність у Христі», а сам Ісус – єдиною точкою під-
рахунку історії та культури від Тібру до Уралу, епіцентром Європи 
і кожного європейця, незалежно від політичних, економічних, со-
ціальних, ідеологічних чи інших факторів. Аргументи на користь 
своєї христоцентричної концепції католицькі ідеологи намагаються 
знайти як у сучасності, так і в минулому. Наприклад, в нинішній 
інтерпретації католицьких і особливо уніатсько-націоналістичних 
авторів «солунські брати» – великі слов’янські просвітителі Кирил 
і Мефодій – раптом постають «канонізованими послами Риму», 
«посланцями святої католицької церкви серед слов’ян», «першими 
уніатами», «піонерами єдності між Західною і Східною Європою на 
основі їх євангелізації». Мовляв, в значній мірі завдяки діяльності 
«солунських братів» можна говорити сьогодні про спільні христи-
янські корені обох частин Європи. За ці «заслуги» Кирило і Ме-
фодій були проголошені Ватіканом «співпокровителями Європи». 
Таке ставлення до слов’янських просвітителів – «солунських братів» 
з боку сучасної католицької церкви цілком очевидне, адже основ-
ним об’єктом христоцентричної концепції, як і всієї теперішньої 
діяльності Ватікану в галузі культури, є слов’янські народи.

Підвищений, нав’язливий інтерес до слов’янських культур з боку 
Ватікану, його своєрідний культурологічний панславізм є нічим 
іншим, як прагненням повернути слов’ян «в лоно Заходу». Все це 
вельми приваблює уніатсько-націоналістичні кола до католицької 
культурології, насамперед до її стрижневих положень про:

1. «Спільні християнські корені» культури Східної і Західної Єв-
ропи на основі їх духовної єдності.

2. Визначальну роль католицизму в розвитку європейської куль-
тури, в тому числі культур слов’янських народів.

3. «Видатні заслуги» католицизму і унії в прилученні українсько-
го народу до скарбниці світової духовної культури, в захисті і збере-
женні національної самобутності української духовності.
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4. «Золотий вік» в історії культури України, пов’язаний з діяль-
ністю уніатської церкви.

Оскільки Ватікан є головним координатором діяльності уніат-
ських ієрархів, їх ідеологічних побудов та пропагандистських акцій, 
то причини звернення уніатсько-націоналістичних теоретиків до 
питань духовної культури слід шукати, насамперед, у відповідній 
переорієнтації Ватікану. Сучасна римсько-католицька церква являє 
собою могутню, крайньо централізовану, жорстко ієрархічну світо-
ву організацію. По суті, це невидима імперія, негласна наддержава 
з величезними політичними і фінансовими можливостями, що під-
корені стратегічній меті, сформульованій багато століть назад – 
встановленню світового духовного панування католицизму. Ви-
моги обновити, кардинально переглянути традиційно упереджене 
ставлення до духовної культури, які ще недавно висувались лише 
теологами модерністського напрямку, перетворились сьогодні на 
програму дій всього католицизму. У новому ставленні католицьких 
ідеологів до культури зайшли відображення вічні претензії като-
лицизму на роль «рятівника людства від загибелі» шляхом «духов-
ного оновлення» світу. Підвищений інтерес католицьких ідеологів 
до духовного життя народів, проблем духовної культури є органіч-
ною складовою курсу на пристосування до нових умов, концепцій, 
структур, форм і методів діяльності католицької церкви. Цей курс 
(аджорнаменто), згідно з планами Ватікану, повинен не лише виве-
сти католицизм з кризового стану, але й забезпечити йому провідну 
роль в духовному житті людства.

В час глобалізації, коли поступово зникають міждержавні та 
міжнародні кордони, коли контакти між людьми різних націй ста-
ють все частішими, у багатьох людей виникає питання: а як бути 
з міжрелігійними і міжконфесійними розмежуваннями? Чи не на-
став час скасувати і ці кордони, тим більше, що віруючі люди мають 
давати приклад смирення та самозречення. Що заважає припинити 
міжрелігійну і міжконфесійну ворожнечу? Цим питанням занепо-
коєні не тільки державні діячі, які турбуються про єдність тієї чи 
іншої держави або нації, але й просто віруючі люди, бо часто між-
конфесійні розділення проходять навіть через їхні родини та сім’ї. 
Для подолання розділення між віруючими людьми на міжнародно-
му рівні створена організація «Всесвітня Рада Церков», яка коорди-
нує екуменічний рух по всьому світі. Але за роки існування цієї ор-
ганізації ще не було ні одного випадку, щоб якісь релігійні конфесії 
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об’єдналися. Навпаки, ми чуємо, що, незважаючи на миротворчі 
заяви, розбіжності між ними ще більше зростають. Крім того, еку-
менічні зустрічі і спільні молитви сіють непорозуміння і спокусу се-
ред простих віруючих людей. А тому багато Православних Церков, 
які раніше приймали діяльну участь в екуменічному русі, покинуло 
цю організацію. Чому так? Може ні в жодній із сторін не вистачає 
справжньої твердої віри, мудрості і смирення, щоб схилити голови 
один перед одним? Не все так просто. Якщо детально розглянути 
віровчення і моральні засади різних релігійних конфесій, які за-
тверджені багатовіковою традицією, то виявиться, що примирити-
ся з більшістю з них фактично неможливо. Наприклад, хіба може 
справжня віруюча людина змиритися з тим, що в деяких західних 
протестантських конфесіях відкидають піст, церковні таїнства, вво-
дять жіноче священство і вінчають содомітів. Тим більше, не може 
бути мови про єднання з нехристиянськими релігіями, наприклад, 
мусульманами, які допускають старозавітне багатоженство і не цу-
раються вести релігійні війни. Яке може бути єднання між світлом 
і темрявою, між добром і злом, правдою і гріхом?!

Сьогодні Заходом впроваджується новий секулярний геополітич-
ний проект – ультраліберальний, в основу якого покладені відірвані 
від християнської етики тлумачення прав людини а також толерант-
ності. Ми можемо спостерігати як насування ознак неототалітариз-
му (примус до абсурдної політкоректності, обмеження свободи сло-
ва, друку і наукової думки), так і поглинання Європи інородними 
геополітичними проектами (насамперед, панісламським). При цьо-
му сучасні успішні і агресивні геополітичні проекти мають глибоке 
релігійно-філософське обґрунтування. Такими є, наприклад, і вже 
згаданий панісламський проект, і неоконфуціанський китайський, 
і неоконсервативний протестантський панамериканський, і неоін-
дуїстський (експортна версія цього проекту – кришнаїзм). Всі ці 
проекти претендують на геополітичне лідерство, або, як мінімум, на 
домінування у своїх макрорегіонах. Тому планетарне утвердження 
чисто «західних» релігій, ослаблення, а по можливості й викорінен-
ня тих релігійних систем, що виступають опонентами католицизму 
і протестантизму (в першу чергу – православ’я) невипадково зай-
має важливе місце у планах Заходу щодо реалізації ідей глобалізації. 
Адже духовне роззброєння «незахідних» країн і деморалізація їх на-
родів – головна передумова їх цілковитого підкорення політичним 
і економічним інтересам Заходу. Невипадковими є й ті особливо ак-
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тивні зусилля, що застосовує Захід для підриву впливу православ’я, 
оскільки багато ідейних і духовних основ його мало узгоджуються 
із західними цінностями і, навіть, суперечать їм. Якщо, наприклад, 
ліберальні погляди, які є панівними на Заході, проповідують макси-
мальне послаблення функцій держави, православ’я традиційно при-
дає державній владі сакрального значення. Захід постійно говорить 
про «верховенство права», намагаючись всі людські взаємостосун-
ки регулювати виключно юридичними методами (по суті обожнюю-
чи право), в той час, як православ’я прагне будувати відносини між 
людьми на основі християнської етики. Якщо Захід під лозунгом 
«захисту прав людини» проповідує крайній індивідуалізм, що дохо-
дить до егоїзму, то православ’я знову ж таки традиційно відстоює 
колективізм, суспільну солідарність і взаємну допомогу. Православ’я 
вважає, що майнове положення людини само по собі не може роз-
глядатися як свідчення того, угодна вона чи ні Богові (до речі, про-
тестантизм обожнює право приватної власності). Додамо до цього, 
що православ’я завжди виходило з принципу ототожнення каноніч-
ної території з історичним розселенням православного люду. Цей 
принцип практично виключає місіонерську діяльність Православ-
ної Церкви на території народів інших християнських конфесій. На-
приклад, приходи Руської Православної Церкви, що існують у США 
здійснюють окормлення вихідців із колишнього СРСР, однак зовсім 
не ставлять перед собою завдання навернення до православ’я амери-
канців. Натомість, католицизм (і протестантизм) сповідують космо-
політичний універсалізм, який обмежує національний характер цих 
церков у тій чи іншій країні. Цим, зокрема, пояснюється відвертий 
експансіонізм католицької церкви. Керована із єдиного центру, вона 
розглядає у якості об’єкту свого впливу все людство, не дивлячись 
на національно-державні кордони і практично відверто сповідую-
чи принципи прозелітизму – переманювання в своє лоно парафіян 
інших конфесій. При цьому фанатична впевненість католицизму 
у своїй непогрішності вже коштувала людству незчисленних жертв. 
Духовний експансіонізм був і залишається головним змістом всієї 
діяльності папського престолу, це сама сутність католицизму.

Одночасно треба зазначити, що суттєві відмінності між базови-
ми цінностями православ’я і нав’язаними зараз нашому народу за-
хідними цінностями не є відмінностями виключно ідейно-релігій-
ного характеру – вони пронизують все буття, увесь уклад життя як 
протестантсько-католицьких, так і православних країн і народів. Не 
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можна забувати й те, що саме геополітичне і цивілізаційне розмежу-
вання Європи на Захід і Схід, яке нараховує вже майже тисячу років, 
веде свій початок від розколу християнської Церкви на її православ-
ну і католицьку гілки. Саме розкол єдиної Церкви обумовив і розкол 
Європи на дві частини, кожна з яких пішла своїм шляхом розвитку, 
створила свою, особливу культуру, засновану в одному випадку на 
православному, в другому – на католицькому історико-духовному 
тезаурусі. До речі, це визнає і Захід, де широко розповсюджені ідеї 
С. Хантінгтона про те, що існуючі на нашій планеті цивілізації кон-
фліктні і антагоністичні по своїй суті. І нове тисячоліття не внесло 
ніяких кардинальних змін у той стан речей, який вже склався. Хан-
тінгтон, зокрема, пише:

«Протягом 45 років головною демаркаційною лінією в Європі слугу-
вала залізна завіса. Ця лінія здвинулась на декілька тисяч кілометрів на 
схід. Зараз головний кордон проходить по лінії, що відокремлює народи, 
які представляють західно-християнську традицію від мусульман і право
славних» [601, с. 25].

Невипадково на Заході вельми розповсюджене уявлення, що на-
ступне століття буде століттям сутичок не ідеологій, а культур та 
релігій. Тому Захід передбачливо займає агресивні позиції відносно 
тих релігій і церков, які він вважає ворожими собі. І першою у цьому 
списку «ворогів» безумовно стоїть православ’я – релігія, яка домінує 
у Східній Європі. Події на Балканах стали більш ніж переконливим 
тому підтвердженням. Під час війни у Югославії бомбардувальники 
НАТО цілеспрямовано і методично завдавали ударів саме по право-
славним церквам і монастирям. Адже православні храми – це воіс-
тину стратегічні духовні об’єкти, саме існування яких підтримує 
моральний дух народу, мобілізує його волю до супротиву. І зараз 
невипадково у Косово і Македонії Захід виступає надійним союзни-
ком албанських сепаратистів, використовуючи ісламський фактор 
у боротьбі проти православ’я.

Святий Престол відіграв далеко не останню роль у розвалі спів-
дружності соціалістичних держав, а потім і Радянського Союзу. Бо-
ротьба Ватікану проти соціалістичних країн особливо активізувала-
ся після того, як на престол Святого Петра у Римі зайняв папа Іоанн 
Павло ІІ. Плацдармом для відпрацювання реалізації методів анти-
комуністичної стратегії була обрана батьківщина понтифіка – Поль-
ща, де Ватікан розгорнув бурхливу діяльність. Вихований в дусі аг-
ресивних устремлінь на Схід, властивих польському католицизму, 
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Іоанн Павло ІІ доклав величезних зусиль для того, щоб розширити 
позиції католицької церкви в радянських республіках, насамперед – 
в Україні. Католицизм як політичний та ідеологічний суб’єкт виник 
на території історичної Русі відразу ж після розпаду СРСР, прагнучи 
скористатися передумовами для здійснення давньої мрії Ватікану 
і Речі Посполитої – спочатку духовного, потім фізичного оволодін-
ня Києвом, що не могло не викликати занепокоєння у всіх прихиль-
ників православ’я. «Латинський Захід» завжди прагнув поглинути 
поствізантійський простір, запорукою цього завжди було відокрем-
лення Малоросії від Великоросії. Ще О. Пушкін зі своїм геніальним 
історичним відчуттям зрозумів, що у вирішальні моменти тиску За-
ходу на Росію завжди постає рокове питання:

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права.
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов.
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов? [443, т. 3, с. 225–226]

З історіософської точки зору роз’єднання триєдиного руського 
православного ядра, цивілізаційний відрив Києва від Москви – це 
поразка православ’я і слов’ян в результаті тривалого наступу ла-
тинства на православ’я. У цієї апостасі відпадіння Києва як живого 
ланцюга зв’язку Москви і Царграда ще більше підкреслює роль Мос-
кви як носійки візантійської спадщини. РПЦ після розпаду країни 
залишилася єдиною структурою, що поєднувала в духовній сфері 
колишню єдину спільність. Звільнившись від тоталітарного конт-
ролю атеїстичної держави, церковні структури відтепер зазнавали 
тиску іншого ґатунку: політичні угрупування, що прийшли до вла-
ди у нових державах, розпочали використовувати свої законодавчі 
і фінансові можливості для заохочення духовенства до участі у здій-
сненні своїх геополітичних планів. Сюди ж спрямовувались суб-
сидії антиправославних сил з-за кордону. Католицькі фонди опла-
чують возведення храмів і навчання у престижному «Колегіум-русі-
кум» (Ватікан). Важливо зрозуміти, що східнослов’янська єдність 
як останній і найважливіший фактор супротиву стрімкому наступу 
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безбожного і аморального глобалізованого світу «поза нами» ба-
зується на єдності церковній. Розірви її – і дуже легко буде мати 
«кишенькову Україну», перевернути на свій копил і зручно видозмі-
нити маленьку спокійну Білорусь, а там можна добиратися до Росії, 
в якій, за словом преподобного Серафіма Саровського, до кінця 
віку збережуться залишки християнського благочестя [469]. Ціль 
на знищення № 1 – Росія, що встає (і встане) з колін.

Намагаючись провести в життя ідею «християнізації Європи 
від Уралу до Атлантики», римська курія все ж мусить рахуватися 
з фактом, що віруючі українці, білоруси і росіяни належать в ос-
новному до православ’я, а не до католицької церкви, тобто Ваті-
кан не має будь-яких, навіть ефемерних, підстав говорити від імені 
східнослов’янських народів. При цьому тут навіть атеїсти, які не 
відвідують церков, ментально підлягають моральним православним 
ідеалам, виховані на основі православної традиції, тісно пов’язані 
з тією культурою, в основу якої покладений православний світог-
ляд. Ось на цих людей Ватікан і збирається розповсюдити свій ду-
ховний вплив. Тому боротьба за душі вчорашніх атеїстів і проти 
православ’я – ось головний зміст політики Ватікану на Сході. Саме 
цим і пояснюється зростання зовнішньополітичної активності Ваті-
кану і, зокрема візит папи Іоанна Павла ІІ в Україну літом 2001 р.

Якщо прослідкувати маршрути пересування папи Іоанна Пав-
ла ІІ земною кулею, то відразу ж звертає на себе увагу той факт, що 
Римський Понтифік особливо охоче і часто відвідує ті країни, які 
є неблагополучні економічно і нестабільні політично. І це зовсім 
невипадково. Адже бідність і невлаштованість, страх перед сього-
денням і невпевненість у майбутньому – ось той сприятливий со-
ціально-психологічний грунт для католицької експансії. Саме в та-
ких країнах, до числа яких належить і Україна, активна діяльність 
Ватікану набуває характеру відвертої католицької агресії. В Україні 
за роки незалежності жодна конфесія, жодна релігійна організація 
не зміцніла свого впливу настільки, наскільки це зробила католи-
цька церква (так, якщо у 1986 р. приходи Римсько-Католицької 
Церк ви (РКЦ) мали тільки 9 українських областей, то тепер вони 
є у всіх 25-ти областях України). При цьому Ватікану не відмовиш 
у тактичній гнучкості в реалізації даної політики. Саме з цих позицій 
слід розглядати прагнення Ватікану до зближення з Православною 
Церквою, і, зокрема, покаяння Папи Іоанна Павла ІІ перед Грецькою 
Православною Церквою за ті біди, що їй заподіяли католики. Це по-
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каяння, яке так розчулило наших націонал-демократів – не більш 
як тактичний і до того ж вельми небезпечний для православ’я про-
пагандистський закид, який обеззброює опонентів ілюзією мирних 
намірів Ватікану. В дійсності цей та йому подібні кроки Ватікану – 
не більш як нові тактичні прийоми католицької експансії на схід, 
що прийшли адекватно вимогам часу на зміну раніш практикова-
ним насильницьким методам. Як відомо, протягом століть католи-
цизм йшов на Схід з вогнем і мечем, проте досягав досить скромних 
результатів. Сьогодні, переслідуючи ті ж самі цілі, він просуваєть-
ся туди з проповіддю миру, єднання, братської любові і милосердя. 
Інакше кажучи, тепер Ватікан намагається добитися своєї страте-
гічної мети методами «мирної» духовної інтервенції. І нікого не має 
вводити в оману запевнення Ватікану у тому, що він, мовляв, роз-
глядає православ’я як «церкву-сестру». Достатньо згадати, що Папа, 
незважаючи на неодноразові прохання Української Православної 
Церкви відкласти візит як несвоєчасний, все-таки приїхав в Украї-
ну, хоча навіть західні ЗМІ називали його поведінку некоректною.

Прояв дружнього ставлення деяких кіл всередині Православної 
Церкви до Римського Папи викликав би значно меншу стурбованість 
у великої кількості небайдужих православних людей, якби були по-
мітні хоч якісь позитивні зміни у політиці Ватікану. Але унія набирає 
все більших обертів, першість і непогрішність папи декларується за 
всяким приводом і без, а ватиканська дипломатія робить все мож-
ливе, аби сприяти об’єднанню з православними на основі рішень 
Флорентійського і ІІ Ватіканського Соборів, закликаючи «братів-
схизматиків» повернутися у лоно «істинної» папської Церкви. Па-
пізм, який враховує не тільки рішення Семи Вселенських Соборів 
єдиної Церкви до схизми, але, насамперед, зв’язаний постановами 
чотирнадцяти власних «вселенських» Соборів, не може шукати ін-
шого шляху до об’єднання з православними, окрім їх «повернення». 
Самі римські папи час від часу підтверджують непохитну рішучість 
папізму відстоювати свої догмати. Так, папа Павло VI у своїй першій 
після обрання енцикліці “Ecclesi amsuam” (від 6 квітня 1965 р.) за-
явив: «Помиляються ті, хто вважає, що ми відмовляємось від своїх 
привілеїв, наданих нам апостолом Петром» [107]. І папа Іоанн Пав-
ло ІІ в енцикліці “Lymen Orientalus” (від 25 березня 1995 р.) ствер-
джує теж саме: «Кожне обговорення можливості об’єднання Церков 
припускає беззастережне визнання першості папи, яка встановлена 
Богом, як «вічного», видимого начала і основи єдності» [107].
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Так що навряд чи варто мати ілюзії про можливість досягнення 
домовленості між Римсько-Католицькою і Православною Церквами 
на основі не модернізованої, а апостольської віри, тієї, яку зберегла 
до цього дня Православна Церква.

Для реалізації римоцентричного плану об’єднання вже зроблені 
наступні кроки:

1. Зняття анафем 1054 р., але не відмова від суперечливих догма-
тичних позицій.

2. Обмін візитами церковної ієрархії і принесення у дар Ватіка-
ном святих мощів та ікон. Таким чином, створюється враження, що 
Ватікан дружньо налаштований до Православ’я.

3. Початок богословського діалогу. Його мета – взаємне визнання 
таїнств, священства і апостольського успадкування, а врешті-решт – 
визнання Церков як «сестер».

4. Незважаючи на припинення міжцерковного діалогу у зв’язку 
з уніатською проблемою (Балтимор, 2000 р.), він був відновлений 
без рішення проблеми унії. (Більш того, уніати брали участь у діало-
зі з православними у якості повноцінних учасників переговорного 
процесу). Очевидно, що, хоча унія як метод об’єднання на словах 
і засуджується, насправді вона нав’язується католиками як єди-
ний шлях до єдності. Нинішній папа, Бенедикт ХVІ, у посланні до 
уніатського архієпископа України Любомира Гузара вітав боротьбу 
уніатства за збереження своєї своєрідності і незалежності:

«У греко-католицької церкви, що знаходиться у безпосередньому спіл-
куванні з наступником апостола Петра, є подвійне завдання, яке полягає 
у збереженні східної традиції в рамках Католицької Церкви і сприянні збли-
женню двох традицій, свідчачи, що вони є не тільки близькі, а й складають 
глибоку єдність у своїй різноманітності» [107].

В Ефесі той самий папа знову виступив на підтримку унії, «котра, 
на його думку, кращій шлях до єдності Церкви». Та обставина, що 
папізм заснував уніатські церкви на канонічній території всіх давніх 
Церков Сходу, свідчить про збереження курсу на унію як засіб і ета-
лон «об’єднання» і «повернення» православних та інших християн 
Сходу у лоно Риму.

5. Розробка, демонстрація і підтримка нових теорій, згідно з якими 
догмати про Filioque, першість і непогрішність пап тлумачаться като-
ликами таким чином, що стають «придатними» для православних.

6. Проведення спільних православно-католицьких богослов-
ських конференцій, які пропагують буцімто православну духов-
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ність і насаджують ідею прагнення до єдності, незважаючи на всі 
догматичні розходження [107].

До сих пір більшість православних богословів виходило з того, 
що між Православ’ям та Католицизмом лежать певні догматичні су-
перечності, без вирішення яких ніякого об’єднання не може бути. 
Але тепер і деякі православні почали говорити про те, що у нас єди-
на віра, єдина традиція, тож існують певні підстави, за якими ми 
можемо визнати першість папи. А які конкретні розбіжності є між 
православними і греко-католиками, котрі в догматичному, каноніч-
ному і моральному відношенні найближче стоять один до одного? 
Католики східного обряду (греко-католики) навіть дотримуються 
старого юліанського календаря, за яким живуть православні хрис-
тияни і служать таку саму, як і православні, літургію святителя 
Іоан на Златоуста! Що мішає єднанню цих двох конфесій, які згід-
но рішенню ІІ Ватиканського собору називаються «Церквами-Се-
страми»? Насамперед, у Православної та Католицької Церков різні 
критерії істини. Католицька Церква, спираючись на доктрини про 
догматичний та інституційний розвиток, а також на непогрішність 
папи, виправдовує свою вікову еволюцію, в якій Православна Церк-
ва вбачає скоріше відступ від апостольської спадщини. Ще Блаже-
ний Августин в свій час вказував Юліану Екланському:

«Нехай для тебе буде достатньою думка тієї частини Всесвіту, де Гос-
подь побажав увінчати преславним мучеництвом першого з Своїх апос-
толів» («Проти Юліана», 1, 13).

Що стосується Православної Церкви, то вона залишається відда-
ною критерію «соборності», сформульованому у V ст. провансаль-
ським монахом – преподобним Вікентієм Ліринським: «Особливо 
нам слід турбуватися про те, щоб визнати за істинне те, чому вірили 
повсюди, завжди і всі» [76]. З православної точки зори послідовне 
розтлумачення догматів і еволюція церковного обряду можливі, але 
критерієм їх правомірності залишається загальне визнання. Тож 
однобічне виголошення будь-якою Церквою у якості догмату докт-
рини на кшталт Filioque сприйматиметься як нанесення ран Тілу 
Христовому – Вселенській Церкві.

Тут хотілось би, перш за все підкреслити: Православна Церква 
ніколи не визнавала, що після схизми у православних й католи-
ків залишилася єдина віра і єдина традиція. Свідчать про це ве-
ликі ієрархи і богоносні отці, такі як святий Григорій Палама, свя-
тий Марк Ефеський, святий Мелетій Пігас, преподобний Никодим 
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Святогорець, святий Нектарій Егінський, Досіфей Єрусалимський 
і багато інших. Свідчать про це соборні рішення православних пат-
ріархів у 1848, 1868, 1895 рр. Та й прості православні люди, незва-
жаючи на важкість турецького панування й систематичну латин-
ську пропаганду, а також тиск з боку уніатів, не зрадили своїй вірі, 
а залишились вірними догматам своєї Церкви. В основі відчуження 
Риму від Константинополю була гордість Римського Папи, який за-
жадав бути не тільки першим духовним владикою серед рівних між 
собою єпископів Помісних Церков, а й адміністративним світським 
володарем над всіма ними, по всьому світу. Таке змішування духов-
ної і світської влади порушило Божу заповідь: «Віддайте кесареве 
кесарю, а Боже Богові» (Лк. 20:25). Внаслідок цього Римська Церк-
ва втратила свій духовний авторитет і ту велику благодатну силу, 
яку вона мала раніше, щоб приборкувати невгомонні амбіції силь-
них цього світу. Як наслідок, римські костьоли в багатьох західних 
країнах навіть без зовнішніх гонінь на християн перетворюються 
в музеї, концертні і виставочні зали. В традиційно католицькій і про-
тестантській Європі вже дуже відчувається засилля вихідців з му-
сульманського світу. Римська Церква поступово стала цією сіллю, 
яка втратила свою силу.

«Отже, сіль – добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на зем-
лю, ні на гній вона не придатна – її висипають геть. Хто має вуха, щоб 
слухати, нехай слухає!» (Лк. 14:34,35).

Всі інші розбіжності між Православ’ям і католицизмом догма-
тичного і канонічного характеру – добавка до Символу Віри Filioque, 
служіння Меси на прісному хлібі, вчення про чистилище та інше, 
легко можна буде подолати, якщо римський папа захоче смирити-
ся і не буде добиватися духовної і адміністративної першості серед 
інших єпископів. Правда, в умовах прискореної глобалізації і од-
ночасно жорсткої конкурентної економічної і фінансової бороть-
би між сильними цього світу, римський єпископ, щоб не втратити 
свою політичну вагу в цьому складному процесі, мабуть ніколи не 
зможе зректися своїх державних мирських регалій. Та система, яка 
створена майже за тисячолітню історію римської кафедри, ніколи не 
дозволить папі одягтися не тільки в формальне (як звучить в його 
офіційному титулі «раб рабів Божих»), але й в справжнє смирення 
перед Богом і людьми. Але, як пише святий апостол Петро, прями-
ми наступниками якого вважають себе римські папи, «Бог гордым 
противится, а смиренным даёт благодать» (1 Петр. 5:5). Ось чому 
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ми, православні християни, не можемо поєднатися з католиками 
західного і східного обряду. Повнота життя можлива тільки в Пра-
вославній Церкві, бо вона є єдиною на Землі Церквою, що зберегла 
Апостольську спадщину, Євангельський дух, Святоотчеські Писан-
ня у неушкодженому вигляді. Тільки Православна Церква є тією са-
мою Єдиною, Святою, Соборною і Апостольською Церквою, через 
яку тільки і можливе спасіння людини.

4.2.  Греко-католицьке уніатство
як зречення православної східнослов’янської 
ідентичності

Уніатство – штучне релігійне утворення, симбіоз католицької 
догматики і православної культової практики (обрядовості, бого-
служінь і інших культових дій). Зневажливий термін «уніати» був 
введений латинськими католиками у Польщі для позначення ко-
лишніх общин Православної Церкви, що прийняли католицькі дог-
мати, але зберегли при цьому власні обряди, тобто богослужбову 
і організаційну практику. Церковна унія – об’єднання православної 
і католицької Церков на умовах визнання верховенства Папи Рим-
ського і тих постулатів, які визнає Рим, при збереженні богослужін-
ня рідною мовою і дозволу шлюбів білого духовенства. Після розді-
лу 1054 р. християнських Церков на Західну (католицтво) і Східну 
(православ’я), унія стала універсальною формою захоплення Ваті-
каном територій і храмів, що належать Православній Церкві.

Відомо, що Ватикан завжди намагався встановити своє пануван-
ня над православними слов’янськими народами. Той, хто знайомий 
з історією Руської Православної Церкви не може не пам’ятати, яким 
чином протягом всіх смутних часів нас опікували сусіди і, в першу 
чергу, рука Риму, котра прагнула приборкати «східного схизмати-
ка», знищивши православну державність. Як тут не згадати знакові 
події історії. Ще при Святій Рівноапостольній княгині Ользі і при 
Святому Рівноапостольному князі Володимирі Рим посилав своїх 
місіонерів у Русь [54, с. 11–12]. Папство у своїх планах підкорення 
Русі вирішило використати войовничого польського князя Боле-
слава І Хороброго, який і сам був не проти просунути свої володін-
ня на Схід. В 1000 р. німецький імператор «уступив йому, його по-
томкам всі права імперії відносно церковних посад в самій Польщі 



370 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

чи в інших вже завойованих ним варварських країнах, а також в тих, 
які ще потрібно завоювати» [104, с. 34]. На Польщі, очевидно, ле-
жав обов’язок передати християнство народам по Одеру і Віслі. Од-
нак ця країна у жодний з моментів своєї історії не робила того, що 
їй слід було робити. В Середньовіччя у неї були свої часи величі 
і блиску; але у неї ніколи не вистачало терпіння, ані на те, щоб на-
вчитися керувати собою, ані того, щоб дотримуватися тривалий час 
певного плану у своїх завойовницьких устремліннях. Її феодальна 
кіннота, що стояла табором на відкритій всім вітрам рівнині між 
Віслою і Одером, час від часу вилітає із своїх кордонів і несеться то 
на Ельбу, то на Дніпро, то на Двіну. Відомі спроби Риму скориста-
тися одруженням Святополка на дочці польського короля для наса-
дження на Русі латинства. 1018 р. «пинде Болеславъ съ Ст҃ополкомъ 
на Ӕрослава с Лѧхы» [228, т. 1, с. 130]. Разом з польськими війська-
ми на Київ виступили німецькі, угорські, печенізькі воїни. Військо 
Ярослава було розбите, і Болеслав з Святополком без бою увійшли 
в Київ, де вони мали союзників серед місцевої знаті, включаючи мит-
рополита. Слід відзначити, що перебування Болеслава Хороброго 
на Русі було недовгим. Міщани «избиша ляхи», які були поставлені 
в містах «на покорьм» і Болеславу довелося повернутися до Польщі. 
Наслідком цього походу було загарбання Болеславом Червенської 
землі, яке він намагався закріпити за собою за допомогою католи-
цької церкви. Через три роки після походу польського війська на 
Київ, приблизно у 1021 р., Болеслав добився у римського папи Бе-
недикта VIII (1012–1024) посади особливого єпископа для русько-
го населення Червенської землі. Таким єпископом був поставлений 
болгарин Олексій. Заходи Болеслава викликали негайну реакцію на 
Русі, і в 1022 р. Ярослав вирушив походом до західних кордонів своєї 
дер жави, маючи на меті дати відсіч римсько-католицькому, а разом 
з ним польському проникненню в західні райони східнослов’янських 
земель [464, с. 55].

Розкол 1054 р. дав у руки Риму ідейну зброю, що спиралась на 
твердження про необхідність повернути «схизматиків», тобто пра-
вославних, до істинної, католицької віри, до об’єднання, унії цер-
ков, і звичайно, під владою Риму. З другої половини ХІ ст. внаслідок 
дальшого процесу феодального роздроблення Русі послабла влада 
великого князя. На зміну єдиній державній політиці приходить не-
залежна зовнішня політика окремих князівств, які в міжусобній 
боротьбі часто шукали собі союзників серед інших країн. Таке ста-
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новище на Русі не забарилась використати римська курія, яка ко-
ристується збройними силами західноєвропейських феодалів для 
розширення своєї влади, збільшення прибутків, для перетворен-
ня у життя ідеї вселенської теократичної держави на чолі з папою. 
Папська дипломатія намагається використати Русь як союзника 
у боротьбі проти германських імператорів і тим самим втягнути її 
в орбіту своєї вселенської політики, перетворити Русь в «лен свя-
того Петра», підпорядкувати її зовнішньополітичні інтереси своїм 
власним. Про це свідчить послання папи Григорія VII князю Ізясла-
вові (1075) – перший відомий документ про відносини курії з русь-
кими князями [54, с. 12–14].

В експансії папства на Русь активну роль відігравав католицький 
чернечий орден цистерціанців, діяльність якого направляв відомий 
проповідник, член цього ордену Бернард Клервоський (1091–1153). 
Войовничий фанатик, абат Клервоського монастиря, один із органі-
заторів і натхненників хрестових походів, Бернард у своїх листах, 
трактатах і проповідях розгорнув програму войовничого католи-
цизму. Він вимагав розпочати боротьбу проти православної церкви 
з метою встановлення влади пап як в межах самої Візантійської ім-
перії, так і на всьому Близькому Сході; винищення всіх «язичників», 
тобто слов’ян, що проживали на схід від Ельби, арабів та інших нека-
толицьких народів і загарбання на славу церкви їхніх територій. Під 
час підготовки хрестового походу 1147 р. проти язичників-слов’ян, 
щоб, як говорив Бернард Клервоський, «або цілком знищити їх, або 
навернути до християнства», розпочалась діяльна підготовка до 
підпорядкування папству Русі. Бернард через свого соратника Ар-
харда з Клерво звернувся з посланням до польських духовних і світ-
ських феодалів, закликаючи їх «звичаї нечестиві і обряди руських 
викорінити». Проте «викорінення нечестивих обрядів» на Русі було 
не такою простою справою. У відповіді на послання Бернарда краків-
ський єпископ Матвій і могутній польський феодал Петро Власто-
вич підкреслювали:

«Народ же той руський кількістю величезною небу зоряному подіб-
ний... Не бажає згаданий народ ні з грецькою, ні з латинською церквою 
бути однаковим, а відрізняється від тієї і іншої» [54, с. 15–16].

Починаючи з ХІІ ст. зустрічаємось з новими проявами католи-
цького проникнення на Русь. Разом з купцями, які йшли на Русь 
з Північної і Західної Європи, сюди проникало й католицьке духо-
венство. У великих містах, які одночасно були значними торговель-
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ними центрами, з’являються католицькі костьоли, побудовані на 
кошти заморських купців. Нерідко ці костьоли були складами то-
варів. Іпатіївський літопис повідомляє, що під час нападу половців 
у 1154 р. в Переяславі згоріла «лядська божниця». У Києві були шот-
ландські та ірландські монахи [400, с. 136]. З діяльністю ірландських 
бенедиктинців пов’язане існування в Києві аж до золотоординської 
навали форпосту католицизму на Русі – монастиря Святої Марії, 
який був заснований після 1157 р. і перебував під юрисдикцією бе-
недиктинського монастиря у Відні.

Католики на слов’янському Сході переслідували, передусім, по-
літико-економічні інтереси, і православне населення, змушене із 
зброєю в руках боронити свободу і незалежність своєї батьківщи-
ни, ведучи боротьбу проти агресивних планів Ватікану, відстоювало 
не тільки чистоту своєї віри, а й право на самобутній культурно-
політичний розвиток. Нерідко поява католицьких монастирів пере-
дувала іноземному поневоленню непідвладних Риму земель, як це 
було, наприклад, у польському західному Помор’ї. Очевидно, саме 
у зв’язку з такою діяльністю католицьких монахів слід розглядати 
повідомлення Я. Длугоша про те, що 1173 р. великий князь Ярослав 
Ізяславич у Києві посадив у темницю католицьких «абатів, священ-
ників, монахів і всіх латинян взагалі» [464, с. 69].

Головною ударною силою експансії на Русь був німецький «натиск 
на Схід», підтриманий державами Північної Європи. Основний тя-
гар боротьби з ним випав на долю Новгородсько-Суздальської Русі. 
Південно-Західна Русь зіткнулась у цей час з відкритим наступом 
угорських і польських феодалів. Метою цього наступу було відторг-
нення від давньоруської держави окраїнних земель і включення їх 
до складу католицьких держав, що відповідало інтересам як захід-
них феодалів, так і римської курії.

Особливу активність у здійсненні католицької експансії на сло-
в’янський Схід виявив папа римський Інокентій ІІІ. Понад чверть 
усіх матеріалів папської канцелярії за його понтифікату становлять 
документи, що стосуються політики відносно східнослов’янського 
населення. Зокрема, Інокентій ІІІ намагався скористатися міжусоб-
ними війнами князів Київської Русі за княжі престоли. Активізація 
папства на Сході Європи була пов’язана також із загальною ситуа-
цією, що склалася унаслідок захоплення Константинополя хресто-
носцями і утворенням на уламках стародавньої Візантії Латинської 
імперії (1204–1261 рр.). Руками хрестоносців була здійснена заповід-
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на мрія пап – грецька церква перетворилась у данницю Риму. Успі-
хи пап на цьому не закінчились. У 1204 р. була укладена унія між 
Римом і Болгарією. Згодом те саме змушена була зробити Сербія. 
Загарбання Візантії і створення Латинської імперії, унія церков Бол-
гарії і Сербії з Римом створили безпосередню загрозу католицької 
колонізації південно-руських земель. Дальше розширення впливу 
на Сході Європи стало здаватись папству цілком здійсненним. Піс-
ля поразки Візантії у війні з хрестоносцями стала реальною загроза 
католицької колонізації Північного Причорномор’я, підвладного 
галицьким князям.

Не домігшись успіху у Києві, Ватікан робить спробу запровадити 
унію у Галичині. Вже у 1204 р. папа Інокентій ІІІ відправив послів 
до галицько-волинського князя Романа Мстиславича з пропозицією 
прийняти «латинську віру» [54, с.16–17]. У своїй політиці папство 
не обмежувалось лише закликами. Про це свідчить підтримка Ваті-
каном загарбницької політики угорського короля Андрія ІІ (1205–
1235), який намагався відірвати Галичину і Волинь від Русі і приєд-
нати ці землі до Угорського королівства, посадивши у Галичи князем, 
за допомогою польського короля Лешка, п’ятирічного угорського 
королевича Коломана. У 1214 р. у Спиші (область у Словаччині) між 
Польщею і Угорщиною було укладено договір про поділ Галичини 
і створення Галицького королівства під владою угорського короля. 
Королем Галичини мав стати Коломан. Шлях до зміцнення влади 
сина у Галичині король бачив у його коронуванні папою, проведенні 
унії і покатоличенні Галичини. В цій справі Андрій ІІ звертається 
до Інокентія ІІІ, заявляючи, що галичани готові до єдності з апос-
тольською столицею [54, с. 16–17]. Повстання русичів перекреслило 
плани короля.

Отже, гасло унії церков з найдавніших часів служило Ватікану 
і католицьким феодалам для агресії та загарбання споконвічних 
руських земель. Так, у 1229 р. папа Григорій ІХ у листі до свого лега-
та в Угорщині Згидія писав: «Честь апостольського престолу вима-
гає, щоб греки і слов’яни були переведені в латинників» [431, с. 6]. 
За часів понтифікату цього папи інтенсивно поширюється місіо-
нерська діяльність ордену домініканців. У Києві вони заснували 
монастир. У зв’язку з розмахом місіонерської діяльності домінікан-
ців папа Григорій ІХ видав 22 серпня 1233 р. буллу, якою надає «бра-
там проповідникам», що ведуть пропаганду серед русинів, такі саме 
права і привілеї як і тим, як і тим, що відправились до сарацинів, 
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з чого видно, що вони були однаковими об’єктами експансії католи-
цької церкви. Обмежуються громадські права некатоликів (зокре-
ма, забороняється вступати в подружжя з «невірними»), що стало 
причиною зростання ворожнечі між представниками різного віро-
сповідання. Колоністи-католики внаслідок діяльності домініканців 
активізували насадження католицизму. Це викликало протести міс-
цевого населення проти католиків, які були уособленням іноземного 
поневолення. Київський князь Володимир Рюрикович прогнав до-
мініканців з Києва, а папа взяв під захист тих католиків-колоністів, 
що залишилися у місті [54, с. 20, 241].

У ХІІІ ст. папське просування на Русь мало характер відкритого 
планомірного наступу, яке завершилося невдало. Кованою ходою, 
улюбленим строєм крицевої «свині» сунув німецький воїн, жадаю-
чи земель, рабів і здобичі. Ще трохи – і залізне рило цієї страхітливої 
«свині» зіткнулося б десь на новгородській землі з кошлатою мордою 
татарського коня. Розгром Олександром Невським шведських за-
гарбників (1240) і рицарів Тевтонського ордену (1242) надовго пере-
креслив спроби експансії католицьких феодалів на Північно-Східну 
Русь. Велике значення мала також перемога галицько-волинського 
князя Данила Романовича Галицького в 1237 р. над рицарями-мече-
носцями в битві під Дорогочином.

Багаторічна боротьба населення Південно-Західної Русі проти 
католицької експансії привела у 1238 р. до відновлення єдності Га-
лицько-Волинського князівства під владою руських князів Рома-
новичів. Війська Данила Романовича успішно протистояли католи-
цькому наступові феодалів Угорщини, Польщі, а також німецьких 
рицарів, яких спрямувала на Русь папська курія. Проте, подальший 
розвиток цих земель перервала страшна навала орд Батия на Русь. 
Ця подія знову підштовхнула папу Інокентія IV запропонувати Да-
нилу Галицькому «допомогу» в боротьбі з Ордою.

На початку 1250-х рр. загострилися відносини Галицько-Волин-
ського князівства з Золотою Ордою. На Південно-Західну Русь ру-
шили війська хана Куремси. Зрозуміло, що за таких обставин князю 
Данилу необхідно було, по-перше, забезпечити собі тил, домогти-
ся гарантій, що західноєвропейські феодали, підбурювані папою 
римським, не скористаються тяжким становищем Галицько-Волин-
ського князівства і не розпочнуть черговий наступ на його землі. 
А по-друге, він сподівався, що папа римський подасть йому реальну 
допомогу в боротьбі проти золотоординських військ. Саме з цією 
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метою Данило Романович і вирішив погодиться, бодай тимчасово, 
на вимоги папства – прийняти королівську корону з рук його по-
сланців і ввести в своєму князівстві християнство римського на-
пряму. Як свідчать руські літописи, князь Данило з великою неохо-
тою погодився на коронацію. Навіть коли до Дорогичина, де мала 
відбутися урочиста церемонія, прибуло папське посольство на чолі 
з легатом папи Пізо, Данило все ще не був впевнений у доцільності 
союзу з римо-католицькою церквою. Врешті решт, щиро розрахову-
ючи на цю допомогу, Данило зрадив православ’я і прийняв надісла-
ну з Риму королівську корону.

Наступні події переконливо підтвердили всю обґрунтованість 
сумнівів Данила Романовича. Незабаром з’ясувалось, що папа ду-
має лише про поширення свого впливу на Сході. Союз з папою рим-
ським не став, як сподівався галицький князь, реальною основою 
згуртування сил різних європейських держав у боротьбі проти зо-
лотоординських поневолювачів. Хоча ще в 1253 р. Данило повідо-
мив курію про наближення зі Сходу ворогів, папство обмежилося 
лише написанням булли від 14 травня 1253 р. Булла закликала хрис-
тиян Польщі, Чехії, Моравії, Сербії, Помор’я та інших сусідніх на-
родів до походу на золотоординців, однак цим справа і закінчилася. 
Ніяких серйозних спроб організувати колективний опір навалі не 
було зроблено, і Данилу Романовичу довелося самому відбиватися 
від орд Куремси. Природно, що, не отримавши обіцяної допомоги, 
галицький князь відмовився від союзу з папством, не став насаджу-
вати католицизм, як на це розраховував папа римський, на Півден-
но-Західних руських землях. Данило розірвав дипломатичні зв’язки 
з Римом, на що папа Олександр IV відповів загрозою хрестового по-
ходу на Русь. Про це свідчить булла від 13 лютого 1257 р., в якій папа 
з роздратуванням звинувачує Данила Романовича у відступництві 
та загрожує йому церковними карами і «зброєю вірних». Продов-
жуючи споконвічну антислов’янську політику католицької церкви, 
папа Олександр IV 5 квітня 1257 р. поручив чеському францісканцю 
Бартоломію розгорнути в Чехії, Моравії, Польщі і Австрії проповідь 
хрестового походу проти «руських та інших язичників і схизмати-
ків» [54, с. 31].

Одночасно римська курія робила спроби встановити контакти 
з ханами Золотої Орди, сподіваючись за їх допомогою поширити вплив 
на східнослов’янські землі. Після того як пройшов перший паніч-
ний страх перед завойовниками, папи приступили до встановлення 
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тісних зв’язків з кочовиками. Римська курія побачила в них засіб, 
за допомогою якого вона змогла б добитись вирішення на свою ко-
ристь цілого ряду міжнародних проблем. Монголи в цілому в цей час 
не були послідовниками жодної із світових релігій, і тому пап ство, 
по-перше, сподівалося схилити ханів до прийняття католицтва, 
а згодом домовитися з ними як з сюзеренами руських князів і одер-
жати з ханських рук визнання за папством прав верховного володін-
ня руською церквою. По-друге, побоюючись ординської загрози тим 
країнам Східної Європи, які визнали церковну владу паства (Угор-
щина, Польща, Чехія, частково Прибалтика), курія угодою з хана-
ми сподівалась забезпечити свої позиції в цих державах. По-третє, 
курія намагалась угодою з ординцями усунути можливості їх збли-
ження з Нікейською імперією, що і без того все сильніше загрожува-
ла хрестоносцям у Константинополі. Нарешті, хани цікавили курію 
як можливі союзники в боротьбі з турками-сельджуками, які вели 
успішні наступальні бої проти хрестоносців на Близькому Сході, 
ліквідуючи їх останні завоювання у «святій землі». Всі ці мотиви 
визначили надзвичайну зацікавленість курії у врегулюванні відно-
син із Золотою Ордою. Тож спроби деяких західних клерикальних 
істориків представити папство в ролі організаторів боротьби проти 
кочівницької загрози є безпідставними. Щодо планів папської курії 
за допомогою Золотої Орди поширити католицтво на Русі, то вони 
зазнали невдачі. Золотоординські хани не потребували підтримки 
своєї загарбницької політики з боку римських пап. Надавши пільги 
та привілеї православному духовенству, вони забезпечили ідеоло-
гічну підтримку Руської Православної Церкви своєму пануванню 
на Русі.

Починаючи з XIV ст. у зв’язку з виникненням централізованих 
держав у Західній і Східній Європі роль Ватікану як самостійної 
політичної інституції значно знижується. Однак і в цей період він 
має великий вплив у ряді країн, які вже тривалий час використо-
вував як знаряддя для примусового насадження католицизму на 
землях колишньої Київської Русі. Маємо на увазі Угорську держа-
ву, яка володіла Закарпаттям і Польське королівство, що в середи-
ні XIV ст. захопило Галичину і Західне Поділля. Чергова хвиля ак-
тивності Ватікану виникла після того, як знекровлене в боротьбі 
з ординцями Галицько-Волинське князівство було захоплене поль-
ським королем Казимиром ІІІ. У 1341 р. папа Бенедикт ХІІ доручив 
краківському єпископові звільнити Казимира ІІІ від присяги шану-
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вати права і звичаї населення Галицько-Волинського князівства, яку 
він дав перемиському бояринові Дмитрові Детьку [431, с. 25–26]. 
У березні 1351 р. папа Климент IV звернувся до духовенства Польщі 
з посланням, у якому вказував на необхідність всіляко проводити 
політику окатоличення, а також підтримувати короля у намаганні 
загарбати руські землі. Папа писав також, що на захоплених коро-
лем землях «безвірних русинів» можна організувати сім католиць-
ких єпископатів і митрополію. При цьому йшлося про зміцнення 
економічних позицій католицької церкви, а отже, і римської курії 
[54, с. 36–37]. У 1375 р. папа Григорій ХІ підтвердив право на ор-
ганізацію на завойованій польським королем території Галицького, 
Перемишльського, Володимирського та Холмського єпископств, 
а галицьку церкву проголосив митрополичою [54, с. 41–42]. Але, по 
суті, Галицька католицька митрополія не існувала, а призначений 
папою галицький архієпископ Бернард тут майже не бував, відчува-
ючи вороже ставлення місцевого населення. Важливими центрами 
католицької експансії стали монастирі домініканців, францискан-
ців та інших чернечих орденів, що беззастережно виконували волю 
папства. З 1391 р. новопризначений архієпископ Галицький Якуб 
Стрепа (бл. 1340 – 1409), член ордена францисканців, при підтримці 
короля Ягайла активно поширював католицизм: засновував костьо-
ли, створював католицькі дієцезії і єпископства, які мали належати 
до галицької митрополії; у 1406 р. скликав провінціальний католи-
цький синод [54, с. 243]. Прагнучи всіма засобами підпорядкувати 
собі українське населення, католицька церква проповідувала нена-
висть і презирство до некатоликів, зокрема до православних, яких 
називали схизматиками (розкольниками). Православних українців 
навіть не вважали християнами. В джерелах XV ст. нерідко трап-
ляється протиставлення «це християнин, а не русин». Перетягуючи 
православних в католицтво, їх хрестили вдруге.

Постійні невдачі численних спроб папської курії покатоличити 
східнослов’янське населення не бентежили «наступників Христа 
на землі». Навпаки, поразки спонукали їх з дедалі більшою вперті-
стю шукати нових шляхів і засобів для проникнення на Схід. Особ-
ливо активізувалось зусилля католицької церкви з кінця XIV ст., 
після поразки Сербії та Болгарії у війні з Туреччиною, коли в цих 
країнах православ’я втратило підтримку з боку держави. У зв’язку 
з небезпекою, що насувалась із Туреччини, візантійський імператор 
звернувся за допомогою до Риму. Умовою надання такої допомоги 
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з боку папства була вимога об’єднання церков під егідою Ватікану. 
Як і раніше, прийняття католицизму розглядалось Римом як шлях до 
політичного підкорення православних держав. В кінці XIV – на по-
чатку XV ст. робиться кілька невдалих спроб об’єднати православну 
і католицьку церкву. Нарешті 6 липня 1439 р. в італійському місті 
Флоренції було підписано акт про так звану Ферраро-Флорентій ську 
унію католицької і православної церков під зверхністю папи рим-
ського. Рішення про унію було прийняте на соборі у Флоренції, де 
брав участь і московський митрополит Ісидор. Переважна більшість 
представників руського, сербського та болгарського духівництва за-
лишило Флоренцію, відмовившись від самої ідеї унії – адже в ті часи 
відмова від православної віри означала також і відмову від рідної 
культури, від своєї національної самобутності [7]. В Москов ській 
Русі ідея унії зустріла активний опір на державному рівні. Коли 
Ісидор повернувся до Москви, великий князь Василь ІІ відмовився 
прийняти його як митрополита і відкинув унію. Грецькому цареві, 
що прийняв Флорентійську унію із схизматичним Римом і тим са-
мим впав у темряву невір’я, протиставляється московський князь 
Василь ІІ Темний – одночасно «новий Володимир та Костянтин». 
Не прищепилася ідея об’єднання церков і на Україні та в Білорусії. 
Інакше склалася ситуація в Сербії та Болгарії, де чимало духовних 
осіб унію прийняли. Православне ж духівництво, яке продовжувало 
дотримуватись ортодоксальної грекофільської лінії, змушене було 
виїжджати на північ. Там, на східнослов’янських землях, ці пред-
ставники «другої хвилі» сербської та болгарської еміграції діставали 
посади, продовжували займатися культурною діяльністю [406].

Переживши в XV–XVI ст. Реформацію, що була виявом кризи 
тогочасного феодального католицизму, римська курія незабаром 
сама перейшла у наступ. З самого початку рух контрреформації 
був свідомо спрямований на встановлення світового панування 
католицької церкви. Отже, цілком закономірно, що папство будь-
якими засобами намагалося покатоличити Східну Європу. У здій-
сненні цих планів особливе велике значення надавалося Польщі та 
її володінням. Могутня польсько-литовська держава, керована поль-
ським дворянством і католицькою церквою, повинна була відігра-
ти вирішальну роль у контрреформації не лише в Східній Європі, 
а й взагалі на всьому європейському просторі. Іспанія і Польща були 
у ті часи, звичайно, в уяві Ватікану, двома стовпами величезної рим-
сько-католицької імперії, яка могла б прокласти через Росію шлях 
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у Китай та в Індію. Рим всіляко заохочував претензії поляків на 
руські землі. Ця програма католицької духовної окупації тривала 
декілька століть від най тривалішої в історії Росії Лівонської вій-
ни (1558–1583), польсько-шведської інтервенції Лжедмитрія І (1605) 
і до розгрому православним ополченням К. Мініна і Д. Пожарського 
армії польського короля Сигізмунда ІІІ у захопленій інтервентами 
Москві. На прикладі Польщі можна прослідкувати історію проник-
нення католицизму на землі східних слов’ян.

Папська дипломатія доклала чимало зусиль для об’єднання Поль щі 
і Литви в одну державу. Як відомо, побоюючись московського впли-
ву, литовський уряд, хоч і далекоглядно проявляв віро терпимість, 
так і не наважився зробити державною релігією право слав’я. Піс-
ля прийняття литовськими феодалами католицтва почалось пере-
слідування православної релігії та національної руської культури. 
З 1569 р., налякані успіхами руської зброї у Лівонській війні, поль-
ські магнати, за підтримкою Риму, домоглися об’єднання Польщі 
з Литвою у так звану «Люблінську унію». Люблінський зговір 28 черв-
ня 1569 р., що призвів до утворення єдиної польсько-литовської 
держави – Речі Посполитої – водночас являвся актом передачі пів-
денно-руських земель, що були під протекторатом Литви, під владу 
польського короля. Польща квапилась колонізувати «нові провін-
ції». На схід рухаються крупні магнати, яким вже було тісно у метро-
полії. Їм марились більш великі і багаті фільварки, аніж на батьків-
щині. За ними посунулась середня і дрібна шляхта, яка також мріяла 
захопити якомога більше землі на нових просторах, бажано з «хло-
пами», що мешкають на ній. Багаті рухались з обозами, з власною 
охороною, челяддю, ті хто був бідніше, тягнули за собою свої по-
житки. Королівська влада дозволила і навіть заохочувала певні ка-
тегорії пересічних поляків переселятися на схід, сподіваючись цим 
швидше ополячити там землі. Правителі польської королівської 
держави з метою зміцнення свого становища намагалися подолати 
релігійні і національні відмінності між польським та українським 
населенням і таким чином створити монолітну державну єдність. 
Ці політичні плани польської феодальної верхівки цілком збігались 
з експансіоністськими тенденціями Ватікану, який намагався підко-
рити собі весь православний Схід.

На Україні та в Білорусії політична експансія папства, що відбу-
валася за допомогою польських магнатів, проводилась у формі на-
сильницького насадження католицизму серед «іновірців» – корінного 



380 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

населення східнослов’янських країн – та їх полонізації. Заохочу-
вані папством, польські королі сприяли переходу земельних маєт-
ків до католицьких феодалів, запрошували в міста католицьких 
колоністів, передавали міське самоуправління до рук католицьких 
патриціїв. Польські магнати підгорнули під свою руку більшу ча-
стину земель України й господарювали тут, як у колонії. За Третім 
Литовським статутом 1588 р. широкі маси селянства остаточно, 
в законодавчому порядку, перетворювались на кріпаків. Національ-
на нерівність була особливо відчутна у містах Галичини та Закар-
паття, де католицькі патриції захопили органи управління (Львові, 
Самборі, Перемишлі, Холмі та ряді інших міст Галичини, всіх містах 
Закарпаття). Українців тут не обирали на посадах в органах місько-
го управління та цехах, чинили різні перешкоди їх торгівельній та 
ремісницькій діяльності. У Львові, наприклад, русини мали право 
жити лише на одній невеличкій вулиці, яка й понині називається 
Руською. Тільки тут їм дозволялося володіти будинками, купувати 
землю (як піднаймачі, вони могли мешкати на всій території). Впер-
ше русини висловили протест проти таких обмежень міської влади, 
вносячи в 1524 р. скаргу до короля. Становище не змінилося, нав-
паки, у 1544 р. ви йшла спеціальна постанова ради міста, якою забо-
ронялося русинам бути власниками будинків в районі Ринку. Вони 
«мають володіти вулицями і місцями, в котрих їх здавна уміще но». 
Цим актом корінне населення Львова зводилося у правах до рів-
ня малочисельних інонаціональних груп, що проживали у Львові 
й мали свої вулиці, як Вірменська, Сербська. Натомість, іноземні 
ремісники, особливо, німці, наділялися різними привілеями [54, 
с. 62–63, 244].

Польські шляхтичі пани віддавали свої маєтки в оренду іудеям 
з повним правом панування над хлопами. Це виявилось так при-
бутково, що кількість орендарів-євреїв швидко збільшувалась і Ма-
лоросія опинилась під їхньою владою. І ось тут не було межі екс-
плуатації робочої сили хлопа й знущанням над його духовним жит-
тям. Відомо, що у Талмуді євреям як «божому люду» протиставлені 
іновірці-гої (лише людиноподібні істоти, що походять від перелюб-
ства Адама з чортихою Ліліт) у яких можна відібрати все, примусити 
рабські працювати. Окрім всіляких проявів свавілля, іудеї, користу-
ючись приниженням православної релігії, брали в оренду церкви, 
накладали податки за хрещення малюків, за вінчання, за відспіву-
вання і врешті решт взагалі за будь-яке богослужіння.
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Нащадки давньоруського народу стали безправними, приниже-
ними. Нові правителі почали нещадно їх утискувати і прикладати 
всі зусилля для їх ліквідації через асиміляцію. Своя шляхта, замість 
захисту, навпаки, сама подавала приклад покірності до вимог і за-
баганок іноземців. Простий люд, знаходячись в постійному страху 
і очікуванні чогось невідомого, ще гіршого від поведінки свого но-
вого пана, змушений був пристосовуватися до нього, і, аби хоч якось 
полегшити своє тяжке становище, став розвивати в своїй вдачі риси 
покірності, терпимості, прислужництва і підлабузництва. Але цього 
було недостатньо. Аби розуміти своїх господарів, не бути нетямущим 
«бидлом» і виконувати їх накази, народ поповнював свій словнико-
вий запас словами чужої йому мови, особливо якщо новий хазяїн 
(поляк) не проявляв бажання розмовляти з ними рідною для них 
мовою. Темна, неосвічена маса селян і дворових, забитих злиднями 
і страхом людей, не зуміла оволодіти «панською мовою» (польською) 
у повній мірі, проте треба було якось пояснюватися. І ось, внаслі-
док цих обставин, почав формуватися своєрідний суржик, який 
в подальшому розширився, ускладнився і почав виступати у ролі 
організатора нової мови. Цим суржиком принижена людина, щоб 
не бути битою, намагалася спілкуватися з паном і найближчим його 
оточенням, потім з такими ж, як і вона сама, хлопами. Ця розмовна 
лексика стала, вкорінюватися, відшліфовуватися, розширюватися, 
виникають нові лінгвістичні і граматичні правила – створюється 
нова «хлопська мова», яка відрізняється як від польської мови, так 
і від давньоруської мови предків. Разом з тим, вона була ще дуже 
далека від сучасної української мови.

Не тільки у Польщі, а й у Росії при государях Василі ІІІ та Івані IV 
католики сіяли смуту і переконували московських бояр прийняти 
католицьку віру. Неодноразово папські представники (зокрема, 
відомий єзуїт А. Поссевіно) пропонували російському уряду під-
тримку на міжнародній арені, але лише за умови підкорення Росії 
в церковному відношенні папському престолу. Втім, подібні спроби 
зазнали поразки, тому що в Росії чітко усвідомлювали антиросій-
ське спрямування політичних планів католицької церкви. Згадати б 
проект об’єднання Речі Посполитої та Московії: тоді, поруч з інши-
ми претендентами, на польський трон було висунуто кандидатуру 
московського царя Івана Васильовича Грозного, чиї шанси розціню-
валися досить високо. Особливо високий рейтинг Івана Грозного 
був у середовищі дрібного польсько-литовського дворянства. Сам 
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Іван Грозний у бесіді з послом від польських і литовських дворян 
Федором Воропаєм досить відверто заявляв про переваги польсько-
литовсько-московського об’єднання:

«Если ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в го-
судари, то увидят, какого во мне получат защитника и доброго правителя; 
сила поганская тогда высится не будет, да не только поганство, Рим и ни 
одно королевство против нас не устоит, когда земли ваши будут заодно 
с нашими» [80, c. 113].

Програвши вибори, Іван Грозний змінив стримано-зневажливу 
позицію на відкрите презирство до «бана трансільванського та ко-
роля шведського». З початком кровопролитної Лівонської війни «на 
перах та шаблях», в хід були пущенні всякі крутійства, підступність, 
спекуляції. З історії добре відома зрада князя Андрія Курбського, 
який втік до Литви і прийняв католицтво, отримав від польського 
короля земельні угіддя. Зраджували купці і бояри продажного Ве-
ликого Новгороду, де через посередництво купців-юдеїв діяла аген-
турна мережа католиків. Ніякі заходи держави і Благовірного царя 
Івана Васильовича, навіть Опричина, не могли упоратися з таєм-
ним проникненням в межи Російської держави шпигунів-католиків 
і підкуплених ними отруйників Царської фамілії [17]. 1575 р. з бла-
гословенням Риму польським королем був обраний Стефан Баторій, 
який реорганізував армію, укріпив її німецькими та угорськими 
найманцями та вторгся в руські землі, взяв Полоцьк і осадив Псков. 
Папа в черговий раз благословив на військовий похід і шведів, котрі 
взяли Нарву і завоювали Карелію. У 1580–81 рр. відряджене до Риму 
посольство Істоми Шевригіна благало святого отця сприяти мос-
ковсько-польському перемир’ю, за що прохач Іван Грозний обіцяв-
ся виступити проти турків, а також виявив бажання мати при собі 
апостольського нунція. Вкотре були пробуджені надії на «загоєння» 
православно-католицьких «ран». Верхівка католицької церкви взя-
ла на себе місію посередника у справі припинення Лівонської війни. 
Папський легат Антоніо Поссевіно вів у Москві в 1581–1582 рр. не 
стільки переговори про укладення миру, скільки намагався схилити 
царя Івана IV до прийняття католицизму або унії з Римом. Однак 
ці плани зазнали повного краху. В Москві і слухати не хотіли про 
єднання з римсько-католицькою церквою.

Чергова невдача не зменшила запалу ватіканських експансіоністів. 
Шлях повернення римської делегації пролягав через територію Русь-
кого воєводства Речі Посполитої, де пропозиції А. Поссевіно щодо 
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унії українська шляхта зустріла з порозумінням. Аналізуючи при-
чини провалу своєї місії, єзуїт А. Поссевіно радить римській курії 
подбати про те, щоб прищепити католицьку релігію на тій Русі, що 
вже належить до польського королівства:

«І вже мали б ми могутній важіль, яким можна було б користуватися 
у боротьбі з московською схизмою» [427, c. 39–40].

Він приходить до висновку, що католицьке віровчення прийде на 
Схід зі Львова і Луцька, з Вільно й Полоцьку.

Головною поразкою для православних у Лівонській війні була не 
втрата Іваном IV Грозним Лівонії, а укладення у 1596 р., вже після 
його раптової смерті, зрадницької Брестської унії. Папство і поль-
ський уряд, насаджуючи унію, переслідували спільну мету – розі-
рвати зв’язки українців та білорусів з Росією за допомогою обря-
дово-культових відмінностей, духовно їх поневолити. Методи до-
сягнення цієї мети мали певні відмінності. Польський уряд вважав 
унію засобом зміцнення влади феодалів, полонізації українського 
населення, перехідним етапом до якнайшвидшого введення като-
лицтва за латинським обрядом. Цього ж прагнуло і папство, але для 
нього важливо було до певного часу зберігати унію, щоб використа-
ти її і як засіб для підкорення Ватіканом також і Росії. Про це відкри-
то заявив папа Климентій VIII: «О мої русини! Через вас я надіюся 
навернути Схід» [205, с. 4]. Однак, католицькі намагання посіяти 
серед українського населення ненависть до Росії були марними, бо 
навіть апологети єзуїтського ордену змушені були визнати, що укра-
їнці були «тілом підданими Польщі, а духом підданими Москви». 
Правда, шляхетсько-єзуїтські колонізатори досягли певного успіху 
серед української феодальної верхівки, яка почала відчувати себе 
ближчою до польського панства, ніж до свого народу, поступово 
проймалася польсько-шляхетською культурою, окатоличувалася, 
втрачала свою мову.

Переконавшись, що грубою фізичною силою неможливо доби-
лися полонізації основної маси українського населення, правителі 
польської держави вирішили піти обхідним шляхом. У 1570–80-х рр. 
відбувається подальша активізація сил католицької реакції в Речі 
Посполитій. Це збігається з інтенсифікацією «східної дипломатії» 
Ватікану. У 1577 р. папа Григорій ХІІІ заснував у Римі так званий 
Афанасіївський колегіум, виховані в якому греки, південні та східні 
сло в’яни, повернувшись на батьківщину, повинні були стати войов-
ничими пропагандистами католицизму. У Речі Посполитій основним 
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пропагандистським центром стала Віленська єзуїтська колегія, 
у 1578 р. реорганізована у вищий навчальний заклад. Першим її 
ректором був відомий апологет католицизму П. Скарга. З метою 
виховання кадрів католицьких пропагандистів папський посланець 
А. Поссевіно вербує православних для навчання в єзуїтських коле-
гіях в Оломоуці (Моравія) та Браунсберзі (Пруссія). В середовищі 
єзуїтів (А. Поссевіно, П. Скарга) зародився план релігійної унії пра-
вославної і католицької церкви. За цим планом українська право-
славна церква повинна була відмовитися від розходжень з католи-
цькою і визнати зверхність папи римського. Єзуїти натомість обіця-
ли залишити майже без зміни старі православні обряди.

Добре знаючи, як вороже ставиться українське населення до ка-
толицької релігії, єзуїти і їх шляхетські покровителі спрямували свої 
зусилля на те, щоб залучити на свій бік вище православне духовен-
ство. Треба сказати, що здійснити цей намір їм вдалося досить лег-
ко, бо православна церковна верхівка складалася з людей, які майже 
нічим не відрізнялися від світських феодалів. На єпископських міс-
цях сиділи рафіновані кар’єристи, що розглядали свій духовний сан 
як засіб до ведення розкішного життя. Ці пани в рясах у найменшій 
мірі цікавились становищем своїх підвладних – українських селян 
і міщан. Вони вхопилися обома руками за обіцянки єзуїтів та поль-
ського королівського уряду зрівняти їх в правах з римсько-католи-
цьким духовенством.

Укладенню унії з Римом певною мірою прискорив приїзд на Укра-
їну в 1589 р. константинопольського патріарха Єремії, який, повер-
таючись з Москви після висвячення патріархом московського мит-
рополита Іова, усунув з київського митрополичого престолу двоє-
женця Онисифора Дівочку і поставив Михайла Рогозу, вчинив суд 
над кількома іншими православними ієрархами за їх кримінальні 
злочини: загарбання чужого майна, багатоженство, убивство і т. д. 
Вищому православному духовенству ці суворі заходи, а головне, на-
дане братствам право контролювати його діяльність були не до впо-
доби і підштовхнули до активних дій у напрямку унії.

Прискорення заходів на проведення унії настає після створення 
в 1589 р. патріархату в Росії. Правителів Речі Посполитої, як і Ваті-
кан, непокоїла перспектива значного розширення політичного впли-
ву в Росії та на українсько-білоруських землях. 24 червня 1590 р. пра-
вославні єпископи склали таємну декларацію, якою проголошували 
своє бажання визнати зверхність папи римського. Польський король 
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Сигізмунд ІІІ підтримав цей намір єпископів і своїм «словом ко-
ролівським» 18 травня 1592 р. обіцяв їм за це різні привілеї. За дору-
ченням православного єпископату і митрополита Рогози, при актив-
ній підтримці королівського уряду Іпатій Потій і Кирило Терлецький 
26 вересня 1595 р. виїхали до Риму, щоб там остаточно домовитись 
про унію. Присягнувши папі, вони на початку березня 1596 р. повер-
нулися до України. Щоб надати унії юридичної сили, було вирішено, 
згідно з вказівками папи і короля, скликати 6 жовтня 1596 р. в Бресті 
церковний собор. По суті, там мали місце два собори – православ-
ний і уніатський. У православному соборі брали участь патріарший 
протосинкел Никифор, єпископи Гедеон Балабан і Михайло Копи-
стянський, ігумени і архімандрити, просте духовенство, князь Ост-
розький, делегації від міщанства і братств, представники частини 
шляхти. Підтвердивши своє вороже ставлення до унії, православний 
собор позбавив єпископів-відступників духовного сану і прокляв їх. 
Уніатську сторону представляли митрополит Михайло Рогоза, єпис-
копи Кирило Терлецький, Іпатій Потій, Діонісій Збироський, Йона 
Гоголь, Григорій Герман, деякі архімандрити, а також представники 
католицької церкви і королівського уряду. Знехтувавши волею укра-
їнського народу вони проголосили 9 жовтня 1596 р. унію, здійснив-
ши тим самим довго підготовлюваний акт зради. Після підписання 
Брестської церковної унії польські магнати та єзуїти заходились вог-
нем та мечем насаджувати католицизм. Сучасники подій одностай-
но стверджують, що тих, які не бажали прийняти католицьку віру, 
«б’ють, грабують, в тюрмі, в оковах своїх держать, без милості мучать 
ляхи так вольних міщан, як і підданих своїх, до римської віри приму-
шуючи і до власти папіжової» [431, с. 7].

Поширення унії викликало нескінченні судові процеси і заколо-
ти в масах. Між уніатами та православними йшла вперта боротьба 
в полемічних творах, а також на соймовій арені. Ось, наприклад, 
скарга, виголошена послом Волині Лаврентієм Древінським 1630 р. 
на засіданні сейму в Варшаві:

«Почнім від воєводства краківського. По всіх великих містах церкви 
зачинені, церковне добро знищене, а по монастирях стоїть худоба. Пере-
йдім до Великого Князівства Литовського. І тут те саме. В Могилеві і Орші 
церкви замкнені, православні священики прогнані. Те саме в Пінську. Мо-
настир перемінений на коршму. Діти вмирають без хрещення. Померлих 
виноситься, як сміття, без церковного похорону. Люди живуть невінчані, 
вмирають без сповіді. Хто є грецького обряду, а не є уніатом, той не може 
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мешкати в місті, ані торгувати, не може бути прийнятий до цеху. Умре 
православний, похорон з його тілом не може пройти через вулиці міста. 
Відвідувати православних хворих – заборонено. А в Вільні? Що там дієть-
ся? Хочуть православні винести тіло мерця крізь браму, для всіх доступну, 
тоді брама зачиняється, а православні мусять виносити тіло крізь брами, 
куди виносять сміття і нечистоту. Монахів, які не хочуть приступити до 
унії, граблять, побивають і замикають до тюрми. Коротко: православний 
нарід терпить нечуваний гніт, як у Великому Князівстві Литовськім, так 
і у Польщі...» [164, с. 85–86].

Уніатські заходи церковної верхівки натрапили на рішучий опір 
українського населення. Проти унії виступив також крупний фео-
дал князь Костянтин Острозький, який вважав себе «патроном» 
православної церкви. Налякані широкою хвилею антиуніатського 
руху, єпископи Гедеон Балабан і Михайло Копистянський відмови-
лися від своїх попередніх намірів і заявили, що вони лишаються вір-
ними православній церкві.

Однією лише Брестською унією вплив Риму на «східні землі» не 
обмежився – польські католики використали у XVII ст. смуту в Росії 
для організації польсько-шведської інтервенції, з метою приєднан-
ня до Польщі Русі. З цією метою поляки використовували народне 
невдоволення політикою уряду Бориса Годунова (царював з 1598 по 
1605 р.), який був обраний на престол Земським собором і правив 
після смерті бездітного царя Федора Івановича (1584–1598). Поль-
ські пани висунули Самозванця, який прийняв ім’я Дмитра – мо-
лодшого сина Івана IV, котрий загинув при загадкових обставинах. 
Багато хто в Росії не зуміли розглядіти під маскою «визволителя» 
ворога православ’я і допомогли йому; запорозькі козаки, багато 
з донських козаків, селян і російських поміщиків підтримали його 
похід на Москву. Багато хто з бояр і воєвод, осліплені підкупом, 
страхом і ненавистю до Царя, здавали міста Русі без бою. В 1605 р. 
Лжедмитрій І в’їхав у Москву і став руським Царем. Втім, обман 
швидко відкрився – залежність Самозванця від поляків і єзуїтів 
стала всім очевидною. Протягом довгих 7 років Росія, як колись Ві-
зантія, була піддана новим тяжким випробуванням (поява нового 
Самозванця, зрада бояр, захоплення поляками Смоленська і Моск-
ви, шведи вторглися у Новгород) та ледве не стала частиною Польщі 
під владою католиків і короля Сигізмунда ІІІ. Настають люті часи 
безцарствій і анархії і тільки милість Божа через ополчення К. Міні-
на і Д. Пожарського звільняють у жовтні 1612 р. Кремль і Москву 
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від латинян і єзуїтів. На Земському Соборі Царем Росії був проголо-
шений син майбутнього Патріарха Московського і всея Русі Філаре-
та (1619 р.), 16-річний Михайло Федорович Романов.

Патріарх Філарет переслідував вільнодумство і єресі, особливо 
єзуїтські та інші ордени, а також шпигунів із Франції, Швеції і Німеч-
чини. Він турбувався про виправлення і видання церковних книг, 
організацію православних церковних училищ, укріпив авторитет 
Московського Патріархату, створив особливі патріарші прикази за 
типом державних закладів [412]. Його політику наведення порядку 
в церковно-службовій діяльності і житті православного духовенства 
продовжив Патріарх Московський і всієї Русі Іоасаф І (1634–1640), 
котрий також продовжив боротьбу з єресями, а також підтримав 
роботу з виправлення і видання богослужбових книг [411].

Однак війна Ватікану з православною Руссю на цьому не скінчи-
лася, а поразка Лжедмитріїв і зовсім озлобила латинян. Об’єднані 
спільністю політичної мети католицькі сили шляхетської Польщі 
і папського Риму розгорнули широкий ідеологічний наступ проти 
культури українського народу, його мови і віри. Особлива роль у цьо-
му наступі відводилась найбільш войовничій агентурі Ватикану – 
космополітичному ордену єзуїтів. Проникнувши в Польщу 1565 р., 
єзуїти без особливих труднощів подолали тут шляхет ську рефор-
мацію, стали ідейними натхненниками колонізаторської політики 
польських феодалів. Основний напрям свого удару вони спрямували 
проти православної релігії. Своїм цілям покатоличити і полонізувати 
українське населення єзуїти підпорядковували школи, де учили мо-
лодь у своєму дусі. Єзуїтські школи були здебільшого закладами 
закритого типу. Єзуїти цікавились, насамперед, навчанням дітей 
шляхти, яка займала панівні позиції в державі, і цілком ігнорува-
ли навчання дітей з народу. У своїх школах, як виразно висловився 
І. Франко, єзуїти «підбиралися під великих панів, щоб мати над ними 
вплив» [596, т. 46, кн. 1, с. 584]. Тому-то у молоді виховували насам-
перед салонні манери, зовнішній культурний блиск, уміння вільно 
розмовляти латинською мовою і складати цією мовою невеликі вір-
ші. Латинь – знаряддя пізнання стародавньої культури античного 
світу – стала для єзуїтів ознакою соціальної приналежності учнів, яка 
відрізняла їх від «плебейства». В єзуїтських школах панувала мерт-
вотна схоластика, тупа зубрячка, в учнів виховувався релігійний фа-
натизм і сліпа покірність католицькій церкві. Майже весь час вихо-
ванців заповнювався молитвами, відвідуванням костелу, сповідями 
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та іншими релігійними процедурами. Зрозуміло, що діти україн ських 
феодалів, які потрапляли в навчальні заклади єзуїтів, здебільшого 
окатоличувались, відрікались від рідної мови і культури. Вони, як 
підкреслював І.Франко, горнулися до «польських порядків, до поль-
ських шкіл, польських книжок і т. ін.» [596, т. 46, кн. 1, с. 584].

На інтенсифікацію наступу ворожих сил український народ від-
повів, з одного боку, посиленням збройної боротьби, а з другого – 
рішучою ідеологічною відсіччю. Народні маси, відчуваючи в унії 
нову небезпеку, ненавиділи уніатів, активно виступали проти них. 
Український народ почав вести рішучу боротьбу проти унії, чим 
зірвав плани папства перетворити Україну на плацдарм дальшого 
насадження католицизму на Сході. Історія зберегла чимало фактів, 
які свідчать, що під уніатами горіла земля. Так, самого митрополи-
та Михайла Рогозу у місті Слуцьку закидали камінням; Іпатія Потія 
у Вільно мало не зарубали шаблею; Вельямінові Руцькому та його 
помічникам у Львові добре обклали боки; Антонія Грековича взим-
ку 1618 р. на Дніпрі (біля Києва) пустили під лід та ін. У віддале-
ному від центрів католицько-єзуїтського воїнства Києві на очах 
уніат ського митрополичого намісництва під охороною козаччини 
продовжував діяти православний архімандрит Києво-Печерського 
монастиря. Популярність Києво-Печерської лаври помітно зро стала 
у зв’язку з її виступом проти Брестської церковної унії 1596 р. Як не 
загравали з лаврою польські королі, феодальна польська і україн-
ська верхівка, але Києво-Печерська лавра унії не прийняла. Лавр-
ські ченці на чолі з архімандритом Никифором Туром, при допо-
мозі козаків та підлеглих їм селян і міщан, чинили збройний опір 
уніатам. Києво-Печерський монастир став оплотом православ’я та 
національно-визвольного руху, ідейним центром боротьби з поль-
сько-католицькою агресією і унією. Боротьба лаври з католицизмом, 
виступи проти уніатства ще більше активізувалися за архімандрита 
Єлисея Плетенецького. В цей час становище на окупованих землях 
України настільки загострилося, що король польський, боячись по-
дальших ускладнень, звернувся до папи римського Климента VIII 
з проханням анулювати буллу, за якою Києво-Печерська лавра була 
пожалувана уніатському митрополитові.

Неможливо не зупинитися на ролі козацтва в цей період нашої 
історії. Там, де впливи козацтва були сильні, унія не мала успіхів. 
Папський нунцій де Торрес відзначав, що в обороні свободи совісті 
православного населення стоять «козаки, войовничий і сміливий 
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народ, який стоїть на її сторожі часом з просьбою, часом з грозьбою 
на устах, але завжди зі зброєю в руках».

«До чого можуть призвести ці погрози, не здогадується тільки той, хто 
не знає, що їх нараховують 60 тис., хто не має уяви про спосіб ведення 
ними війни, який полягає у швидкій концентрації і розосередженні сил 
з метою підпалів, грабунку і вирізання мешканців, через що протягом 
кількох годин вони завдають величезної шкоди у такій відкритій і позбав-
леній фортець країні, якою є Польща» [54, с. 86].

Саме на конфесійній платформі козацтву вдалося консолідувати 
всі суспільні верстви і стани. Завдяки козацтву уніати мали в Киє-
ві тільки один монастир, а Печерської Лаври не могли захопити. 
У 1620 р., повертаючись з Москви, єрусалимський патріарх Феофан 
зупинився в Києві і на прохання делегацій від козаків, міщанства 
та духовенства відновив православну ієрархію. Цей акт був прямим 
викликом, який український народ кидав польсько-шляхетським 
колонізаторам. У своєму донесенні до Риму папський нунцій Тор-
рес з цього приводу писав, що польський королівський уряд не на-
смілився притягнути патріарха Феофана до відповідальності, бо по-
боювався обурення козаків, «яких відома є невгамовна запальність 
в справах, що відносяться до їхньої релігії» [54, с. 86]. Православна 
церква, опираючись на козацьку силу, вживаючи заходів з піднесен-
ня освіти, модернізуючи віровчення, тим самим значно покращує 
свій суспільний авторитет, усуває загрозу покатоличення. Новови-
свячений митрополит Йов Борецький, який цілком заслужено ді-
став у своїх сучасників найменування «козацький митрополит», 
багато зробив у справі підготовки возз’єднання України з Росією. 
В 1624 р. він відрядив до Москви луцького єпископа Ісакія Борис-
ковича з листом до царя Михайла Федоровича. Коротко описавши 
ті утиски, що їх зазнавав український народ від польсько-шляхет-
ських поневолювачів, Й. Борецький гаряче просив царя визволити 
«російського племені єдиноутробних людей» [205, с. 80]. Зв’язки Бо-
рецького з Росією не переривалися до самої його смерті.

Антифеодальна боротьба, яка вилилася у визвольний рух укра-
їнського народу проти польської шляхти і католицького духовен-
ства, дуже часто набирала релігійного забарвлення, перетворюва-
лась на рух «за віру і вольності наші». Наростаюча хвиля народно 
визвольної війни на Україні в однаковій мірі лякала як польського 
короля, так і папу римського. Ватікан не тільки освячував «хрестові 
походи» на українські землі, а й підштовхував магнатів до жорстокої 
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розправи над селянами і козацькими масами. 10 лютого 1624 р. папа 
Урбан VIII звернувся із закликом до короля Сигізмунда ІІІ зброй-
ною силою придушити «схизматську єресь» в Україні і знищити ко-
зацтво, яке «осмілюється захищати справу сатани». 

«Встань, королю..., візьмись за зброю і щита і, якщо цього вимагає 
публічне спасіння, задуши гадину, заразу цієї чуми, мечем і вогнем. І унія 
русинів, що походить від духа святого, схвалена римським папою і веде 
боротьбу то підступом, то силою, хай підніме нарешті голову, приємну не-
бові, і хай відчуєна півночі наймогутнішого короля, поставленого небом 
на захист святої справи» [431, с. 42–44].

Однією з важливих форм національно-визвольної боротьби 
було відстоювання православними українцями і білорусами права 
мати свою національну школу. На українських землях знайшлися 
люди, які виступили проти політики полонізації і покатоличення 
народу. Це були «міщани, люді прості», «холопи, шевці, сідельники 
і кожем’яки», як їх зневажливо називали шляхтичі. Вони почали по 
містах засновувати релігійні братства, при тих братствах заводити 
на складові гроші друкарні і школи, спроваджувати до них учителів, 
письменників і проповідників [596, т. 46, кн. 1, с. 586]. Тому діяль-
ність братств, громадсько-релігійних організацій українських та 
білоруських міщан, якій були притаманні досить виразні реформа-
ційні тенденції, становить спеціальний інтерес.

Визначну роль в ідеологічній боротьбі проти єзуїтсько-шляхет-
ського засилля відіграв в останні два десятиліття відомий культур-
ний центр Острог, навколо якого об’єднались найбільш освічені 
представники українського населення. В історико-педагогічній дум-
ці немає єдиної думки, коли і чого вчили ці вчителі, як немає згоди 
і в тому, який саме характер мала ця школа, скільки вона існувала, 
коли була остаточно закрита. Історик Й. Лук’янович відстоював 
думку, що Острозька школа була простим, нижчим навчальним за-
кладом. З його точкою зору не погоджувався К. Харлампович, який 
твердив, що Острозька школа була однім із середніх навчальних за-
кладів того часу, що в ній навчали церковнослов’янській, грецькій 
і латинській мовам та ін. І. Франко висловлював думку, що Острозь-
ка школа була навчальним закладом вищого типу, «першою руською 
академією» [596, т. 28, с. 264, 267; т. 46, кн. 1, с. 546]. Досліджуючи 
історію Острозької школи, він неодноразово згадував про педаго-
гів, що в ній навчали. Дуже високо оцінював він «славного грець-
кого ученого» Кирила Лукаріса, який викладав у школі з середини 
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1590-х рр., а пізніше став константинопольським патріархом. «Вче-
ним і розумним русином» називав І. Франко іншого острозького 
педагога – Герасима Смотрицького – батька Мелетія Смотрицького. 
Поряд з К.Лукарісом і Г.Смотрицьким Франко згадує приятеля І. Ви-
шенського – Йова Княгиницького, згодом монаха, відомого заснов-
ника православного Скиту Манявського в Галичині та інших ост-
розьких вчителів і культурних діячів [596, т. 46, кн. 1, с. 546]. За час 
її дії Острозьку школу закінчили близько 500 осіб, які стали вчите-
лями, літераторами, друкарями, проповідниками. Національно-виз-
вольний рух в Україні отримав значний загін своїх умілих захисників 
і пропагандистів. Не можна пройти повз такого знаменного факту, 
що великий внесок у справу солідаризації українських культурних 
сил зробив Іван Федоров, який переїхав зі Львова до Острога і засну-
вав тут друкарню. Закріпивши на українських землях техніку кни-
годрукування, він створив одну із найважливіших передумов успіш-
ного ведення боротьби проти шляхетсько-католицької експансії.

Після занепаду Острога, як освітнього центру (в 1570-х рр. Кос-
тянтин Острозький до останнього захищає православ’я від наступу 
католицизму, а вже наприкінці століття покатоличена онука Елої-
за відкриває у Острозі єзуїтську колегію – остаточним акордом цієї 
ідеологічної сутички став скорботний «Лямент Острозький»), на 
Україні головну роль у справі шкільної освіти в культури відігра-
ють: у Галичині – Львів, на Волині – Луцьк і на Подніпров’ї – Київ. 
У цих містах найбільше розгортають свою діяльність братські 
школи і друкарні. Внутрішній устрій братських шкіл, розпорядок 
їх роботи, загальні методи навчання можна простежити на шкіль-
них статутах, які зачитували батькові в присутності двох чи трьох 
приведених ним свідків, щоб знав, чому і як учитимуть його сина, 
і не заперечував порядкові шкільного навчання. До нашого часу 
зберігся запозичений від Львівської школи статут Луцької брат-
ської школи, що була відкрита у 1620–1621 рр. [381, с. 37–47]. В ній 
школі був встановлений суворий розклад годин для викладання тих 
чи інших предметів, пропуски і запізнення не допускались. Учень 
брав на себе зобов’язання поважати і у всьому слухатись вчителів, 
успішно вчитись і виконувати всі завдання школи; він не повинен 
відмовлятись також від фізичної праці – рубати дрова, мити підло-
гу, прибирати приміщення школи і свого житла тощо. Статутом ви-
значались також певні зобов’язання учителів (дидаскалів). Учитель 
повинен бути доброчесним, розсудливим, лагідним, стриманим, він 
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зобов’язувався не вживати алкоголю, не бути розпусником, не бра-
ти хабарі, не лихословити тощо. Найпозитивнішим явищем в діяль-
ності братських шкіл був їх демократизм. Статут передбачав прий-
мати до шкіл дітей незалежно від їх майнового стану. Учні в школі 
відрізнялись один від одного лише успішністю навчання. Хто добре 
вчився – займав вище місце, хто гірше – нижче, незалежно від того, 
чи бідний він, чи багатий. Це свідчить про те, що знатність роду 
в братській школі ігнорувалась. Двері цих шкіл не були зачинені для 
дітей бідняків і сиріт, для яких були відкриті інтернати на зразок 
шпиталів. Вихідців з шляхетсько-магнатських родин у школах та-
кого типу не було, або, принаймні, були одиниці. Як правило, того-
часні школи поділялися за внутрішньою структурою на три групи: 
у першій групі учні вивчали букви і склади, у другій навчалися чи-
тати й виучувати на пам’ять тексти, у третій – їм прищеплювали 
вміння пояснювати прочитане і самостійного аналізувати тексти. 
У братських школах великих міст – Львова, Луцька, Києва – широ-
ко застосовувалось вивчення мов – грецької, церковнослов’янської, 
руської (тодішньої ділової мови України і Білорусії), латинської 
і польської. Крім того, у братських школах цих міст викладали грама-
тику, піїтику, риторику, діалектику, математику (арифметику і гео-
метрію), астрономію і музику. У справі поширення освіти і, зокрема, 
шкільного навчання мали значення праці мовознавчого характеру, 
зокрема граматики учених українських шкіл. Єзуїти у своїх творах 
всіляко принижували слов’янську мову, знущалися з неї. Так, запек-
лий пропагандист католицизму Петро Скарга писав:

«Є тільки дві мови – грецька і латинська, які поширили віру у всьому 
світі; крім цих мов, немає іншої, яка могла б бути придатною для науки. 
Ще не було на світі академій чи колегій, де б філософія, богослов’я, логіка 
та інші вільні науки викладались по-слов’янськи. Із слов’янською мовою 
не можна стати вченим. Та й що це за мова, якої тепер ніхто не розуміє 
і не розуміє писаного нею. Цією мовою немає ні граматики, ні риторики, 
і бути не може. Самі священики православні не розуміють тепер цієї мови 
і записують пояснень по-польськи. Саме через слов’янську мову у право-
славних немає інших шкіл, крім тільке найелементарніших, де навчають 
читати, цим і обмежується їх наука. Звідси загальне неуцтво і помилкові 
погляди. Та й природно, із словянською мовою виходить, що «сліпець 
сліпця водить» [123, т.1, додаток, с. 150].

У системі шкільної освіти в Україні наприкінці XVI ст. і в XVII ст. 
першорядне місце посідала «словенська» мова, другою після неї була 
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мова грецька, яка служила для перевірки і виправлення церковних 
книг, а також протистояла латинській у полеміці православних з ка-
толиками і протестантами. «Слов’яно-руською» мовою, що була 
споріднена з народною українською, користувались не лише в шко-
лах, а й у наукових та літературних творах. Тому актуальним питан-
ням її розвитку було створення шкільних і наукових граматик. Пер-
ша з руських граматик вийшла з друку у Вільно в 1586 р. під назвою 
«Кграматика словенська языка з газофилакіи славного города Ост-
рога власне отчизны яснъвельможнаго княжати и пана Констан-
тина Константиновича на Острогу». Це була невеличка книжка на 
14 маленьких аркушах. Ця «Кграматика» цікава лише як перша спро-
ба створення підручника, але вона була непридатною для навчання 
як дуже коротка за своїм змістом і недбало впорядкована. Щоб по-
легшити справу вивчення грецької мови, з Візантії та власне і з самої 
Греції запрошували до українських міст знавців класичних мов. Так, 
після відкриття Львівської братської школи 1586 р. у Львів прибув 
з Греції відомий своєю філологічною підготовкою з класичної грець-
кої мови архієпископ Арсеній, під керівництвом якого студенти 
братської школи склали «греко-словенську» граматику – «Адельфо-
тес», що вийшла з друку 1591 р. Автори розглядали «Адельфотес» як 
необхідну ступінь для вивчення інших наук [333, с. 75–79]. У 1596 р. 
у Вільно вийшла «Граматика словенска» Лаврентія Зизанія, подібно 
до «Адельфотеса» поділена на чотири частини: орфографія, просо-
дія, синтаксис і етимологія [212]. У 1616 р. вийшла також з друкарні 
Віленського братства найдосконаліша з наукового погляду «Грама-
тики словенскія правильное синтагма...» Мелетія Смотрицького, 
яка з подальшими переробками була підручником в українських, бі-
лоруських і російських школах аж до кінця XVIII ст. [479]. У 1627 р. 
був надрукований «Лексикон славеноросский и имен толкование» 
Памви Беринди, який мав на меті тлумачення «словено-руського» 
лексикона і блискуче для свого часу впорався з цим завданням, зба-
гатив новими термінами тогочасну православну літературу України 
і Білорусії [42].

Позитивний досвід братських шкіл був широко використаний 
при створенні Києво-Могилянської академії (1632 р.), якій в май-
бутньому судилося відіграти значну роль у духовному розвитку на-
шої вітчизни. Саме Київ з його Богоявленським братством і з його 
школами, що були вищого типу порівняно з школами інших міст, 
займав особливе місце в розвитку української освіти від початку 
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XVII ст. і до середини XVIII ст. Київська братська школа була від-
крита на Подолі в 1615–1616 рр. Є припущення, що й до того в Києві 
існувало якесь об’єднання міщан, яке утримувало школи. У всякому 
разі відомо, що й раніше в Києві існувала значна кількість письмен-
них міщан, що витворили своєрідне, так зване «київське», письмо, 
яке красою своїх округлених літер, як справедливо зауважив один 
з відомих палеографів І.Каманін, не мало собі подібного. Але на по-
чатку діяльності братства в Києві існували тільки початкові школи. 
Першим ректором Київської братської школи був Йов Борецький. 
Київське братство і його школу матеріально і морально підтриму-
вало запорозьке козацтво на чолі з гетьманом Сагайдачним, який 
асигнував на школу значні кошти. У своєму листі від 17 січня 1626 р. 
до царя Михайла Федоровича, в якому висловлювалось прохання 
про допомогу школі, Київське Богоявленське братство визначило як 
завдання своєї школи боротьбу проти західного латино-католиць-
кого впливу:

«Училище отрочатам православним милостию божою языка словено-
росского, еллино-греческого и прочих дадаскалов великим иждивением 
устроихом да не от чужого источника пиюще, смертоносного яда западная 
схисмы упившиеся ко мрачно-темным римляном уклонятся» [333, с. 110].

Польський уряд і магнати переконалися в тому, що самими тіль-
ки репресивними заходами не можна приборкати українців і біло-
русів. Їхньою тактикою стала підступна робота в середовищі укра-
їнських православних верств, діяльність яких спрямовувалась у на-
прямку угодницької політики відносно Польщі. Політика уряду Речі 
Посполитої була спрямована проти оплоту українців – Києва, зок-
рема проти братства з його відомою вже тоді школою і Києво-Пе-
черського монастиря. Треба було спрямувати культурно-освітній 
рух в офіційне річище, добитись його підкорення за допомогою 
угод та висування на різні посади відданих Польщі осіб, підкорити 
шкільну освіту впливові католицизму, залишивши її православну 
форму і національне забарвлення. Для проведення догідної поль-
сько-магнатським верхам політики придатною виявилась постать 
Петра Могили.

Як відомо, в історичній літературі (завдяки, головним чином, іс-
торикам Київської духовної академії Макарію (Булгакову), В. Аско-
ченському та С.Т. Голубєву), а також самій назві («Києво-Моги-
лянська академія») встановилась столітня традиція приписувати 
головну заслугу в заснуванні цієї академії архімандриту Києво-Пе-
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черської лаври (і згодом київському митрополиту) Петру Могилі, 
який характеризується як ревний поборник православ’я, просві-
титель, високоосвічений діяч. Та чи був він таким, яким малюють 
його ці історики? Поширена у дореволюційній і частково в радян-
ській історичній та історико-педагогічній літературі думка, ніби го-
ловна заслуга в заснуванні першого на нашій Батьківщині вищого 
навчального закладу – Київської академії – належала Петру Могилі 
заперечується проф. Є. Мединським. На підставі численних фактів 
він доводить, що Петро Могила був польським ставлеником, во-
рогом українського народу і що головна роль у заснуванні Києво-
братської колегії (академії) належить не Петру Могилі, а Київському 
Богоявленському братству. Київське братство добилося закриття за-
снованої Петром Могилою лаврської школи, яка конкурувала з брат-
ською, і об’єднання їх.

1. Братство дозволило Петру Могилі, як буквально сказано в од-
ному з документів, вважатися старшим братчиком і фундатором 
школи.

2. Братство за підтримкою Запорозького війська домоглося, 
щоб утворена шляхом об’єднання двох шкіл колегія була виведе-
на з території Києво-Печерської лаври з тим, щоб узяти школу під 
громадський контроль і позбавити її замкнуто-монастирського 
характеру та підлеглості виключно монастирському духовенству. 
Братство розмістило зреформовану школу на Подолі, в місцевості, 
заселеній ремісниками, щоб забезпечити тісніші зв’язки цієї школи 
з населенням.

3. Київська братська школа і на початку свого існування (1626 р.), 
і в наступні роки після об’єднання з лаврською школою (але після 
смерті Петра Могили), а саме: в 1648, 1649, 1659, 1685, 1964 та в інші 
роки – мала жваві зносини з Москвою, одержувало покровительські 
грамоти від російських царів, що свідчить про тяжіння до Москви, 
тоді як Петро Могила був ворогом Москви і прихильником поль-
ських магнатів. Під час війни 1648–1654 рр. студенти старших класів 
академії, припинивши навчання, брали участь у воєнних діях під 
прапорами Богдана Хмельницького. Таким чином, ідейно-політич-
на спрямованість учнів і частини викладачів академії була аж ніяк 
не «могилянською», а, навпаки, «антимогилянською».

4. Підвищення курсу наук, які викладалися в академії в 1632 р., 
було деякою мірою досягнуто завдяки Петру Могилі, але нічого но-
вого в Київській братській школі не створювало, оскільки і в старших 
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братських школах (Львівській, Віленській, Київській) викладання 
наук стояло на високому рівні. Це підвищення було природним про-
цесом зростання братської школи, розташованої в найголовнішому 
місті України, в центрі її церковного життя (митрополії), поблизу 
воєнного оплоту України – Запорозького війська.

5. Оцінка Петра Могили як нібито прогресивного діяча, щирого 
захисника православ’я, просвітителя України, ініціатора київських 
шкіл – братської і лаврської, засновника академії є, отже, явно не-
правильною.

6. Петро Могила був типовим феодалом, честолюбним і владним; 
він був зв’язаний родинними узами і дружбою з польськими магна-
тами, вороже ставився до Москви, боровся проти братства, не гребу-
вав ніякими засобами для досягнення своїх цілей [333, с. 132–133].

Підсумовуючи сказане про виникнення Київської академії та про 
роль Петра Могили в ній, розглянемо цю точку зору детальніше. 
Спинимося насамперед на його біографії. Син молдавського госпо-
даря, Петро Могила, у 12 років втративши батька (1608 р.), деякий 
час жив у Молдавії, а потім оселився у Польщі, де жили його стар-
ший брат, сестра та кілька двоюрідних сестер (одна з них була заму-
жем за князем Вишневецьким, друга – за князем Корецьким, третя – 
за гетьманом Потоцьким, який згодом командував польськими вій-
ськами у боях проти Богдана Хмельницького). С. Голубєв пише:

«Но если фамилии Могил перестало улыбаться счастіе на родине, то 
в годину бедствий они нигде не могли встретить такого радушного при-
вета и пріема, как в соседственной Польше. – Тесныя узы связывали Мо-
гилу с этой страною. Род Могил всегда отличался особенной преданостію 
к Польской Короне и за это, в свою очередь, пользовался большим распо-
ложеніем со стороны польского правительства, с давних времен желавша-
го подчинить своему вліянію молдо-валахійскія земли» [123, т. 1, с. 38].

Опікуном неповнолітнього Петра Могили був польський канц-
лер і коронний гетьман Станіслав Жолкевський (який командував 
польськими військами під час інтервенції 1609 р. і захопив тоді ж 
московський Кремль). Юнаком Петро Могила протягом кількох 
років служив офіцером у польському війську і брав участь у битві 
поляків з турками при Хотині. Як бачимо, середовище, в якому про-
вів свої юнацькі роки Петро Могила, а саме – польські магнати, які 
виступали проти Росії навіть зі зброєю в руках, зовсім не могли роз-
винути в молодому Петрі Могилі любові до російського, українсь-
кого та білоруського народів, а значить і прагнення стійко боротися 
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за православ’я, яке в ті часи було символом єднання східних слов’ян 
і боротьби їх проти полонізації. І ось у 1627 р. ця цілком чужа Україні 
людина, яку і родинні узи, і світські зв’язки єднали з польськими 
магнатами, що гнобили український народ і православну віру, лю-
дина, яка до цього не перебувала у складі духовенства і числі ченців 
Києво-Печерської лаври, раптом виявляється обраною на високу 
духовну посаду архімандрита Києво-Печерської лаври. С. Голубєв, 
при всьому своєму упереджено хвалебному ставленні до Петра Мо-
гили, зазначає:

«Но особенно весьма много зависел успех Могилы от содействія, ока-
заннаго ему вліятельными польскими магнатами, дружественно располо-
женными к его фамиліи. Диплом короля, утверждающій элекцію, выдан 
был, благодаря означеному содействию» [123, т. 1, с. 78].

Це робило Могилу непопулярним серед народу, що іноді вили-
валось в одверте вороже ставлення до нього. Ненависть до Петра 
Могили виявилась особливо тоді, коли в 1631 р. він, будучи Києво-
Печерським архімандритом, відкрив на противагу братській школі 
в Києві свою лаврську школу, побудовану на зразок єзуїтських коле-
гіумів, педагогами в якій були виученики латинських західноєвро-
пейських і польських шкіл (такі, як Ісайя Трохимович-Козловський 
і Сильвестр Косов). Обурені київські міщани і козаки готові були, за 
виразом Сильвестра Косова, «начиняти нами шлунки дніпровських 
осетрів або ж того вогнем, іншого мечем відправляти на той світ». 
Щоб уникнути такої небезпеки, П. Могила пішов на угоду з Київ-
ським братством. Так, під тиском народу 1632 р. братська і лаврська 
школи були об’єднані в один учбовий заклад. Братство дало згоду 
вважати Петра Могилу, який асигнував значні кошти на школу, 
старшим братчиком і фундатором колегіуму, але дальший його роз-
виток відбувся на основі зростання і вдосконалення Київської брат-
ської школи.

В світлі наведених фактів не залишається ніяких підстав вважати 
Петра Могилу «ініціатором об’єднання» київських шкіл. Цим ініціа-
тором був не Петро Могила, а український народ, який примусив 
Петра Могилу незважаючи на його вперту протидію, об’єднати шко-
ли. Тому назва цієї школи «Києво-Могилянська» дуже умовна, бо на-
справді це була Київська братська академія. Її відкриття знаменува-
ло, насамперед, завершення тривалого й досить болючого перелому 
в ставленні до «латинської вченості», який відбувався на Україні та 
в Білорусії наприкінці XVI і в першій третині XVII ст. На відміну від 
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шкіл попереднього періоду, які були «словено-грецькими» за своїм 
характером та структурою, названа академія була «латинським» на-
вчальним закладом, орієнтованим на тогочасні польські і західні уні-
верситети, і викладання в ній велося латинською мовою.

Додамо ще кілька фактів, які характеризують Петра Могилу. 
30 квітня 1632 р. помер король-фанатик Сигізмунд ІІІ, який прово-
див політику особливо жорстокого гноблення українського народу, 
шалено переслідував православ’я. 13 листопада 1632 р. королем був 
обраний Владислав, який скасував найдошкульніші утиски, що їх 
зазнавала православна церква за попереднього царювання. За цей 
час було видано так звані «Статті на заспокоєння віри грецької», 
що ніби узаконювали православну церкву, хоча на місцях релігій-
ні переслідування не припинялися. Майже одночасно – 3 грудня 
1632 р. – православні члени сейму обрали київським митрополи-
том Петра Могилу (правда, під актом обрання підписалися тільки 
49 православних дворян, в той час, як на сеймі їх було більше). Ко-
роль незабаром, після коронації, затвердив обрання, відмітивши 
у «Привілеї», що члени роду Могил завжди відзначалися відданістю 
польській короні. При цьому Петро Могила зумів своїми підступа-
ми і зв’язками при дворі польського короля зберегти за собою і по-
саду архімандрита Києво-Печерської лаври, тоді як ніколи раніше 
не бувало сумісництва сану київського митрополита та архіманд-
рита Києво-Печерської лаври. Обрання Петра Могили на кафедру 
митрополита викликало великі протести киян, в тому числі части-
ни духовенства. Він не користувався довір’ям українського населен-
ня, заплямував себе угодництвом перед польськими магнатами, не 
мав сану єпископа. «Обрання» на посаду митрополита він добив-
ся у той час, коли ця посада була зайнята обраним лише рік назад 
і дуже популярним у масах прихильником Росії Ісайєю Копинським. 
Побоюючись обурення киян і Запорозького війська, які, безумовно, 
стали б на захист Ісайї Копинського і не допустили б захоплення ка-
федри митрополита, Петро Могила не наважився організувати своє 
висвячення в митрополити у Києві, а зробив це у Львові. Одночасно 
була організована діяльна підготовка до приїзду «нововисвяченого 
митрополита» Петра Могили у Київ: друкарі Києво-Печерської лав-
ри склали на честь приїзду його до Києва славослов’я «Ефрониа», 
а студенти Києво-братської колегії, спонукувані керівниками і вчите-
лями колегії – ставлениками Петра Могили (ректором Трофимови-
чем-Козловським, префектом Сильвестром Косовим, вчителем пії-
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тики Софронієм Почаським) склали польською мовою “Mnemosine 
prac i truda” – «Пам’ятник слави, робіт і праць» Петра Могили.

Петро Могила невпинно переслідував щирого друга Москви мит-
рополита Ісайю Копинського, не спинаючись, навіть, перед побит-
тям слабкого старика до крові. Копинський був першим ігуменом 
Київського братського монастиря і першим ректором заснованої 
у 1615 р. Київської братської школи. У 1620 р., коли єрусалим ський 
патріарх Феофан після 25-річної перерви відновив православну 
ієрархію на Україні, ліквідовану Брестською унією 1596 р., Ісайя 
Копинський став єпископом Перемишльським. Змушений у зв’язку 
з польською агресією жити вдалині від своєї єпархії, Ісайя Ко-
пинський з 12 ченцями оселився в Сіверський Україні, на кордоні 
з Росією, і заснував тут на просторих землях, загарбаних князями 
Вишневецькими, Густинський та кілька інших монастирів. Звідси 
Копинський писав царю Михайлу Федоровичу чолобитну про допо-
могу, виявляючи готовність визнати владу московського царя над 
собою. 4 грудня 1622 р. митрополит Ісая писав Московському Пат-
ріарху Філарету:

«Отовсюду гонения, отовсюду нищета, отовсюду беда, не имеем откуда 
ждать помощи. Ради этого, попробовал послать к вашему православному 
царю, о милосердии прося...» [97, т. 1, c. 27–28].

Царські воєводи прикордонного міста Путивля, через яке йшли 
зносини Москви із зарубіжною Польщею, доносили царю Михайлу 
Федоровичу, що «братии» (ченців) у цих монастирях, готових прий-
няти підданство Росії, назбиралося до 150 чоловік.

«...да и все де, государ, православне крестьяне и запорожские каза-
ки, как им от поляков утеснен будет, многие хотят ехать к тебе, государю 
и великому князю Михайлу Федоровичу всеа России» [333, с. 119].

Ось цей друг Росії і справжній захисник православ’я, один із 
засновників Київського братства та його школи і був обраний 
у 1631 р. київським митрополитом після смерті прихильника Росії 
Йова Борецького. Змусивши Ісайю Копинського зректися посади 
митрополита, Петро Могила продовжував переслідувати його: ви-
гнав з Михайлівського монастиря, домігся від своїх родичів князів 
Вишневецьких, на землях яких знаходились Густинський та інші 
монастирі, що були упоряджені Ісайєю Копинським і перебували 
в його віданні, щоб вони відібрали ці монастирі. Доведений до краю 
переслідуваннями Петра Могили, кволий і старий Ісайя Копин ський 
умовив ченців Густинського та інших монастирів, які межували 
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з Росією, перейти у володіння російського царя. Більше 70 ченців це 
й зробили. Самому Ісаї Косинському, однак, втекти з ними до Моск-
ви не вдалося: його спіймали агенти Петра Могили і «мертва» (тобто 
ледве живого, напевне, від завданих побоїв) привезли до Києва. Тут, 
у Києво-Печерській лаврі, в ув’язненні, Ісайя Копинський помер 
у 1641 р.

У розпорядженні Петра Могили були достатні матеріальні за-
соби, щоб відбудувати в Києві занедбані храми. Щоб підкреслити 
стародавні традиції православної церкви, він наказав відбудувати 
і реставрувати ряд архітектурних комплексів і окремих пам’яток ве-
ликокнязівського періоду і цим врятував їх від остаточного зруйну-
вання. Масштабні реставраційні роботи у Києві (головно за влас-
ний кошт Петра Могили) повернули із «темряви підземної» церкви 
Десятинну, Трисвятительську, Спаса на Берестові, Михайлівську 
у Видубицькому монастирі, Софійський собор та Успенський собор 
Києво-Печерської лаври.

Петро Могила користувався польським алфавітом для підняття 
рівня православної освіти. Сам він написав польською мовою «Litos» 
(камінь) на захист православ’я, 1635 р. у лаврській друкарні був 
виданий польською мовою «Zywotyswietych» Сильвестра Косова 
з житійними новелами про печерських святих, 1638 р. – «Teraturgima» 
Афанасія Кальнофойського з описом чудес, пов’язаних з Києво-Пе-
черським монастирем, а 1643 р. Петро Могила канонізував всіх пе-
черських угодників. Одним із найважливіших досягнень церковного 
життя стала стандартизація літургії, відома під назвою «Требника».

Ці заходи П. Могили об’єктивно мали певний прогресивний ха-
рактер, але в цілому його політика була спрямована на угодовство 
з Польщею. Є ряд документальних даних про те, що Петро Моги-
ла намічався католиками в патріархи України та Білорусії і уклав 
таємну угоду з польськими магнатами та єзуїтами. Так, у матеріалах 
Посольського приказу були знайдені «Расспросные речи в путивль-
ской съезжей избе...» від 5 червня 1638 р., коли Петро Могила був 
київським митрополитом. У цьому документі сказано:

«А киевский де митрополит Петр Могила веры хрестьянской ныне от-
пал, и блогословен де митрополит Петр Могила от папы римського ныне 
в великий пост в патриархи, бутто быть ему патріархом хрестьянские веры. 
А присегал, де он, Петр Могила, королю и всем панам радным и арцыбис-
купам ляцким, что ему хрестьянску веру ученим своим попрать и устано-
вить всее службу церковную по повелению папы римского римскую веру, 
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и церкви хрестьянские во всех польских и литовских городах превратить 
на костелы ляцкие и книги русские все вывесть» [97, т. 1, c. 222].

Про це ж повідомляв царя Михайла Федоровича путивльський 
воєвода Н. Плещеєв [97, т. 1, c. 229]. 1638 р., будучи київським мит-
рополитом, Петро Могила урочисто зустрічав у Києві свого роди-
ча – польського коронного гетьмана Потоцького (після придушення 
ним козацького повстання).

Переслідування православ’я викликало серед русинів роздраз-
нення, котре 1648 р. страшним пожаром вибухнуло у війнах Хмель-
ницького і завдало перший смертельний удар польській державі. 
В результаті народної визвольної війни 1648–1654 рр. католицизм 
був витіснений з лінії Дніпра на Віслу і Буг. Україна була приєдна-
на до Росії і, таким чином, уникнула поневолення унією. У цей час, 
коли вирішувалося важливе для України питання про звільнення 
від іноземного панування, папський престол, як завжди, став на 
бік її ворогів. У жовтні 1649 р. папа Інокентій Х надіслав апостоль-
ське благословення королю Польщі Яну Казимиру з побажанням 
закінчити боротьбу проти українського народу «славною і гідною 
тебе перемогою» [431, с. 58–59]. Повсталий народ, розправляючись 
з польськими феодалами, виганяв разом з ними із українських зе-
мель і католицьке духовенство, знищував і руйнував костьоли та 
католицькі монастирі.

На возз’єднаній з Росією частині України унія, позбавлена під-
тримки польських магнатів, незабаром втратила свою силу. Католи-
цизм завдав стільки лиха українському народу, що навіть саме сло-
во «католик» увійшло в народну мову як синонім образливої лайки. 
Так, Дідона в «Енеїді» І. Котляревського, проклинаючи Енея за зраду, 
називає його цим словом поряд з такими, як «поганий», «огидний», 
«скверний», «бридкий», «нікчемний», «пакосний» тощо. Навіть сам 
титул глави католицизму став на Україні прокляттям. Коли говори-
лося «нехай йому католицький батько», це означало побажати чо-
гось поганого, нещастя.

Польські магнати і Ватікан не примирилися з втратою україн-
ських земель і продовжували загарбницькі війни. За Андрусівським 
перемир’ям 1667 р. Правобережна Україна знову відійшла до Поль-
щі. Все, чого досяг народ у довготривалій і запеклій боротьбі, в цій 
частині України було зведено нанівець. Політика покатоличення 
і полонізації українського населення стала ще більш відвертою. На-
гадаємо, що декількома роками раніше, в 1649 р. Римо-католицька 
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церква нав’язує Ужгородську унію в Закарпатті; у 1699 р. унія була 
введена серед православних у Трансільванії. Ряди православ’я з кож-
ним роком ставали слабші. Перемишльський єпископ прийняв унію 
в 1692 р., львівський в 1700, луцький в 1702, а останньою прийня-
ла унію в 1708 р. львівська Ставропігія. Населення Правобережної 
України повсюдно чинило опір запровадженню католицизму. Від-
чуваючи свою безсилість перед поневоленим, але нескореним на-
родом, єзуїти, щоб добитися поставлених цілей, мали намір піти 
на фізичне знищення населення України. В одному з проектів «ви-
нищення Русі» (1717 р. – час написання документа встановлено за 
змістом) вони писали:

«Тому що люд український, подільський і волинський, що залишився 
у своїй вірі, готовий підняти повстання, то в такому разі, якщо легко не 
можна буде ні запобігти повстанню, ні, у зв’язку з малою кількістю поль-
ських військ, вгамувати бунтівників, то тоді Річ Посполита повинна не 
пошкодувати тієї втрати та усіх таких фанатичних прихильників віддати 
на поталу татарам, які швидко виловлюють їх як своїх бранців. А тоді опу-
стілий край заселити людьми польськими і мазовецькими» [431, с. 79–86].

Якщо Лівобережна Малоросія і Слобожанщина могли вільно йти 
шляхом загальноруського культурного розвитку, то Правобережна 
Україна, Червона і Біла Русі знаходилися у цілком іншому положенні. 
У Східній Галичині, окремих районах Північної Буковини і Закарпат-
тя Брестська унія проіснувала декілька століть. Тут уніатська (гре-
ко-католицька) церква віддано служила Ватікану, польським, австрій-
ським, угорським пригноблювачами православної землі і церкви.

«Просвічене» XVIII ст. було самим нещасним часом для руського 
населення у Польщі. Воно являло собою суцільну масу селян, закрі-
пачених польськими панами. Різниця віри клала незгладиме про-
валля між «паном»-католиком та «хлопом»-православним. Релігій-
ними пастирями православного простолюду були темні священики 
(«попи»), залякані, забиті і залежні у кожній дрібниці від власни-
ків тих сіл, де знаходилися церкви (тим більше, що й самі церкви за 
польським правом вважалися власністю землевласників). Перехід 
в унію являвся, зазвичай, єдиною можливістю для настоятеля му-
жицького приходу скільки-небудь покращити своє положення.

Така сеймова і літературна боротьба за віру і народність, яка ве-
лася у першій половині XVII ст. була вже неможливою за повною 
відсутністю серед руського населення потрібних для цього інтелек-
туальних сил. Руського освітянського співтовариства не було, та й не 
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могло бути, тому що не існувало руських шкіл для отримання освіти. 
Ті з руських, хто навчався в єзуїтських або василіанських школах, 
ставали поляками. Єзуїти не приховували своїх намірів і відкрито за-
являли, що за допомогою різних дискримінаційних засобів зроблять 
усе населення уніатами, а пізніше – католиками з тим, щоб навічно 
перетворити «весь руський край» у «край римського обряду».

Церковні братства, які раніше мали такі великі заслуги в галузі 
освіти народу, в зв’язку з утвердженням унії втратили свою по-
передню роль. Відтепер вони очолювалися темними людьми, конт-
ролювалися темними «попами», залежали від місцевих панів, і тому 
не дивно, що на території всієї Галичини навряд чи можна було б 
нарахувати хоча б 50 парафіальних шкіл. Ці школи дуже часто іс-
нували фіктивно, бо не було ні вчителів, ні коштів на їх утримання. 
Вчителі жили на жебрацькі пожертвування селян, які самі ледве жи-
вотіли в кайданах кріпосного права. Над вчителями знущалися попи 
і пани – примушували дзвонити в церквах, прибирати їх, працювати 
на себе. Навчання в парафіяльних школах зводилося до механічно-
го зазубрювання учнями церковних молитв. Ті, що закінчували ці 
школи, часто не вміли й розписатися.

Нечисленні середні школи на західноукраїнських землях, як і в ін-
ших районах Польської держави, перебували в руках релігійних 
орденів єзуїтів, піярів, василіан та ін. Навчання в цих школах, як 
і в попередній період, провадилося на відсталих схоластичних заса-
дах, носило теологічний характер. В той час, коли в ряді країн Євро-
пи в галузі освіти відчувалися віяння нових думок, єзуїти втокмачу-
вали в голови своїх вихованців різноманітні середньовічні нісеніт-
ниці. Це добре видно, наприклад, з творів довголітнього вчителя 
єзуїтських шкіл В. Тильковського «Натуральна філософія» і «Вчені 
розмови», які були поширені в кінці XVII – на початку XVIIІ ст. 
і дають належне уявлення про дух виховання в навчальних закладах 
єзуїтів. У них пропагувалися ось які істини:

«Чи перебуває земля в центрі світу?
Дехто вчить, що сонце стоїть у центрі світу, а земля бігає навколо ньо-

го. Але ця думка, як суперечлива божому письму, засуджена святою церк-
вою в 1616 р., а, крім того, коли земля бігала б замість сонця, то кидало б 
будинками й людьми, як каменем у млині, коли на нього щось положать; 
ми чули б завжди великий шум вітру і взагалі повинні були б горіти, 
оскільки речі у великому бігу нагріваються і навіть загоряються...

Чому осли не родяться в холодних країнах?
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Бо вони холодні натурою, а коли ще холодну поверхню мають, то плід-
ними не можуть бути... Чому вовк не живе у воді? Звір, який має початок 
із землі, живе на землі, а який має почток з води, у воді радо перебуває, 
а вовк походить із землі.

...Чому золото не пахне?.
Для запаху треба тепла і вологи, яких в золоті дуже мало» [476, с. 81].
Про рівень навчання в тогочасних школах свідчить і такий факт, 

який наводить тогочасний польський діяч освіти Г. Коллонтай. 
Коли в середині XVIII ст. піяри в одній із своїх шкіл організували 
публічний екзамен, на якому показали електричну машину, то єзуї-
ти, побачивши іскри, які вискакували з неї, заявили, що це справа 
диявола і намагалися колегам з іншого релігійного ордену припи-
сати чаклунство [476, с. 81–82]. Звичайно, в подібній атмосфері не 
могло бути й мови про справжню освіту і виховання в навчальних 
закладах єзуїтів.

Що ж до кількох шкіл піярів, які діяли на території Західної 
України в XVII – першій половині XVIII ст., то вони в своїх схо-
ластичних методах навчання і виховання, в основному, наслідува-
ли єзуїтів. Через ці школи здійснювалася політика покатоличення 
соціальної верхівки українського населення, її денаціоналізації. Як 
зазначив І.Франко, «не даром гайдамаки, руйнуючи Умань в 1768 р., 
люто накинулися на василіянську школу і повкидали всіх школярів 
разом з учителями до глибокої криниці» [597, c. 235].

Між тим розвивався процес вмирання польської держави. Внут-
рішній розклад і політичні інтереси трьох сусідніх держав призве-
ли до того, що Польща у три прийому була розподілена між Росією, 
Австрією і Прусією і в 1795 р. припинила своє незалежне державне 
існування. З 1770-х рр. західноукраїнські землі опинилися під вла-
дою імперії Габсбургів. З тих пір, як після розподілу Польщі Гали-
чина перейшла під владу Австро-Угорщини, вона являла глибоку 
провінцію, де плем’я русинів чи, як його називали австрійці, рутен-
ців, яке нараховувало у ХІХ ст. менше двох мільйонів душ, мешкало 
перемішаним з поляками. Переважаюче, просто кажучи, пануюче 
положення належало полякам. Вони були й найбільш багатими, 
й найбільш освіченими; представлені, переважно, поміщиками, тоді 
як русини майже суспіль селяни і міщани. Драматичний момент 
у взаємовідносинах між Руссю та Польщею полягав у тому, що там, 
де ці два народи тісно співіснували один з одним, перший завжди 
знаходився у поневоленні і в підкоренні у другого.
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Австрійський уряд не порушив тієї соціальної системи, що існу-
вала на Західній Україні. Землі та угіддя в Східній Галичині належали 
польським магнатам і шляхті, на Буковині – німецьким і румунським 
поміщикам, у Закарпатті – угорським і німецьким. Селяни-кріпаки 
на всій території були переважно українці. Уряд цісарської Австрії, 
в складі якої перебували Галичина, Буковина, Закарпаття, настійно 
проводив політику нацьковування однієї нації на іншу. Керуючись 
принципом «поділяй і володій», австрійська монархія проводила по 
відношенню до українського населення політику денаціоналізації – 
онімечення, полонізації (Східної Галичини), мадяризації (Закар-
паття), румунізації (Буковини) руського населення, використовую-
чи в своїх цілях польські, румунські і угорські етнічні групи, яким 
було надано ряд привілеїв у суспільно-політичному житті. У 1859 р. 
авст рійські власті в своїх реакційних заходах зайшли настільки да-
леко, що зробили спробу запровадити в українських школах Гали-
чини латинську азбуку. Вже на початку ХІХ ст. все частіше і часті-
ше виходили українські книги, писані латинською мовою. Тільки 
з 1821 по 1859 р., за неповними даними, видано 76 назв таких книг 
[476, с. 97].

Політику денаціоналізації русинів активно підтримувала верхів-
ка уніатського духовенства. Це зумовлювалося тим становищем, яке 
зайняла Греко-Католицька Церква у Австрійській держави. Відра-
зу ж після загарбання Східної Галичини, Закарпаття і Буковини 
австрійська влада разом з Ватіканом вжили заходів до зміцнення 
уніатської церкви. У Відні (1774 р.) і Львові (1784 р.) були відкриті 
духовні семінарії «для русинів». В 1807 р. поновлена «митрополія 
возз’єднаних русинів» у складі Львівської і Перемишльської єпар-
хії (в 1885 р. була виділена Станіславська єпархія). Уніатська церква, 
будучи на службі імператора і австрійських властей, перетворилася 
в складову частину окупаційного апарату.

Історія уніатської церкви дає безліч фактів, які недвозначно за-
свідчують її денаціоналізаторську, по відношенню до українського 
населення, функцію. Так, всередині ХІХ ст. міністерство культів і осві-
ти Угорщини поставило вимогу замінити на Закарпатті кирилицю 
угорським алфавітом, бо, мовляв, використання старослов’янських 
літер є «наслідуванням московським». Запопадливо виконуючи ви-
могу загарбників, уніатський священик А. Полович у 1850-х рр. на-
друкував молитовник мовою закарпатського українського діалекту 
латинським шрифтом. У 1904 р. в Мукачівській єпархії було створено 
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спеціальну комісію, яку очолили А.Волошин і А. Камінський, які, 
звітуючи про свою роботу єпископу, писали:

«...згідно з розпорядженням № 2865/1904 правління єпархії в справі 
друкування руських молитовників угорськими літерами... склали таку 
чисто фонетичного характеру азбуку... З синовім поклоном рекомендує-
мо, будьте ласкаві, складену намі фонетичну азбуку в інтересах уніфіка-
ції зробити обов’язковою для видань молитовників і підручників» [166, 
с. 49].

Промовистим доказом денаціоналізаторської функції уніатської 
церкви є протокол наради духовенства Нижньоворітського округу 
від 27 березня 1915 р., проведення якої було інспіроване угорською 
окупаційною владою:

«... Ми, уніатські священики Нижньоворітського округу, натхненні тією 
великою ідеєю, яку ми знаємо як «любов до батьківщини»... оголошуємо 
для всіх, що ми протягом віків були вірними католиками й угорцями і що 
ми й тепер є такими і в майбутньому такими хочемо бути» [555, с. 46].

Фактично протокол свідчить про зрадництво свого народу, від-
мову від національних звичаїв, традицій і культури. Ці уніатські свя-
щеники соромилися навіть назви народу з якого вийшли – йдеть-
ся про слово «русини», як історично називало себе православне 
слов’янське населення Закарпаття:

«Злившись з угорцями, пропонуємо і просимо, щоб ця негідна нас на-
зва була забута і щоб нас називали об’єднаними угорськими католиками» 
[555, с. 46–47].

На цій же нараді присутні звернулися до уряду Угорщини з «про-
ханням», щоб той дозволив їм «молитися в наших церквах угорською 
мовою, щоб дітей навчали угорською мовою та об’єднати календарі» 
[555, с. 46–47].

Про безпідставність претензій уніатського клиру виступати в ро-
лі представників українського населення Закарпаття свідчить те 
обурення, яке охопило весь край, коли стали втілюватися в життя 
«прохання», прийняті на згадуваній нараді. Гнів населення був та-
ким одностайним, що піп села Дубове, у листі, написаному 11 лю-
того 1918 р. до мукачівського єпископа, у відчаї змушений був кон-
статувати:

«...якщо не хочемо позбутися всіх вірників, то не залишається нічого 
іншого, як повернення до старого календаря» [555, с. 54]

Численні документи, які дійшли до нас, переконливо засвідчу-
ють відчайдушний опір українського населення насильницькій ма-
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дяризації. Прикладом цього є лист тереблянського уніатського попа 
до Мукачівського єпископа, де говориться:

«Збудження народу не притихає, воно збільшується, вістря його спря-
мовується не тільки проти об’єднання календарів, але й проти католициз-
му, проти шкіл з угорською мовою навчання і проти особи священика» 
[555, c. 59].

Греко-католицьке духівництво до останніх днів існування імперії 
ревно виконувало клятву вірності, яку дало габсбурзькій монархії. 
М. Коцюбинський розповідає, як, повертаючись у липні 1905 р. зі 
Львова додому, розговорився з галицьким священиком з-під Бродів. 
Коли зайшла мова про Східну Україну, то письменник був більш ніж 
здивований словами цієї на перший погляд інтелігентної і освіченої 
людини.

«Що нас, галичан, обходить ваша Україна? – говорив той. – Чи буде 
у вас воля, чи не буде, чи зміняться порядки, чи ні, це нас обходить постіль-
ки, поскільки доля й Росії, також далекої і байдужої нам. Ми маємо свої 
окремі завдання – служити галицькму народові, працюючи для нашого 
галицького мужика. А України ми не знаємо і не цікавимося нею».

Пригадавши подібні висловлювання, почуті під час контакту-
вання з галичанами, Коцюбинський дійшов сумного висновку, «що 
погляди отця з-під Брод[ів] не дивоглядний унікум, а, певно, доволі 
розповсюджене явище» [273, с. 27–28].

Русофобія у такому вигляді, в якому її сповідують галицькі шо-
віністи, була отримана в закінченому вигляді від поляків. Насадив-
ши загальноукраїнський рух в Галичині, поляки забезпечили його 
й готовою ідеологією. До сприйняття її галичани були підготовлені 
ще в часи унії, коли їх переконували, що, буцімто, не вони відступни-
ки від греко-православної церкви, а ця остання являє собою схизму, 
тоді як істинними синами православного грецького віросповідання 
можуть вважатися виключно уніати. У глухій Буковині, звідки віс-
ти не проникали у широкий світ, завели, приблизно з 1911 р., зви-
чай вимагати від русинських богословів, що закінчували семінарію, 
письмове зобов’язання: «Заявляю, що зрікаюся руської народності, 
що віднині не буду називати себе руським, лише українцем і тільки 
українцем». Священикам, які не підписали такого документу, не да-
вали приходу [642, с. 477].

Австрійці мабуть до того захопилися мріями про відторгнен-
ня України, що з часом виникла ідея підшукати для майбутньо-
го українського королівства достойного кандидата на трон, якого 
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знайшли в особі принца Вільгельма Габсбурга, названого Василем 
Вишиваним. У Відні і Львові зацікавлені кола переконали «Василя» 
перейти із латинського обряду в унію [100].

Галицький греко-католицький мирополит Андрій Шептицький 
активно підтримував австро-німецькі загарбницькі плани щодо 
України. Його міркування з цього приводу найбільш відверто ви-
кладені у таємному листі імператору Францу Йосипу, написаному 
15 серпня 1914 р.:

«Як тільки переможна австрійська армія вступить на територію росій-
ської України, нам доведеться вирішувати потрійне завдання: військової, 
правової і церковної організації в краю. Виконання цих завдань повинно 
бути здійснене частково по можливості будь-якою мирною конференцією 
не тільки для того, щоб підтримати діяльність нашої армії передбаченим 
повстанням українців, але також для того, щоб ці області на всякий ви-
падок якнайрішучіше відокремити від Росії і надати їм характеру націо-
нальної області, незалежної від Росії, ворожої державі царів, характеру, 
симпатичного (бажаного) місцевому населенню. Для цієї мети необхідно 
використати всі традиції України, яка нині пригнічується Росією, щоб не 
тільки точно відновити ці традиції у свідомості народних мас, а й щоб 
жодні політичні комбінації не змогли знищити наслідків нашої перемоги» 
[431, с. 137–138].

Пастирське послання А. Шептицького до населення зберігати 
вірність цісареві і підтримати Австро-Угорщину у війні проти Росії 
(21 серпня 1914 р.) закликає:

«Дорогі, в надзвичайно важливу хвилину йде війна між нашім ціса-
рем і московським царем...Ворог розкидає по країні брехливу відозву, 
в якій, зловживаючи святими словами і молитвами, єретик, що прики-
нувся ченцем, осмілюється від імені бога звільнити наших людей від 
присяги на вірність нашому цісареві... Збережіть спокій... У вогні цієї 
страшної війни кується для нас краща доля; з волі бога – з австрійською 
державою і державою Габсбургів спільна наша доля і недоля. Коли вій-
сько нашого цісаря переможе (а з ласки бога переможе), нас жде гарніше 
і краще майбутнє. Будьте до [останньої краплі] крові вірні цісареві» [431, 
с. 134–136].

Конкордат, укладений між Ватіканом і урядом Другої Речі Пос-
политої проголосив, що «католицька церква без різниці обрядів 
буде користуватися повною свободою в польській республіці» [431, 
с. 165]. Уніатська церква була конституйована як державна релігійна 
організація, одержала широкі можливості для участі в громад сько-
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політичному житті, впливу на духовне життя. В 1929 р. у Львові було 
відкрито «Греко-католицьку богословську академію», головним зав-
данням якої вважалась підготовка нової генерації українського 
духовенства, добре озброєного теоретично, вихованого на тради-
ціях католицької церкви, готового сліпо виконувати волю Ватікану 
і святоюрських верховодів. Важливу роль у захисті католицизму 
відводилось уніатською церквою клерикальній пресі. В поодинокі 
роки на західноукраїнських землях виходило близько 100–150 укра-
їнських газет і журналів, переважно неприховано клерикального 
спрямування. Єпископи рішуче вимагали від низового духовенства 
передплачувати католицькі газети та журнали і заохочувати до пе-
редплати віруючих. У відозві до уніатського духовенства єпископ 
Хомишин наказував духовенству Станіславської єпархії система-
тично подавати в єпископат звіти про те, які газети та журнали чи-
тає священик і віруючі його парафії.

Користуючись сприятливими для себе умовами, греко-католиць-
ка церква прагнула охопити своїм впливом буквально кожну органі-
зацію, кожен населений пункт, тримати під контролем все духовне 
життя народу. Уніатсько-націоналістичною демагогією отруювали 
свідомість людей в так званих народних школах, кооперативах, на-
ціоналістичних і клерикальних партіях, культурно-освітніх закла-
дах, в жіночих, спортивних та інших громадських організаціях, не 
кажучи вже про церкву та пресу. Уніатська церква була на західних 
землях однією з досить великих релігійних організацій: під її впли-
вом знаходилась значна частина українського населення в Поль-
щі (38,7%).

Церква була одним з найбільших земельних власників на Захід-
ній Україні. Площа земельних володінь львівської греко-католиць-
кої митрополії становила в 1933 р. 36,1 тисячі гектарів. У 1935 р. 
церкви, костьоли і монастирі у Львівському, Станіславському 
і Тернопільському воєводствах мали 219,9 тисячі гектарів землі. 
Віддаючи її в оренду безземельному селянству, духівництво одер-
жувало величезні прибутки. Греко-католицька митрополія тільки 
від експлуатації і продажу лісів у маєтку Перегінське збільшила 
свої щорічні прибутки з 72 тисячі швейцарських франків у 1901–
1909 рр. до 390 тисяч франків у 1933 р. Загальна сума доходів з усіх 
маєтків митрополії, що знаходилися в Прегінську, Якторові, Кри-
лосі, Зарваниці і Львові, становила в 1937 р. 741,5 тисячі польських 
злотих. Разом з тим не було такої галузі промислового виробництва 
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на Західній Україні, в яку б уніатське духівництво не вкладало 
свої капітали. Церковний і попівський капітал становив основну 
частину капіталу таких промислово-фінансових підприємств, як 
кооператив «Народна торгівля», кооперативний банк «Дністер» 
і «Сільський господар», «Достава», «Різниця» в Самборі, нафтопе-
реробне підприємство «Унія» та багато інших. Серед 16 засновників 
«Земельного банку гіпотечного» на першому місці стояли митро-
полит А. Шептицький, єпископи К. Чехович, Г. Хомишин та свяще-
ник Т. Войнаровський. Напередодні возз’єднання Західної України 
з УРСР Шептицькому належало близько 70% загальної суми акцій 
цього банку. Греко-католицька митрополія володіла залізницею 
Брошнів – Осмолода довжиною 112 кілометрів, яка оцінювалася 
в 1934 р. в 3360 тисяч швейцарських франків, фабрикою паперових 
виробів та друкарнею «Бібльос», великою кількістю жилих будин-
ків [431, с. 9–10].

Нав’язане ззовні уніатство з часом дещо пристосувалося до мо-
ви, звичаїв, традицій західноукраїнського населення. Базуючись 
на католицькій догматиці, уніатська церква в культовій практиці 
мирилася з православною обрядовістю, за її допомогою припи-
сувала собі в умовах складної конфесіональної і етнічної струк-
тури Австро-Угорщини, Польщі та інших країн «національний 
характер». Обрядовість греко-католицької церкви, православна 
за своїм характером, будучи одним із засобів, за допомогою яко-
го уніатство приписувало собі, начебто воно є релігією виключно 
українського народу, значною мірою сприяла також формуванню 
у свідомості деяких віруючих безпідставної думки про те, ніби 
кожний українець обов’язково повинен бути уніатом. Таке спотво-
рене розуміння взаємозв’язку релігії і нації стало джерелом етно-
центристських, релігійно-націоналістичних тенденцій, що наклали 
помітний відбиток на сімейно-побутову сферу. Зокрема, уніатська 
церква протягом тривалого часу санкціонувала шлюби тільки між 
одновірцями. Захистом ендогамії, тобто шлюбами між особами 
лише однієї суспільної групи (в даному разі лише між уніатами-
одновірцями), вона перешкоджала процесові асиміляції. З санкції 
греко-католицьких ієрархів Христос, богородиця, святі зображу-
валися в українському одязі, пристосовувалась до місцевих умов 
церковнослов’янська мова, робилися інші подібні нововведення. 
Внаслідок цілеспрямованого і різнобічного впливу релігійних ін-
ститутів у буденній свідомості частини віруючих-уніатів стали 
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ототожнюватися поняття «українець» і «уніат». В уявленнях таких 
людей межи етнічного і конфесійного поступово стиралися, їх пе-
реставали розрізняти. Таким чином формується специфічний «цер-
ковний націоналізм», який богослови позначають словом філетизм. 
Він зводиться до ототожнення віруючими своєї конфесійної при-
належності з національною. Католицизм взагалі і його уніатський 
варіант зокрема були проголошені підставою, ґрунтом національ-
ного розвитку українського населення Галичини. Мовляв, тільки 
на ґрунті католицької Австро-Угорщини народ може розрахову-
вати на задоволення своїх національних і релігійних прав. Звідси 
клерикали проголосили принцип «австро-руського» патріотизму: 
«можна бути вірним сином Австрійської держави, щиро відданим 
пануючому Австрійському дому, і бути добрим русином, любити 
і плекати все, що руське» (Рускій Сіон, 1883, № 11, с.348). Уніатські 
теоретики намагалися поставити у пряму залежність від греко-ка-
толицької церкви збереження українським населенням Галичини 
своєї національної самобутності, твердячи, що «руську індивіду-
альність народну охоронити може лише церква католицька в об-
ряді восточнім» [584, с. 70]. Малося на увазі те, що католицька віра 
відділяє українців від православних росіян, а східний, грецький 
обряд – від поляків-латинян. Дійшло до відвертої спекуляції на на-
ціональних почуттях народу. Щоб утримувати маси в полоні уніат-
ства, клерикали проголосили: «хто покине руський обряд, покидає 
й руську народність» (Рускій Сіон, 1883, № 11, стор. 349). Цим самим 
вірність греко-католицизму, його обряду проголошувалася вищим 
критерієм українського патріотизму, вірності своїй нації. І. Франко 
писав: «Український патріотизм, що виходив поза рамки греко-ка-
толицького обряду, це для клерикалів мало що не злочин».

Серед окремої частини українського народу, що сповідувала гре-
ко-католицьку віру, мали місце прояви зверхнього ставлення до 
своїх братів-українців, які залишалися у православ’ї. Симптоматич-
на доля православного архієпископа Івана Тедоровича – полкового 
священика Центральної Ради. У 1924 р. в Канаді, незважаючи на «ге-
роїчне» націоналістичне минуле, він був підданий ізоляції і глуму 
з боку керуючих в українському зарубіжжі уніатів. З гіркотою він 
писав:

«Тому що ти не греко-католик, ти ніяк не можеш бути українцем... ти 
не греко-католик, а значить ти кацап, москаль, клятий схизматик» [359, 
с. 433].
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Сучасний уніатський регіон простягається від Польщі через 
Західну Білорусь і Західну Україну, Волинь, Галичину, Словаччину 
і Чехію до Хорватії і Словенії на заході Балканського півострова. 
До цього геополітичного простору примикають Угорщина, Австрія 
і Баварія, населені, відповідно, католиками – угорцями і німцями. 
Уніатська церква існує також і у православній Румунії. Цей пере-
важно слов’янський простір незважаючи на свою етнічну і расову 
спорідненість ніколи не ототожнював себе із східнослов’янською 
державністю, а ще у меншій мірі – з євразійською імперією Моск-
ви. Етнічна спорідненість у даному випадку не є достатньою підста-
вою для геополітичної інтеграції: перший смертний гріх, сподіяний 
людиною на землі – це братовбивство, коли ревнивий Каїн не зміг 
винести існування поряд з собою богоугодного Авеля. Відомо, що 
громадянські і релігійні війни за особистою жорстокістю переважа-
ють міждержавні зіткнення.

Не маючи ні власної теологічної доктрини, ні, навіть, обряду, 
уніатство, яке проіснувало в західних областях України 350 років, 
було і залишилось засобом здійснення експансіоністських устрем-
лінь Ватікану і підтримуваних ним загарбників. Всі унії продов-
жувалися аж до середини ХХ ст.; в 1946 р. була скасована Брест-
ська унія, в 1948 – унія в Трансільванії, в 1949 р. – в Закарпатті, 
1950 р. – в Чехословаччині. Уніатська церква не виконала покладе-
ної на неї Ватіканом історичної місії – навернення до католицизму 
східнослов’янських народів. Повного фіаско зазнали спроби поши-
рити уніатство на всю Україну, створити уніатську церкву в Росії. 
Починаючи з ІІ Ватиканського собору, католики в основному пого-
джуються, що уніатство не є більше шляхом до єднання, і надають 
перевагу розвитку лінії обоюдного визнання їхньої церкви та Церк-
ви Православної у якості «Церков-сестер», що можуть об’єднатися 
без взаємного змішування.

Уніатство завжди негативно сприймалося православними. Вони 
вбачали у використанні візантійського обряду католиками свого 
роду оману і дволикість, або, меншою мірою, привід для збенте-
ження, здатний породити обурення серед православних вірних. 
Самоліквідація уніатської церкви – явище об’єктивно закономірне 
і з точки зору еволюції уніатства – логічне.
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4.3.  Полемічна література 
як духовна зброя православ’я

Гострі соціальні суперечки, напружена політична і ідеологічна 
боротьба на українських землях в XIV–XVIIІ ст. сприяли інтен-
сивному розвиткові української полемічної літератури. Провідни-
ми темами православної українсько-білоруської книжності були 
антикатолицькі і антипротестантські сюжети, а після заключення 
Брестської унії у 1596 р. – антиуніатські. Полемічна література пра-
вославних мала перемогти католицизм, насамперед, у догматичних 
артикулах, тому в цілому не може кваліфікуватися як художнє пись-
менство з визначальним образним елементом. Але, водночас, у по-
лемічній боротьбі письменники часто вдавалися до образного сло-
ва, користувалися засобами ораторського мистецтва, зверталися до 
народної словесності. Автори полемічних творів впливали не лише 
на розум, але й на емоції читача.

Розвиток ремесла, торгівлі, самоврядування міст та інших га-
лузей економічного і політичного життя XV–XVI ст. на Україні 
породжував потребу в людях, які не тільки були б письменними, 
а й стояли б на рівні тогочасної західноєвропейської і польської осві-
ченості. Слід зазначити, що якщо з середини XIV ст. почалося на-
вчання вихідців з українських земель в європейських університетах, 
то у XV ст. їх кількість зростає, зокрема в італійських університетах, 
де стверджувався гуманізм і ренесансна культура. І.М. Голеніщев-
Кутузов відзначав, що «в XVI ст. з кафедр Кракова й Болоньї, Па-
дуї і Відня вихідці з українських степів коментували латинських 
поетів», що «гуманісти українського походження, які вважали себе 
русичами, розвивали свою діяльність у самій Польщі й на Заході, 
вони поклали свої камені в фундамент чудової будови польського 
Відродження» [120, c. 6–7, 26]. При цьому їм доводилося долати за-
пеклу протидію противників усього «латинського». Серед останніх 
були ієрархи православної церкви, які, як наприклад, львівський 
єпископ Гедеон Балабан, вважали, що «люди от многих бывающие 
в Италии, премудрием внешних учений прельщающиеся, в различные 
ереси впадают и обнажившиеся благочестия, от церкви отпадают». 
Внаслідок такої позиції православної ієрархії «чимало обдарованих, 
але незаможних дрібних шляхтичів і городян руського походження 
з Галичини й Литви для того, щоб одержати західну гуманістичну 
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освіту, змушені були переходити в католицтво і на кошти єпископів 
і монастирів їхати до Італії» [121, c. 140]. Саме в цей час Русь інтен-
сивно знайомиться, поряд з грецькою, і з латинською літературою.

Серед творців польсько-латинської поезії XVI ст. виділяється 
група митців, які тим чи іншим чином вказували на свій зв’язок 
з етнічними українськими землями, називали себе «русинами» 
(«рутенцями») або «роксолянами»: Павло із Кросна, Георгій Тичин-
ський, Іван Туробінський, Григорій Чуй із Самбора. Русинами-рок-
солянами записувалися у списках Краківського та інших універси-
тетів вихідці з українських земель, переважно з Руського воєводства 
з центром у Львові, а також польських східних воєводств, де перева-
жало українське населення.

Найзначнішою постаттю в східнослов’янській латинській літера-
турі був, безперечно, Станіслав Оріховський (1513–1566) – син ока-
толиченого дрібного шляхтичя й православної попівни з Перемишля, 
який виріс у сім’ї, де, як сам згадував, були живі православно-руські 
традиції; свідомість належності до Русі проявилася у нього з особ-
ливою гостротою та інтенсивністю. Ще 14-літнім виїхав Оріхов-
ський на навчання до Німеччини та Італії, загалом пробув на Заході 
17 років і на батьківщину повернувся зрілою людиною і сформова-
ним письменником, який перебував під визначальним впливом ін-
тернаціональної культури європейського гуманізму і значною мірою 
до неї належав. Однак тривалий відрив від батьківщини й перебуван-
ня в європейському культурному середовищі не привели до втрати 
Оріховським «руської самосвідомості» – в характерній для того часу 
ренесансній формі: «Родом я із скіфського племені, рутенського на-
роду. В обох випадках також сармат, тому що Русь, моя батьківщина, 
лежить у Європейській Сарматії» [578, ч. 1, с. 228]. Про національну 
самосвідомість С. Оріховського свідчить і те, що свої твори він не-
змінно підписував подвійним ім’ям Orichovii Rutheni (Оріховський-
Русин) або Orichovius Roxolanus (Оріховський Роксолан).

С. Оріховський піддає різкій критиці окремі догмати та сус-
пільну практику католицизму і виступає на захист Русі та право-
славно-руської церкви. У 1554 р. вийшла в Кракові його брошура 
«Хрещення у русинів» («Baptismus ruthenorum»), в якій він прагнув 
спростувати упередженість та вигадки католицького духовенства 
щодо православної Русі та її церковних обрядів і доводив, що нема 
суттєвих відмінностей між православною і католицькою вірою. Цей 
твір Оріховського, пройнятий живою й активною симпатією до віри 
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й культури українського народу, викликав озлоблення у католиць-
кого духовенства й послужив початком конфлікту, який особливо 
загострився після появи трактату письменника, де він заперечував 
безшлюбність католицького духовенства, тобто целібат. Поряд з цим, 
зовсім по-ренесансному, складає він гімн жінці, її красі й розуму, 
прославляє любовне почуття і сімейне життя, посилаючись на за-
кони природи. Трактат викликав справжню бурю у Польському ко-
ролівстві, причому найбільше співчуття знайшов він на Русі серед 
православного населення.

На початку 1550-х рр. боротьба Оріховського з католицьким ду-
ховенством досягла апогею. Будучи каноніком, тобто духовною осо-
бою, він весною 1551 р. одружився і незабаром після цього напра-
вив сміливе послання папі Юлію ІІІ з вимогою визнати його шлюб 
і погрозою підняти на папство весь світ у разі відмови.

«...подумай Юліє, з якою людиною справу маєш: не з італійцем, а з ру-
тенцем; не з підлеглим папи, а короля... Не думай Юліє, що тобі дозволене 
у Польщі те, що й в Італії, з якої можеш легко відправляти людей на ви-
гнання» [578, ч 1, с. 247].

У відповідь на виклик Оріховського перемишльський католи-
цький єпископ оголосив його єретиком, і цей вирок затвердив ко-
роль. Боротьба «рутенського Демосфена» з католицькою церквою 
загострилася до краю, йому загрожувала конфіскація майна, ви-
гнання або смерть, якщо він не залишить батьківщину. Знаменно, 
що в такий критичний момент на захист Оріховського найрішучі-
ше піднялася руська шляхта, особливо «падуанська молодь» (тоб-
то та, що навчалася в західних університетах), яка повсюди його 
супроводжувала, войовниче брязкаючи шаблями [348, с. 89]. У цей 
період Оріховський пише памфлет «Розрив з Римом» («Repudium 
Romae») (1951), про який рознеслись чутки як про книгу, дуже грізну 
й небезпечну для католицизму. З повним правом «Розрив з Римом» 
можна поставити в один ряд з кращими антипапськими сатирич-
ними творами європейської літератури Відродження й Реформації. 
Разом з тим памфлет перегукується з українською полемічною лі-
тературою кінця XVI – початку XVIII ст., зокрема з антипапськими 
і антикатолицькими посланнями Івана Вишенського, і, зрештою, 
є однією з ланок зв’язку між ними. В своєму творі Оріховський по-
дає різкій критиці саму інституцію папства, трактуючи її, слідом 
за протестантськими полемістами, як підступного і небезпечного 
ворога європейських народів. Папу Павла IV, що недавно поклав 
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на голову тіару, він називає хижим вовком, лютим ненависником 
науки та освіти і вимагає припинити втручання церкви в світські 
справи. Оріховський хвалить патріархів православної церкви за те, 
що «вони не присягнули папі і з келиха його неправди не пили», і за 
це він «як гордий фараон, проголосив їх відступниками». Та й вза-
галі наприкінці 1540-х – 1550-х рр. Оріховський не раз заявляв про 
намір повернутися «до віри своїх предків», тобто до православно-
руської церкви. Як правило, польські дослідники ці заяви розціню-
вали лише як шантажування католицького духовенства й самого 
римського папи, які, переслідуючи Оріховського, разом з тим дуже 
боялися, щоб цей блискучий письменник і публіцист не перейшов 
повністю у табір православних чи протестантів. Однак, беручи до 
уваги гостроту усвідомлення Оріховським своєї належності до Русі, 
його активну симпатію до гнобленої католиками православної церк-
ви, справедливіше вважати, що за згаданими деклараціями ховаєть-
ся серйозний і досить-таки драматичний зміст [348, с. 89–91].

Загалом же творчість Оріховського відзначається великою те-
матичною і жанровою розмаїтістю, справжньою ренесансною уні-
версальністю. Серед письменників слов’янського Відродження Орі-
ховський був найвідоміший у Західній Європі XVI ст. Його сучас-
ник, відомий польський історик М. Кромер писав:

«Не думай, мій Оріховський, що твоє ім’я не знане за кордоном. В Італії, 
Іспанії, Франції і Німеччині мені доводилося чути схвальні відгуки про 
твої твори, які становлять гордість і честь нашої вітчизни. Я не зустрічав 
вченого, який би не читав їх і не підносив до неба твоєї дотепності, крас-
номовства і вченості» [550, с. 230].

Водночас Оріховський мав високу письменницьку репутацію 
в Україні й Білорусії у XVI–XVII ст.; його творчість справила поміт-
ний вплив на розвиток полемічної літератури. На нього посилаєть-
ся Христофор Філарет у своєм «Апокрисисі», кілька разів цитував 
його Захарія Копистенський у «Палінодії».

Середина і друга половина XVI ст. ознаменувалась розвитком 
раціоналізму в Україні. Як вказує І. Паславський, «сюди із Західної 
Європи через польське посередництво проникають різні реформа-
ційні вчення раціоналістичного характеру. Це, з одного боку, про-
тестантизм (лютеранство і кальвінізм), що встиг на той час закрі-
питися як офіційна релігія в деяких північноєвропейських країнах, 
а з другого – різні протестантські неортодоксальні течії, зокрема 
антитринітаризм і його різновидність – социніанство» [393, с. 56]. 



417Розділ 4. Унія та український націоналізм 
як ідеологічне оформлення східної політики Ватікану

у ру р ц

Вплив і поширення Реформації в Україні пов’язані з її вагомою при-
сутністю у Польщі, яка стає «притулком для єретиків», за свідчен-
ням кардинала Станіслава Гозіуша. Починаючи з середини XVI ст. 
всі реформаційні течії, зосереджені в Польщі (лютерани, кальвіні-
сти, антитринітарії, социніани) досягають українського ґрунту, 
втягуючи до своєї орбіти, насамперед, шляхту, а також мешканців 
міст. Саме представники Реформації бачили церкву і державу як два 
інструменти в руках демона, «володаря світу» Антихриста, висту-
пали зі сміливими ідеями рівності, братерства, свободи. Зрозуміло, 
що подібні ідеї становили загрозу для політичних і економічних 
підвалин феодального ладу, і зокрема для досі позадискусійного ав-
торитету церкви. Відбувається ніби конкретна корекція нордичною 
Реформацією «універсального» латинського Гуманізму. Наприклад, 
Реформація в Україні, як і скрізь, сприяла перетворенню «народної» 
мови на літературну (звідси переклади Біблії «народними» мова-
ми, слід згадати також «Пересопницьке Євангеліє» 1556–1561 рр. та 
«Крехівський Апостол» 1560 р.). Співіснування і взаємодію «народ-
ної» та церковнослов’янської мов висвітлює аналіз тогочасних гра-
матик та лексикографічних праць (Арсеній Еласонський, Мелетій 
Смотрицький, Іван Ужевич, Лаврентій Зизаній, Памво Беринда, 
Єпифаній Славинецький, Арсеній Корецький-Сатановський). Вод-
ночас не можна не помітити й того, що социніанство, антитриніта-
ризм, єретичні рухи, конфесіональна боротьба православ’я з като-
лицизмом і згодом з греко-католицизмом стимулювали такі куль-
турні процеси, як книгодрукування, організація освітніх закладів, 
багатоманітна полемічна література (до речі, якщо абстрагуватись 
від ідеолого-політичної оцінки, то полеміка з боку прокатолицьких 
кіл та апологетів уніатства теж зробила значний внесок у розвиток 
літературної майстерності).

Ми не будемо зупинятися на поширенні реформаційних течій 
в Україні та Білорусії, тільки зазначимо, що значного поширення 
на українських і білоруських землях досяг антитрінітаризм, одна 
з найрадикальніших реформаційних течій, пройнята духом ренесан-
сного раціоналізму. Контактні зв’язки розвивалися на ґрунті збли-
ження православних і протестантів Речі Посполитої перед лицем 
спільної небезпеки – наступу войовничого католицизму контрре-
формації. Причому це зближення відбувалося не тільки на політич-
ній основі, а й на ґрунті релігійно-науковому. Згаданий союз почав 
складатися відразу ж, як тільки в Речі Посполитій активізувалася 
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католицька реакція і виникла реальна загроза унії. Коли з’явився 
трактат П. Скарги «O iednosci kostola Bozego pod iednym pasterzem 
y o Greckim od teo iednosti odstapieni» (1577 р.), який містив про-
граму й теоретичне обґрунтування унії, князь Острозький доручив 
заперечити його українському антитринітарію Мотовилу. На наступ-
ний твір Скарги «Брестський собор» (1597) теж відповів «Апокриси-
сом» (1598) протестант, який сховався під псевдонімом Христофора 
Філарета. Широко звертаючись до літератури Реформації, письмен-
ники-полемісти запозичували з неї не тільки відомості історичного 
й догматичного змісту, а й викривальні та дидактичні ідеї, окремі 
сюжети й мотиви, образи, полемічні прийоми і риторичні засоби. 
Наприклад, ними була підхоплена ідея папи-антихриста, спрямова-
на проти папства й католицизму Лютером. Разом з цим православ’я 
готувалося до визвольної боротьби на Балканах проти Осман ського 
панування, водночас побоюючись, що місце мусульманства може 
зайняти могутній католицький орден «Християнської міліції». По-
рятунок керівники православної церкви вбачали в зближенні з най-
активнішим кальвінізмом. Найбільш істотні кроки до зближення 
з кальвінізмом почав константинопольський патріарх Кирило Лу-
карис, діючи вкрай обережно (наприклад, шляхом заміни старих 
богослужебних книг новими, реформованими). І все таки це були 
західні, «латинські» реформаційні течії, які залишалися «зовнішні-
ми» щодо глибинної православно-руської традиції, хоча вони і всту-
пали у взаємодію з нею і мали на неї значний вплив. Прийшовши із 
Заходу, протестантизм не міг глибоко вкоренитися на українському 
ґрунті і до середини XVII ст. втратив будь-яке серйозне значення. 
Боротьба проти католицизму як ідеології іноземних поневолювачів 
велася під лозунгом захисту православ’я.

Якщо коріння української полемічної літератури глибоко входи-
ло в суспільні відносини того часу, то безпосереднім поштовхом до 
її виникнення послужила ідеологічно-диверсійна діяльність єзуїтів, 
знахабнілість яких знайшла свій вияв у виступі Бенедикта Гербе-
ста, який опублікував у 1586 р. в Кракові брошуру «Wiary kosciola 
rzymskiego wywody», в якій з презирством висловлювався про пра-
вославну культуру [387, кн. 2, c. 581–600]. З конкретними планами 
насадження католицизму серед українського народу виступив відо-
мий проповідник і письменник-полеміст єзуїт Петро Скарга, опуб-
лікувавши в 1577 р. книгу «O iednosci kostola Bozego pod iednym 
pasterzem y o Greckim od teo iednosti odstapieni». Крізь товсті наша-
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рування богословського матеріалу в творі П. Скарги досить виразно 
пробиваються політичні цілі задуманої церковної унії. Проголошу-
вана ним ідея абсолютизму – це чудовий зразок того, як релігійні 
канони використовувалися для обґрунтування певних суспільних 
явищ: «Один бог править всім світом, тому кращім не може бути 
уряд, як на зразок божий учинений...». Так само і церква має бути 
очолена однією людиною – папою римським. Політична єдність, 
зміцнення польської королівської держави, немислимі без церков-
ної єдності. Звідси само собою випливає, що православна церква 
повинна коритись римському папі – «наміснику бога на землі» – і що 
думку соціальних низів щодо акту унії не треба брати до уваги, бо 
на долю темних посполитих випало тільки слухати розумних панів 
і служити їм, а не приймати якісь рішення. Тому король повинен 
адміністративними заходами примусити православне населення 
визнати зверхність папи римського. П. Скарга знав, що український 
народ звертає свої погляди у бік єдиновірної Росії:

«Знаю, що... на московські церкви і московського князя.., і на людей 
тієї ж мови і богослужіння оглядаєшся» [387, кн, 2, с. 496].

Тому П. Скарга намагається всіляко принизити російський клір 
і протиставити росіян українцям і білорусам:

«Московське духівництво, будучи далеко грубішим і неосвіченим, ніж 
це руське, вважає, начебто лише воно саме було на світі християнами, а всі 
інші народи жили в поганстві... Чинять і вірять, як їм подобається, і май-
же всю відправу обернули на забобони, знищили божу науку, насаджали 
своїх вигадок».

П. Скарга намагається переконати український народ в значи-
мості культурної місії католицизму, закликає відвернутися від пра-
вославної Москви: «Бачиш, що світло на Сході згасло! Обернись на 
Захід, де довше світить, і буде світити аж до ночі Суду Божаго!» [387, 
кн. 2, с. 497].

Серед яких же верств української людності розраховував 
П. Скарга зустріти прихильників своїх уніатських задумів? Свій 
твір він присвятив князеві Острозькому, сподіваючись зробити цьо-
го найбільшого українського феодала податливішим у справі унії. 
Різні матеріальні вигоди пообіцяв він за підтримку унії вищому 
православному духовенству та українському панству. Отже, Скарга 
мислив церковну унію як полюбовний зв’язок польського королів-
ського уряду та католицької реакції з панівними верствами україн-
ського суспільства. Опублікування книги, в якій була розроблена 
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конкретна програма наступу на національно-релігійні права укра-
їнської людності, призвело до дуже серйозних наслідків. Своїм тво-
ром Скарга розпалював і без того вовчі апетити польської шляхти, 
прикривав і полегшував зраду українських феодалів, а з іншого бо-
ку, – об’єктивно сприяв солідаризації здорових національних сил 
українського народу перед лицем небезпеки. По суті, Скарга розпо-
чав літературну полеміку, в якій під личиною теологічно-схоластич-
них суперечок обстоювались матеріальні інтереси різних соціаль-
них верств суспільства.

Для нейтралізації впливу книги Скарги на перших порах ши-
роко використовувались рукописні збірники візантійського, пів-
деннослов’янського та староруського походження, що були спря-
мовані проти римсько-католицької церкви. Привертає також увагу 
цікавим добором антиватіканського матеріалу з різних протестант-
ських джерел написаний у 1582 р. твір «Посланіє до латинян из их 
же книг». Проте такий вид літературної полеміки аж ніяк не міг за-
довольнити пекучих потреб боротьби. Згадані вище протипап ські 
статті та компіляції навіть в очах невибагливих сучасників були 
надто слабкою зброєю, їх навіть не вважали за потрібне друкувати. 
Саме життя вимагало таких творів, в яких би порушувалися зло-
боденні питання, давалась би оцінка подіям, вказувався б вихід із 
труднощів, що склалися внаслідок несприятливих обставин, бо кни-
гою Скарги не завершилася ідеологічна експансія проти українсько-
го народу.

Утвердженню містично-неоплатонічної традиції в українсько-
му православ’ї сприяли антикатолицькі полемісти, що групува-
лися навколо Острозької «академії». Судячи з творчої спадщини 
таких православних публіцистів як Василь Суразький та Клірик 
Острозький, для мислителів Острога незаперечним був авторитет 
Псевдо-Діонісія Ареопагіта. Укладачі острозької «Книжиці» 1598 р. 
з великою повагою відгукуються про Никифора Григору та Михай-
ла Псьола. У цьому зв’язку необхідно підкреслити, що острозькі 
вчені надавали першочергового значення розвінчанню схоластизо-
ваного арістотелізму як ідейно-філософської основи католицизму. 
Разом з тим критиці були піддані спроби католицьких богословів 
фальсифікувати вчення Арістотеля. Відомо, що сильний вплив на 
формування ідеології острозьких полемістів справили виховані на 
антисхоластичних традиціях Падуанського університету вчені-гре-
ки Кирило Лукаріс і Мелетій Пігас. Наприклад, Мелетій Пігас у чис-
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ленних посланнях на Україну критикував католицьку «академічну 
філософію», називав її «балакучою і верткою», не приховував (як 
і Кирило Лукаріс), своїх симпатій до протестантизму. Відчутний 
вплив на формування антисхоластичних настроїв в Острозі мав та-
кож Максим Грек. Саме його методика щодо вибору і використанню 
ареопагітівських текстів у полемічних цілях була творчо засвоєна 
українськими полемістами, зокрема В. Суразьким.

Серед культурних діячів Острога вигідно виділяється постать 
Герасима Смотрицького, першого ректора Острозької школи. Крім 
педагогічної діяльності він брав участь у літературному русі, з-під 
його пера вийшла передмова до біблії, а також сатиричний вірш, 
в якому викривалась аморальність духовенства (загублений). Проте 
вершиною літературної творчості Г. Смотрицького була його кни-
га «Ключ царства небесного», опублікована 1587 р. в Острозі у від-
повідь на книгу єзуїта Б. Гербеста «Віри церкви римської висновки». 
Складається «Ключ царства небесного» з присвяти князеві О.К. Ост-
розькому, звернення до руських народів та двох статей («Ключ цар-
ства небесного...» і «Каленьдар Римський новый»). Пульс життя 
найбільш відчувається в статті «Каленьдар Римський новый», в якій 
є живі відгуки на події 1583 р., коли єзуїти намагалися силою приму-
сити православних прийняти новий календар. Календарна рефор-
ма, що стала можливою завдяки досягненням астрономії, була про-
гресивним явищем, проте запровадження її на українських землях 
набирало специфічного характеру. Єзуїти розглядали цю реформу 
як надійний спосіб розірвати зв’язки між народами, що сповідували 
православну релігію. Календарна реформа, за єзуїтськими розрахун-
ками, повинна була сприяти проведенню унії. В світлі таких заува-
жень зрозумілим стає різко негативне ставлення православних до 
нового календаря. Події, що розгорнулися в 1583 р. у Львові, коли 
католицький архієпископ Ян Соліковський збройною силою нама-
гався примусити православних міщан прийняти новий календар, 
показати всю серйозність небезпеки. Однак, ці насильницькі дії не 
тільки не зломили духу православних, а, навпаки, викликали серед 
них могутню хвилю протесту. Наляканий народним гнівом поль-
ський король поспішив видати декрет, в якому Стефан Баторій забо-
роняв примусово нав’язувати православним новий календар. Та це 
була заборона тільки на папері. Польські власті і єзуїти продовжу-
вали переслідувати українське населення. Боротьба проти нового 
календаря стала символом боротьби проти шляхетсько-єзуїтського 
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свавілля. Тому само собою зрозуміло, що виступи Г. Смотрицького 
та інших полемістів в обороні юліанського календаря треба розці-
нювати не в плані з’ясування їх наукової обґрунтованості, а як бо-
ротьбу проти спроб єзуїтів використати цю календарну реформу 
для підготовки унії.

Справу боротьби проти Ватікану, яку розпочав друкованим сло-
вом Г. Смотрицький, продовжив Василь Суразький, який у 1588 р. 
опублікував в Острозі свою книгу «О единой истинной православ-
ной въръ и о святой соборной апостольской церкви, откудо начало 
приняла и како повсюду распростреся». Але на відміну від Г. Смот-
рицького, в якого критика католицизму ведеться в основному по 
лінії суспільно-моральній, В. Суразький все своє завдання зводить 
до викриття догматів римсько-католицької церкви і до обстоювання 
правдивості православ’я [387, кн. 1, с. 633–938].

Проголошена в 1596 р. всупереч волі українського народу Брест-
ська унія дала новий поштовх до розвитку полемічної літератури. 
Зрадники-єпископи та їх шляхетсько-єзуїтські покровителі розумі-
ли, що між юридичним проголошенням унії і її проведенням в життя 
є велика дистанція. Щоб притупити ненависть українського населен-
ня до унії, Петро Скарга опублікував у 1596 р. книгу «Собор Брест-
ський». Мимоволі Скарга визнав, що величезна маса українського 
населення вороже ставиться до новоутвореної згоди. Аби згладити 
страх прихильників унії перед тим, що православні «списуються, 
і велика їх громада, і багато простих людей до себе намовляють і бун-
тують», Скарга закликав: «Не лякайтеся». Хоч Скарга намагається 
ігнорувати опір соціальних низів, або, як він висловлюється, «гуль-
тайства», все-таки крізь його загальний тон роздратування прори-
ваються нотки занепокоєння і тривожного очікування дальшого 
розвитку подій. Відчувається, що Скарга розгубився перед ростом 
обурення українських народних мас [387, кн. 2, с. 939–1002].

Першим письмовим відгуком з боку православних на Брестську 
унію була документальна брошура «Ектезіс», надрукована 1597 р. 
у Кракові. В ній подається в досить об’єктивному дусі історія Брест-
ського православного собору. Відіграючи певну роль в антиуніат-
ській боротьбі «Ектезіс» все-таки не міг бути через свої розміри та 
й характер гідною відповіддю на підступи уніатів і їх покровителів 
[387, кн. 3, c. 329–376].

Нищівного удару католицько-уніатському таборові завдав своїм 
твором «Апокрисис» невідомий письменник, що виступав під псев-
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донімом Христофора Філалета. «Апокрисис» був надрукований 
в кінці 1597 р. у Вільні на польській мові, а в 1598 р. вийшов його 
переклад на староруську літературну мову. В особі автора «Апок-
рисиса» ми бачимо талановитого публіциста, який дворушництво 
і ренегатство православної верхівки, засуджує прагнення пап до сві-
тового панування і закінчує свій твір оцінкою становища, яке ство-
рилося в країні в результаті насильно запровадженої унії. Заключ-
ний акорд «Апокрисиса» – загроза вельможам перспективою нищів-
ної війни – надає своєрідного забарвлення всьому твору. Цікаво, що 
тут, по суті, Філалет вказував на неспроможність польської держави 
справитися з народно-визвольним рухом [387, кн. 2, с. 1003–1820].

Останні роки XVI ст. характеризуються ще одним епізодом по-
лемічної боротьби – полемікою Клірика Острозького з Іпатієм Потієм. 
Після Петра Скарги Іпатій Потій був найзапеклішим поборником 
унії; в своїх численних книжках він підтримував політику польської 
шляхти і Ватікану, виступав апологетом феодального ладу:

«Піддані мають належати і бути послушними не тільки панам добрим, 
ласкавим, богобоязливим і правовірним, але й поганим, аморальним, та-
ранам... Піддані повинні працювати, трудитися для панів вірно, щиро, а не 
щоб тільки збути (як привикли говорити) звичайну панщину, тому що це 
робиться перед очима божими. Вони не повинні ні в чому ображати своїх 
панів, говорячи, що те, що пани мають – труд їх. Бо як підданий своєю 
працею належить панові, так і то, що він виробляє, є власністю пана» [571, 
с. 189].

Намагаючись схилити на свій бік князя Острозького, І. Потій 
написав 3 червня 1598 р. листа до нього, в якому в рожевих барвах 
змальовував унію, прославляв папу римського. Разом з тим він за-
суджував князя за його орієнтацію на Росію, образливо відзивав-
ся про російський народ. Характерно, що на антиросійський випад 
Потія звернув увагу невідомий читач. Проти слів Потія старовин-
ним почерком написано: «Читай, як поляки Рускій народ блажат» 
[387, кн. 3, с. 1017]. В очах тогочасного читача І. Потій, порвавши зі 
своїми, став ненависним «поляком». Російський народ у наведеній 
примітці вважається близьким, рідним. Образа Росії сприймається 
читачем-українцем як особиста образа. Такий діаметрально проти-
лежний Потієві погляд на Росію свідчив про приязність до неї пе-
реважної більшості українського населення. Не бажаючи вступати 
в переписку з Потієм, князь Острозький доручив одному з своїх при-
бічників написати відповідь. В 1598 р. в Острозі був надрукований 



424 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

«Опис на лист...». Невідомий автор цього твору назвав себе Кліри-
ком. Основна тенденція, що пронизує «Отпис» Клірика – показ не-
сумісності унії з народними традиціями, переконаннями. Особливо 
наголошує Клірик на розриві єпископів з українським народом:

«Переступіли есте отеческіе границы, нарушили есте старожитню 
веру. Стратили есте прадідній жребій, проваріовали есте тестамент. По-
роскопывали есте гроби продков, порушили есте кости отец, взгордили 
есте их въеру, поганьбили есте их честные и святые справы, затоптали есте 
их стежки, затмили есте их пресвътлую славу» [387, кн. 3, с. 406].

Опублікування відповіді Клірика викликало шалену лють Іпатія 
Потія, який шалено обурився тим, що йому відповів не князь Ост-
розький, а якийсь безіменний «жак». Своє роздратування Потій ви-
лив у «Отписъ на лист ниякого Клирика Острозского...». Обсипавши 
Клірика градом презирливих прізвиськ, Потій з явно феодальних 
позицій трактує християнські канони. Він зі страхом констатує, що 
українське населення, борючись за православну віру, обстоює певні 
соціальні інтереси, а в запереченні зверхності папи бачить посяган-
ня на весь тогочасний суспільний лад. Потій вказує, що православні 
міркують таким чином:

«...поневаж Христос есть епископом нашим, непотреба епископов; ку 
тому есть паном и царем неба и земли; ино и царей на съм свъте не потре-
ба» [387, кн. 3, с. 377–342].

В 1599 р. була надрукована відповідь Клірика «На другій лист ве-
лебного отца Ипатіа...», в якій Клірик продовжував викривати рене-
гатів-церковників.

Посилення соціального і національного гніту, розгул католиць-
ких мракобісів створювали сприятливі умови для поширення серед 
українського населення оповідань про скорий прихід антихриста, 
про кінець світу. Під впливом протестантської літератури утвер-
джувалася думка, що антихристом є папа римський. Своєрідне 
обґрунтування цій думці і подав видатний борець проти Ватікану 
і унії Стефан Зизаній в своїй опублікованій 1596 р. книзі «Казанье 
святого Кирилла Патріаръхы іерусалимъского о антіхристъ и зна-
ках его». В цьому творі Зизаній пов’язав ознаки антихриста з тими 
пунктами церковних догматів, які обстоювала римсько-католицька 
церква. Поява книги Зизанія викликала великий переполох у рим-
сько-католицькому таборі. Іпатій Потій в 1608 р. змушений був ви-
знати, що Зизаній так «Русь поблазнил, же его книжкам баламут-
ным лепьй, ниж евангеліи верят, о худоба» [387, кн. 1, c. 180].
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Найвищим досягненням української полемічної літератури кін-
ця XVI – початку XVII ст. була творчість афонського схимника 
Івана Вишенського, який пройнявся народними поглядами на 
різні суспільні явища та установки і став згодом ідеологом пан-
щизняного селянства та пригнічуваного міщанства. Ні в одного 
з полемістів не проявився з такою виразністю і гостротою соціаль-
ний характер антиуніатської боротьби, як це відчувається в його 
«єреміадах», спрямованих як проти католицької церкви й право-
славних ієрархів, так і проти феодального гноблення й соціальної 
несправедливості в тогочасній Речі Посполитій. Провідними в сві-
тогляді І. Вишенського протягом всього його життя були демо-
кратизм, різке засудження феодального гніту в усіх його проявах, 
щира любов до рідної землі. Католицизм в його трактуванні – це 
віровизнання, що проголошує великопанську пиху, свавілля цер-
ковної і світської феодальної верхівки, втілення тиранства, жор-
стокості, насильства над людьми, ненависна для письменника сис-
тема грубого примусу.

Іван Вишенський був виразником сподівань пригнобленого укра-
їнського народу, «убогой Руси». Виступаючи на захист знедоленого 
простолюдина, він проводить ідею рівності всіх людей, незалежно 
від їх походження та соціального стану. Звертаючись до єпископа, 
славетний полеміст пише:

«А што ж ты болшей над других человек о собе розумеши или што ты 
болше от других в собе въместити мнимаеши? Не земля ли ты от земле, 
яко и сиромах убогий и голый? Не дух ли в тобе оживлячий того трупа, 
яко и убогого? Не голова ли в тебе на том же местцю стоит, што и убогого? 
Не очи ли, слух, вкус, ноздри, руки, ногы в том же порядку розсажены, 
што и убогого? Не губа ли, язык, горло в тых же границах стримит, што 
и убогого? Не сердце ли, чревь, утроба, слезен, кишки и проход в тобе ся 
знаходит так же, як и убогого? Не в земляные ли нядра тебе уволокут так 
же, як и убогого? Не судом ли испытан будеши за житие века сего так же, 
яко и убогий? Что о собе велемудруеши? Что ся возносиши? Что ся хвали-
ши? Что ся, як порхавка, надымаеши? Або для того, што ныне тем гноем 
тела пануеши? О, горкое твое панство! О, окаянная твоя роскош! О, бед-
ное, бедное ж твое веселие! Умри толко, узриш того панства пожиток, 
узриш темницю несветимую и тму кромешную, узриш черв неусыпаю-
щий, узриш ад с пропастью глубокою, узриш реку огненную, и конечную 
геену, и скрежет зубной, которые твоему панству ся уготовили, если их 
тут в теле покаянием и покорою з добрым житием от себе не отженеши 
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и не освободишися, противные, христианские, учинки чинячи и целомуд-
реную жизнь века сего живучи» [81, с. 75–76].

Навіть королі та царі, пише Вишенський, «толко властию сород-
ство людское превосходят, а плотию и кровию, и смертью всъм ров-
ни суть». Ідеалом майбутнього суспільства для Івана Вишенського 
є євангельське «царство божие», де всі люди рівні, не мають ніякої 
власності, або мають «малу» власність, живуть в «убозтві». Засобом 
досягнення ідеального суспільства, на думку письменника, є додер-
жання християнських заповідей, «иноческое житие».

Захищаючи православ’я, І. Вишенський захищав соціальні низи. 
В пророчому піднесенні він урочисто проголошує:

«...не надейтеся, папы римские, кардиналы, арцибискупи, бискупи 
и всякое лживое священство римського почту! Не надейтеся власт мир-
ская, короле и всякое преложенство, и всяк послушник папы римского, як 
з вами ни в чом ся соглашати православне не хочут и папе поклонитися 
не изволят. Не надейтеся ж ся ныне, не надейтеся позавтрію, в приидущее 
время и в веки веков! Аминь» [81, с. 125]

Правда, в розпалі бичувань суспільних болячок І. Вишенський 
звертається з докорами і до народних низів, але він відразу ж змі-
нює засуджуючий тон на повчальний, обурення на добродушність 
і по блажливість. І якщо він звертається до кого-небудь з добрим 
словом, то це тільки до простолюддя.

Класична філософська література була, безперечно, відома Івану 
Вишенському. В його творах зустрічаються імена Арістотеля і Пла-
тона. Проте він ставиться до них негативно, як до носіїв латинської 
вченості, противників православ’я:

«Чи не лепше тобе изучити Часослову, Псалтыр, Охтаик, Апостол 
и Евангелие с иншими, церкви свойствеными, и быти простым богоугод-
ником и жизнь вечную получити, нежели постигнути Аристотеля и Пла-
тона и философом мудрым ся в жизни сей звати и в геену отити? Разсуди! 
Мне ся видит, лепше ест ани аза знати, толко бы до Христа ся дотиснути, 
который блаженную простоту любит и в ней обитель собе чинит и там ся 
успокоивает. Тако да знаете, як словенский язык перед богом чеснейший 
ест и от еллинского и латинскаго» [81, с. 57].

Про те, що Іван Вишенський був не тільки консерватором, свід-
чать його твори, в яких він виступав прихильником книг, давав цін-
ні педагогічні поради, як їх читати, зокрема для людей письменних:

«Пръвъе убо до будет прочитател искусен, в чтении беглый и быст-
рый в зраку не повтаряючи и заикаючися на одной речи два крот или три, 
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але в меру ровно словом по пути речений изображенных до ступает, на 
запятых мало застановляется, а на точках прошедше два-три или колко 
может въместити точок, паче же где быся речение разумения кончило, том 
духови до опочивает, отдыхает и постоювает, ато для того, абы и простым 
безкнижным слухачом разум реченых явен и известен был.

Второе, съборно съзвавши братию правъславных в школу рано по 
проспании нощном, доколя еще молва мирская смущение и попечение на 
мысль бодрую и здравую не възыйдет и не оболеет промыслом земным 
и доколя еще чрево не наладовано гноем снедных, тогда да ся читает.

Третие, не обременяти слухи немощных многочтением, но власт триде-
сят или болше листков прочитати та же кончати и, закладку заложивши, 
на другий поранок слухачов на таковый же пир и чест духовную просити, 
и так, поранок поранком проходячи, дондеже съвръшит пир книжного ре-
чения, събрание умолити, яко да наченши и съвершат слуханием здравое 
и трезвое мысли, что же приобряшут отсюду, мню, сами искусом уведят, 
если добре выслухают» [81, с. 43–44].

Суттєву роль у розвитку полемічної літератури відіграли право-
славні братства України і Білорусії. Серед видатних братських ав-
торів – Ісайя Копинський, Мелетій Смотрицький, Памва Беринда, 
Іов Борецький, Касіян Сакович. Складними були їх пошуки духов-
ного спасіння свого народу. Вони вважали, що православна церква 
може очолити народну боротьбу за віру, права і свободи. Їхня твор-
чість стала значним внеском у розвиток гуманістичних тенденцій 
і загальне піднесення рівня філософської думки в Україні. Брат ські 
автори вперше використовують твори філософів європейського 
Відродження, значно розширюють обсяг джерел західної філософії, 
залучають до вжитку новий категоріально-понятійний апарат, праг-
нуть до філософської форми викладу. Їм належить спроба синтезу 
латинських і греко-слов’янських культурних і філософських тради-
цій, що було необхідним етапом у розвитку нового світогляду. Вод-
ночас, серед частини українського духовенства – членів братств по-
мітна була тенденція уникати нововедень в обрядах, намагання озна-
йомити свою паству або учнів з книгами виключно з православ’я. 
Ісая Копинський, наприклад, з осудом писав:

«Днесь же не от Духа свята, но от Аристотеля, Цицерона, Платона 
и прочих языческих любомудров разума учатся. Сего ради до конца осле-
поша лжею и прельстишася от пути правого в разуме» [123, т. 2, с. 10].

Важливе місце в українській полемічній літературі перших де-
сятиліть XVII ст. займає Мелетій Смотрицький (його батько Герасим 
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Смотрицький був відомим письменником, про творчість якого 
йшла мова вище). Закінчивши острозьку школу, Мелетій продовжив 
свою освіту у Вільні, а 1605 р. виїхав за кордон і вчився там у різних 
університетах. Повернувшись до Вільна перед 1608 р., М. Смотри-
цький віддається літературній і педагогічній діяльності. Свої твори 
він писав виключно польською мовою, розраховуючи в основному 
на читачів з числа ополяченої української і білоруської шляхти. Вер-
шиною літературної творчості М. Смотрицького, значним явищем 
в українській полемічній літературі є його твір «Тренос, тобто плач... 
східної церкви», надрукований 1610 р. у Вільні. Замислившись над 
тим, в якому середовищі зародилася думка про унію, він приходить 
до висновку, що ініціаторами цього ганебного акту були вищі ду-
ховні сановники. М. Смотрицький гірко докоряє єпископам за їхнє 
нехтування інтересами православних, яскравим свідченням якого 
є відступництво ряду українських і білоруських магнатських родин. 
Він не орієнтувався на соціальні низи, не бачив в них сили, здатної 
протистояти національно-релігійному гнобленню. Через це йому 
було властиве почуття безвихідності, розгубленості, а тому голов-
ний мотив плачу матері-церкви із «Треноса» – це обвинувачення 
відступників і оплакування своєї долі.

Незважаючи на ідейну неповноцінність «Треносу», твір цей ви-
кликав живий відгомін в широких суспільних колах. Православне 
населення з радістю сприйняло його, бо бачило в цьому творі при-
страсне засудження політики національно-релігійного гноблення. 
І хотів того М. Смотрицький, чи не хотів, твір його розбурхував 
пристрасті, роз’ятрював рани, викликав ненависть до поневолюва-
чів. Недаремно польський король Сігізмунд ІІІ вислав з військового 
обозу під Смоленськом аж три листи, в яких розцінював опубліку-
вання «Треноса» як акт, ворожій Речі Посполитій:

«Прислані нам деякі письма, в друкарні руського Віленського брат ства 
таємно надруковані, які власне є пасквілями і підбурюванням проти цер-
ковної і світської зверхності. Перестерігаючи те, щоб такі ущипливі пись-
ма не давали приводу до бунтів... всі такі карти і екземпляри урядово за-
брати і попалити...» [205, с. 75].

Далі король наказував конфіскувати братську друкарню, а «авто-
рів тих пасквілів і коректора їх Логвина Карповича... ув’язнити». Під 
загрозою кари в 5 тис. червоних золотих король заборонив купувати 
і розповсюджувати книги, надруковані у Віленській братській дру-
карні [205, с. 75–76]. Проте православне населення зберігало «Тре-
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нос» мов дорогоцінність, читало і переписувало його, передавало із 
рук в руки. Біограф Мелетія Смотрицького Яків Суша вказував, ще 
деякі православні заповідали «Тренос» у спадок своїм дітям, деякі 
просили класти собі цю книгу в домовину; за «Тренос» готові були 
пролити кров [123, т. 1, с. 96]. Мелетій Смотрицький також визначав 
велику популярність «Треноса» серед православних:

«...тоді мене, як ангела божого до них мовлячого, послухали, полюби-
ли і прийняли: письмо то моє цілували і над головою своєю підносили...» 
[205, с. 76].

Поява «Треноса» просто приголомшила католицько-уніатський 
табір. Так, Петро Скарга обурювався, що Мелетій Смотрицький 
своїм твором пошкодив польському королівському урядові у здійс-
ненні його експансіоністських намірів відносно Росії, що від читан-
ня «Треноса» може посилитись опір російського народу польським 
військам [205, с. 76–77].

Втім М. Смотрицький не був глибоким мислителем, у більшості 
його творів богословсько-схоластичні та історико-церковні мотиви 
переважають над соціально-суспільними. Він безперервно хитав-
ся в своїх поглядах і кінець кінцем перейшов в уніатський табір. 
До часу офіційного переходу на унію він написав ще кілька творів, 
які у багатьох відношеннях були тільки слабкими тінями «Треноса» 
і свідчили про деградацію М. Смотрицького як письменника [387, 
кн. 3, с. 1149–11300; 480; 481].

Відновлення православної ієрархії гетьманом П. Сагайдачним 
викликало цілий ряд трактатів як з боку уніатів, так і з боку пра-
вославних. Найважливішим серед них є написана 28 квітня 1621 р. 
нововисвяченим митрополитом Йовом Борецьким «Протестація» 
від імені «народу руського», в якій у гострому публіцистичному тоні 
обстоюється право українського і білоруського народів на вільне 
віросповідання, гнівно засуджуються репресивні заходи польських 
властей і уніатської церковної верхівки. Ні в одному рядку «Про-
тестації» не відчувається сльозного прохання до польського коро-
ля зберегти старі привілеї. Й. Борецький не просить, а вимагає по-
класти край переслідуванню. Наступальний характер «Протестації» 
зумовлений тим, що її автор відчуває підтримку широких народних 
мас, і, зокрема, запорозького козацтва [381, с. 313–327].

Твором, яким можна умовно завершити той період розвитку 
української полемічної літератури, в центрі якого стояли суспіль-
ні питання часу підготовки, здійснення та безпосередні результати 
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унії, є «Палінодія» Захарія Копистенського (книга була написана 
у відповідь на трактат Льва Крези «Оборона єдності церковної» 
1617 р.) – великого розміру праця, яка, з одного боку, повторенням 
того, що зустрічається у попередній полемічній літературі, а з дру-
гого – розкриттям нових питань, яких мало або зовсім не торкалася 
попередня полеміка [387, кн. 1, с. 313–1200]. Із сторінок цього твору 
перед нами постає її автор як палкий патріот своєї землі, як пись-
менник-громадянин. З почуттям величезної гордості за героїчне 
минуле свого народу пише він про славні діла наших предків, про 
їх надзвичайну хоробрість: «Той народ Яфетов широкій барзо был, 
и славен, для чого и славенским был назван» [387, т. 1, с. 1103]. Щоб 
застерегти знахабнілих загарбників, автор намагається оповити ге-
роїкою все минуле своєї батьківщини, тому деякі його зауваження 
невірні. Проте, треба підкреслити, що загальний історичний погляд 
автора на минуле не викликає заперечень. З любов’ю відзивається 
З. Копистенський про запорозьке козацтво, бачачи в ньому захис-
ника рідної землі.

«Палінодією» З. Копистенського завершується найбільш яскра-
вий період української полемічної літератури. Пізніше письменни-
ки-полемісти відходять від суспільного життя, в центрі своїх творів 
ставлять переважно богословсько-догматичні та суто церковні пи-
тання. Причиною цього є те, що в реальних умовах тогочасної дійс-
ності справу свого соціального і релігійного визволення озброєний 
народ взяв у власні руки. Надзвичайно показовими в цьому відно-
шенні є слова козака Соленика, звернені до Мелетія Смотрицького 
1628 р., коли той намагався здійснити ще один варіант унії:

«Мы пріобрели эту святиню [православие] нашей кровію, хотим и за-
печетлеть её или собственною кровію или кровію тех, которые-бы стали 
пренебрегать ею или от нея» [123, т. 1, с. 194].

Вплив української полемічної літератури на суспільно-політич-
не життя Речі Посполитої змушені були визнати навіть недруги 
українського народу. Іпатій Потій називав противників унії «нали-
вайківцями», ставлячи тим самим у прямий зв’язок антиуніатську 
боротьбу з соціально-визвольним рухом. Вважаючи православних 
«налівайківцями», католико-уніати ставились як до «налівайківців» 
і до українських письменників-полемістів. Звідси неодноразові об-
винувачування їх у підбурюванні до бунтів тощо [205, c. 62].

Політична боротьба, яка розгорнулася на Україні як до, так 
і після національно-визвольної боротьби українського народу 1648–
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1654 рр., руйнівні міжусобиці старшинських угрупувань, збройна 
боротьба об’єднаного російсько-українського війська проти ту-
рецько-татарської та польсько-шляхетської експансії у другій по-
ловині XVII ст. теж відбилася у тому силовому полі віросповідних 
противенств і конфліктів, яким взагалі відзначався період контрре-
формації, коли в ряді європейських країн лютували релігійні вій-
ни, передусім між римо-католиками і протестантами. Українські 
письменники часто обґрунтовували цю боротьбу потребою захисту 
православ’я від уніатів, римо-католиків та мусульман.

Релігійна полеміка навколо питання про унію, що почалася ще 
в кінці XVI ст., тривала протягом всієї другої половини XVII ст. 
Найбільш видатними літературними і церковно-політичними дія-
чами в Україні у цей період були Лазар Баранович, Інокентій Гізель, 
Іоаннікій Галятовський. Серед них на перше місце, безумовно, ви-
сувається Лазар Баранович (1620–1693). Як визначний церковний 
письменник і полеміст свого часу, Л. Баранович підпорядкував лі-
тературну діяльність своїм політичним цілям. У другій половині 
XVII ст. він був одним із значних поборників православ’я, рішучим 
борцем проти унії і католицизму як ідеологічної зброї польсько-
шляхетської агресії. У католиках Л. Баранович бачив прямих і від-
критих своїх ворогів, до уніатів же він ставився з презирством, як 
до людей, що зрадили свою батьківщину, свій народ. У «Лютні Апо-
лоновій» він порівнював уніатів із птахом, що намагається сидіти 
одночасно на двох різних гілках.

У другій половині XVII ст. одним із значних уніатських по-
лемістів був єзуїт Павло Бойма, який видав у 1668 р. у Вільні книгу 
«Стара віра», спрямовану проти православ’я. В цій книзі Бойма за-
хищає і виправдовує унію посиланнями на догмати і церковні авто-
ритети. Як вже зазначалося, уніати, і зокрема Бойма, відстоювали 
католицький догмат про сходження Святого Духу від Отця і Сина. 
Православні ж вважали, що Святий Дух сходить тільки від Отця. 
З цього приводу було написано велику кількість трактатів обома 
сторонами, і з першого погляду здавалося, що суперечки ці мають 
чисто догматичний, внутрішньоцерковний характер. Проте в дій-
сності справа стояла не так. Непримиренність двох точок зору про 
сходження Святого Духу пояснювалась непримиренністю двох пар-
тій, що стояли за католицизмом і православ’ям. Захист православ-
ним духовенством догмату про сходження Святого Духу виключно 
від Отця був по суті виявом їх протесту проти католицизму і унії, 
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проти національного і релігійного гноблення з боку польських за-
гарбників. Доводячи католицький догмат про сходження Святого 
Духа, Бойма дорікав православним за їх невігластво й незнання пи-
сань отців церкви. Дати належну відсіч єзуїту взявся Лазар Бара-
нович, який прагнув залучити до боротьби з уніатами московське 
духовенство. У себе ж, на Україні, Л. Баранович виступив органі-
затором широкого антиуніатського фронту. Він звертається до всіх 
київських вчених і церковних полемістів із закликом спільно висту-
пити на захист православ’я і дати рішучу відсіч уніатам: В листі до 
ігумена Михайлівського Феодосія Афоновича у 1670 р. він писав:

«Переконливо прошу пречесність твою, ревнуючи про православ’я, 
стати в ряд поборників і якщо у кого з ваших пречесностей є що-небудь 
стародавнє, визначне, то для цієї боротьби охоче витягти з старих піхв меч 
і зітнутися ним з мечем Павла Бойми... Спасайте! Спасайте – кличе церква 
своїх синів, – заперечуйте на «Стару віру» [187, с. 59].

Одним з видатних церковних і громадських діячів України цього 
періоду був Інокентій Гізель. В 1645–1647 рр. він читав у Києво-Мо-
гилянській академії повний курс філософії, в структурі якого сліпо 
йшов за працями Арістотеля в їх оккамістській обробці. Природно, 
що в боротьбі з уніатами Л. Баранович велику надію покладав на 
Гізеля.

«Без лестощів скажу, милостивий благодітель мій, що крім пречесності 
твоєї, немає у нас іншого для цієї справи Арістотеля» [187, с. 60].

В 1671 р. вийшла книга І. Гізеля «про істинну віру», спрямована 
проти Бойми, яку Баранович оцінив як «твір предостойний», вка-
завши на правильність тверджень автора [187, с. 60].

Під впливом Барановича проти Бойми виступив також відомий 
письменник і проповідник Іоаннікій Галятовський, який написав 
книгу «Старий костьол», що вийшла у 1678 р. Спонукаючи україн-
ських церковних письменників до полеміки з уніатами, Баранович 
сам написав полемічну працю «Нова міра старої віри». Характер-
ною особливістю її є те, що вона написана в сугубо догматичному 
аспекті, без різьких особистих випадів проти Бойми «Я там тавру-
вав його, але без насмішок» [187, с. 60].

Але жодне з питань з філософії і богослов’я не було таким пе-
кучим, як старе питання, що багато сотень років тому розділило 
християнську церкву на західну і східну, – питання про теократизм, 
тобто панування духовної влади над світською. Визнання католиць-
кого принципу теократизму означало перехід на принципи папізму 
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з усіма глибоко порочними політичними наслідками, зраду великої 
визвольної боротьби українського народу на чолі з Богданом Хмель-
ницьким. Все ж, в середині академії і далеко за її межами на поприщі 
російської церкви і політичного життя Росії знаходилися не лише 
противники, а й прихильники папістських тенденцій і теократиз-
му. Особливо загострилася боротьба цих двох ідейно-політичних 
напрямків на кінець XVII і в першій чверті XVIII ст. В цій боротьбі 
найяскравішим виразником папістської тенденції і католицького 
впливу в Києво-Могилянській академії і російській православній 
церкві був Стефан Яворський (1658–1722), який продовжував лінію, 
закладену ще Петром Могилою, не співчував перетворенням Петра І 
і, навіть, ставився до них вороже. На католицькому Заході вважали 
Стефана Яворського найвизначнішим представником російського 
духовенства, в його вченні вбачали свій вплив на російську церк-
ву. Тому-то єзуїти і переклали на латинську мову одну з основних 
праць С. Яворського «Камінь віри». Він був найконсервативнішим 
послідовником філософської системи середньовічного арістотеліз-
му, зокрема захищав геоцентричну птолемеєвсько-арістотелівську 
систему. Злостячись з приводу наукових відкриттів, що спростову-
вали схоластичну догматику, Стефан Яворський писав:

«Одному только некоему астроному Копернику приснилось, будто сон-
це, луна, звезды стоят, а земля оборачивается, противо священного писа-
ния. Смеються с него богословы» [554, с. 23].

У всіх своїх писаннях і проповідях Стефан Яворський найбільше 
звертався за доказами до таких католицьких письменників і єзуїтів, 
як Бекан, Беллармін, Бароній, Дрекселій, Вієйра та ін.

Навпаки, рішучим противником всього католицького в суспіль-
но-політичному житті, в церковному устрої, в богослов’ї, філософії 
і науці був Феофан (Елеазар) Прокопович (1681–1736). Для розвит-
ку української суспільно-політичної та філософської думки особ-
ливо важливе значення має діяльність Прокоповича у київський 
період його життя (до 1716 р.). У цей період сформувалися основні 
принципи його політичних поглядів, філософський світогляд.

Будучи професором Київської академії, Прокопович склав і про-
читав курси піїтики, риторики, філософії, арифметики, геометрії, 
фізики, багато писав віршів російською, латинською та польською 
мовами, проповідей та інших творів. Прокопович-письменник цьо-
го періоду відзначається сміливістю думки, прагненням до ново-
го, непримиренністю до косності й консерватизму та політичною 



434 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

загостреністю. На доказ сказаного варто хоча б назвати вірші, 
в яких він прославляє Київ («Elegia Alexii») та панегірики, створені 
на честь перемоги російських військ над турками і шведами (ода 
«Епінікіон» тощо). Найбільш визначним твором київського періоду 
творчості Прокоповича є «трагедокомедія» «Владимір, славенорос-
сійских стран князь и повелитель», написана в 1705 р. в дусі вимог 
пануючої тоді в Академії поетики Понтіана. Однак, незважаючи на 
суто релігійну тему твору, в ньому гостро зачеплені наболілі питан-
ня сучасності. Він глибоко публіцистичний, по суті – це політичний 
памфлет. В зображенні боротьби християнства проти язичництва 
в часи Володимира уособлено сучасну авторові боротьбу нового і ста-
рого. Апологія князя Володимира, реформатора і борця проти ста-
рого, проти язичництва, є апологією нововведень Петра І. В образі 
поганських жерців Жеривола, Пияра та Курояда, користолюбних 
і розбещених неуків, письменник показує вище духовенство, яке 
відчайдушно чинило опір усьому прогресивному [577, с. 258–306].

Прокопович боровся проти всіляких забобонів і неуцтва, був 
прихильником освіти, захищав науку та її великі відкриття. На про-
тивагу Стефанові Яворському, який захищав геоцентричну птоле-
меєвсько-арістотелівську систему, Ф. Прокопович виступив на за-
хист поглядів Коперніка, йшов за його вченням про велику кількість 
світів, захищав геліоцентричну систему всесвіту, вважав закони, 
відкриті Галілеєм і Кеплером, об’єктивними і безумовними. Він від-
кидав те, що було внесене схоластами і католицькими богословами, 
і, як свідчать його біографи, симпатизував Декарту, Бекону, Гоббсу 
і взагалі стояв на рівні досягнень природознавства і науки свого 
часу. Він енергійно виступав проти папістських тенденцій і обсто-
ював думку, що церковна влада повинна цілком підкорятись владі 
світ ській. В цьому розумінні він виражав інтереси самодержавства, 
політичну лінію російської православної церкви, назрілу необхід-
ність реорганізації церковного управління і прогресивні рефор-
маторські прагнення Петра І. Прокопович навіть у своєму курсі 
богослов’я виступав проти католицьких богословів і папістів, зазна-
чивши, що вони опинилися у зачарованому колі, бо Святе Письмо 
показують через Церкву, а Церкву – через Святе Письмо.

Представники протестантизму негативно ставилися до Стефана 
Яворського, піддавали критиці одну з його головних праць «Камінь 
віри». Діяльність Феофана Прокоповича, навпаки, викликала воро-
же ставлення католиків. Представники ж західного протестантизму 
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схвально ставилися до нього і вважали його найвизначнішим пред-
ставником російської церкви. Тих, на кого посилався Яворський, 
Прокопович піддавав різкій критиці. Особливо нетерпимо ставився 
Прокопович до єзуїтів Бекана, Белларміна та ін., і коли посилався на 
представників західного богослов’я, то це були протестанти – Зем-
ницький, Гергардт, Масгейм та ін., яких Стефан Яворський звичай-
но критикував. Симпатії Феофана Прокоповича до просвітителів 
і матеріалістів кінця XVII – початку XVIII ст., особливо до таких, як 
Декарт, Бекон, Гоббс, а тим більше Спіноза, викликали найбільшу 
ненависть Стефана Яворського.

Суспільно-політичні погляди Прокоповича, що склалися в київ-
ський період життя, розвивалися далі й після переїзду його до Петер-
бурга, практично втілюючись в його ділах. Прокопович продовжує 
рішуче обстоювати Петрові реформи, захищає заходи по зміцненню 
російської армії та флоту, доводить необхідність сучасної освіти та 
запровадження державних реформ. Своєю суспільно-політичною 
діяльністю та творчістю Ф. Прокопович сприяв зміцненню і підне-
сенню Російської імперії. В своєму «Слове похвальном в день рож-
дества благороднейшего государя царевича и великого князя Петра 
Петровича» він писав:

«Что была Россия прежде так недолгого времени? И что есть ныне? 
Посмотрим ли на здания! На место грубых хижин наступили палаты 
светлые, на место худаго хврастия, дивныя вертограды. Посмотрим ли на 
градския крепости! Имеем таковыя вещию, каковых и фигур на хартиях 
прежде не видели и не видывали. Воззрим на седалища правительская! 
Новый сенаторов и губернаторов сан, в советах высокий, в правосудии 
неумытный, желательный добродетелем, страшный злодеяниям! Отверз-
нем статии и книги судейския! Колико лишних оставлено, колико здра-
вых и нужнейших прибыло вновь. Уже и свободныя учения полагают себе 
основания, идеже и надежды не имеяху, уже арифметическия, геометри-
ческия и протчия философския исскуства, уже книги политическия, уже 
обоей архитектуры хитрости умножаются» [438, с. 44].

Таким чином, полемічна література мала загальнослов’янське 
значення і поширювалась на території Росії, що була генетично і кон-
фесійно споріднена українцям та білорусам. Не будучи ще світською 
в прямому значенні слова, залишаючись ще під егідою богослов’я, 
полемічна література теж не тільки активно займається світськими 
справами, але й великою мірою сповнюється громад сько-політич-
ним змістом.
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4.4.  Політична обумовленість альянсу 
українських націоналістів та греко-католиків

Уніатство завжди являло собою симбіоз релігії і політики, причо-
му у більшій мірі, ніж це бачимо в інших релігіях. До того ж в історії 
уніатської церкви спостерігається зростання політичного аспекту її 
діяльності. Як слушно зауважує В.К. Танчер:

«Уніатство не могло дати віруючим релігійного задоволення. Віруючий-
уніат постійно відчував свою релігійну нестійкість: він був на роздоріжжі 
між католицизмом і православ’ям... Релігійна неповноцінність була опла-
тою політичних вигід, яких намагалися досягти керівники уніатства» [556, 
c. 23].

Що стосується ідеології уніатства, то слід зазначити, що вона не 
має ні власної теологічної, ні власної філософської основи, а повні-
стю перейняла їх від католицизму. Теоретичне обґрунтування своїх 
основних світоглядних догматів уніатство отримало виключно в ме-
жах філософії томізму. Формально католицизм як світовий і космо-
політичний християнський напрямок, що ґрунтується на принципах 
теології і антропоцентризму, протистоїть націоналістичній ідеоло-
гії, яка за своїй суттю завжди є етноцентричною. В основі католи-
цької антропології лежить неотомістський принцип гілеморфізму 
(від давньогрецького «гіле» – матерія, «морфе» – форма). Через його 
призму людина постає як єдність потенції і акту, матерії і форми. 
Визначною субстанцією, яка робить людину особою, проголошуєть-
ся душа. Орієнтованість особи в релігійній ідеології на надприродне 
служить підставою винесення людини за межі соціально-історич-
ного, в тому числі етнічного контексту. В будь-якій теології людська 
особа постає абстрактною істотою, наділеною субстанціональною 
надприродною сутністю, з якою співвідносяться як з «вищою цінні-
стю» всі інші соціальні феномени, включаючи також феномени нації 
та народу. В цьому власне і полягає сутність католицького підходу 
до людини, який служить відповідною «демаркаційною лінією» між 
релігійною і націоналістичною ідеологією. Водночас, ідеологія като-
лицизму з її розвинутою ідеєю космополітизму не може повністю 
уникнути соціально-етнічних характеристик людини. Вплетеність 
релігії до «живої тканини етнічних організмів» залишає відкритою 
можливість її взаємозв’язку і зрощення з націоналістичною ідео-
логією. Особливо помітною ця тенденція є в ідеологічній практиці 
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уніатського клерикалізму, зокрема у спробі теологічного обґрунту-
вання «національної ідеї», у намаганні надати їй відповідного суб-
станціального статусу.

При дослідженні ідейно-політичного взаємозв’язку уніатського 
клерикалізму та українського націоналізму принциповий харак-
тер має питання: як націоналізм з його принципом національно-
го як вищої цінності («нація понад усе», «все для нації») зійшовся 
з уніатством, яке ґрунтується на догматичних засадах католицизму 
з його загальнохристиянською космополітичною формулою «немає 
ні іудея, ні елліна», з претензією на роль наднаціональної вселен-
ської церкви, що фактично було запереченням ідеї цінності племін-
ної, расової і національної спільності, і яке в національному питанні 
мало функцію (визначену йому ініціаторами унії) денаціоналізації 
народу.

Для розуміння суті і характеру взаємозв’язку уніатського кле-
рикалізму і українського націоналізму важливо з’ясувати ще одне 
питання: чому український націоналізм і в минулому і тепер в ос-
новному зорієнтований на католицизм, уніатство? Адже відомо, що 
М. Костомаров і П. Куліш, які заклали ідейні основи українського 
націоналізму і одними з перших ідентифікували українську народ-
ність з релігійністю, були прихильниками православ’я? Іван Франко 
звернув увагу на те, що в ХІХ ст. протягом десятиріч галицькі іс-
торики (М. Гарасевич, А. Петрушевич та ін.) цілком недвозначно 
розцінювали унію як поразку Русі, як наслідок зради народу і віри. 
Однак, наприкінці ХІХ ст. в історичній літературі почали з’являти-
ся нові імена теологів й істориків, які дістали освіту в Римі (брати 
Йосип та Сильвестр Сембратовичі, Пелеш, Мельницький, Сарниць-
кий та ін.) Найбільшою працею представників нової школи була іс-
торія унії єпископа Ю. Пелеша. Вона відрізнялась від попередніх тим, 
що з початку і до кінця була просякнута однією концепцією: унія 
з Римом – це первісна форма віри давньоруського народу, а Брест-
ська унія стала урочистим відновленням і доповненням стародавньої 
традиції, що наблизило Україну до західноєвропейської цивілізації. 
Незабаром вийшли праці Б. Бучинського, О. Добрянського, К. Сту-
динського, О. Сушка та ін., які пропагували ті самі ідеї [596, т. 46, 
кн. 2, с. 194]. Поява цієї нової течії в українській клерикальній іс-
торіографії була не випадковістю, а результатом загострення міжна-
родних відносин в Європі. У цей час Рим активно підтримував Авст-
ро-Угорщину в її боротьбі з дедалі зростаючим авторитетом Росії на 
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Балканах і серед інших слов’янських народів, висунувши реакцій-
ну ідею «католицького панславізму». Слід зауважити, що праці, які 
мали на меті обґрунтування та ідеологічну підтримку політики уря-
ду, витримані в дусі войовничого православ’я, створювались і в Ро сії. 
Серед них варто відзначити книги оберпрокурора святішого синоду 
Д.А. Толстого [570].

Сьогодні мають місце спроби реабілітувати уніатську церкву, 
прикрасити її історію, відвести від неї звинувачення у злодіяннях 
проти власного народа, довести, що її зв’язок з реакційними сила-
ми – це все було в минулому, в історії, а тепер вона турбується про 
духовне відродження українців по шляху їх «істинної» релігійної 
віри, збереження їх «національного духу» тощо. У зв’язку з цим всі-
ляко навіюється думка, що нібито в тяжкі для українського народу 
часи уніатство зберегло «українство» від іноземної асиміляції, фор-
мувало український національний світогляд.

Особливістю уніатсько-націоналістичного альянсу було форму-
вання спільних ідеологічних засад: взаємне запозичення ідей, опо-
ра уніатської церкви на ідейні постулати українського націоналізму 
для обґрунтування своєї соціально-політичної доктрини, рівно як 
і використання українськими націоналістами релігії для містифіка-
ції національних явищ і процесів. З ідеологічного боку цей альянс 
виявився у клерикалізації націоналізму, посиленні в націоналістич-
ній ідеології релігійних тенденцій, з одного боку, і внесенні елемен-
тів націоналізму в релігійну свідомість, в опорі уніатських клерика-
лів на націоналістичну ідеологію як засіб збереження і зміцнення 
свого впливу на реакційні верстви західноукраїнського населення. 
В політичному плані він проявляється у блокуванні уніатських кле-
рикалів і українських націоналістів в координаційних і регіональних 
націоналістичних центрах і в клерикальних організаціях. У блоку-
ванні з уніатською церквою націоналістичний табір бачив важливий 
засіб розширення можливостей впливу на різні верстви населення 
західноукраїнських земель через канали релігійної пропаганди. На-
ціоналістів приваблювала в уніатстві також завуальована ідея ви-
нятковості, неповторності уніатської – «суто української» церкви. 
Ця ідея добре вписується в психологічний комплекс націоналіста, 
в основі якого лежить уявлення про особливу цінність, зверхність, 
богообраність і т. ін. української нації, всього українського.

Вже перше ознайомлення з основними положеннями ідеології, 
світогляду уніатського клерикалізму та «новітнього» українського 
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націоналізму, а ще більшою мірою з їх діяльністю в 1920–30-х рр. 
переконує нас в тому, що, незважаючи на окремі розходження в дру-
горядних питаннях, ідеологія і світогляд уніатської церкви та укра-
їнських націоналістів взаємно доповнюють один одного. Спорадич-
ні виступи ідеологів західноукраїнського уніатства проти окремих 
положень і світогляду «новітнього» українського націоналізму не 
можуть заперечити того очевидного факту, що уніатська церква зав-
жди, де тільки могла, підтримувала український націоналізм, живи-
ла його і матеріально, і духовно. У 1920–30-х рр. в уніатській пресі 
було надруковано багато статей, де докладно аналізувався світогляд 
«новітнього» українського націоналізму і підкреслювалося, що цей 
світогляд значно кращий від усіх існуючих. Орган українського ка-
толицького союзу «Мета» вже у одній з перших своїх передовиць 
явно обстоює ідеологію і політику українського націоналізму 1920–
30-х рр.:

«Ми не думаємо перечити рації існування українського скрайнього на-
ціоналізму... Це було би надто поверхово і не політично. В добу, яка хоче 
зробити націю найвищою категорією, яка не потребує рахуватися з ніяким 
іншим людським солідаризмом, в добу незвичайного розвитку німецько-
го т. зв. націонал-соціалізму і безперечних успіхів італійського фашизму, 
було б наївністю перечити можливість повстання націоналістичних течій 
серед поневоленої нації» («Мета». 24.IV 1932 р.).

Тенденція до зміцнення уніатсько-націоналістичного альян-
су знайшла свій вияв у посилених в цей час спробах теоретичного 
обґрунтування єдності, співзвучності ідеологічних засад і політич-
них цілей націоналізму з католицизмом. Причому ці спроби йшли 
як з боку ідеологів українського націоналізму, так і уніатських кле-
рикалів. Потребу «об’єднання основних засад теорії і практики 
націоналізму з засадами християнської етики і метафізики» націо-
налістичні автори пояснювали потребами поєднання войовничого 
характеру «новітнього» націоналізму з фанатизмом католицизму, 
надання українському націоналізму «залізної дисципліни Заходу». 
Уніатське духовенство вони розглядали як «еліту» української нації, 
яка повинна повести за собою весь український народ. Якщо і трап-
лялися поодинокі «протицерковні» виступи окремих представни-
ків «новітнього» українського націоналізму, то вони обмежувалися 
критикою проповіді християнської любові, всепрощення і милосер-
дя. Але і ця «критика» була настільки м’якою і делікатною, що більш 
була подібна до прохання менше говорити про любов і милосердя, 
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тоді як треба закликати до меча і збуджувати в людських серцях не-
нависть і жорстокість.

Чимало статей в уніатській періодичній пресі було спрямовано 
проти ідеолога «новітнього» українського націоналізму Д. Донцова. 
Критикували його за проповідь суб’єктивного волюнтаризму, зоо-
логічного шовінізму, за його постійні заклики до помсти, до крові, 
до вбивств і головне за те, що Донцов і його прибічники намагалися 
поставити націю і державу поперед релігії і церкви, за недооцінку 
представниками «новітнього» українського націоналізму ролі като-
лицької релігії та уніатської церкви в майбутньому української нації. 
Деякі представники західноукраїнського клерикалізму боялися, що 
своїми проповідями Д. Донцов може оживити в краю «аморалізм» 
і навіть атеїзм. У відповідь на це він пише ряд статей, де показує, 
що церква не має ніяких прав робити таких закидів українському 
націоналізмові бо вся її власна ідеологія, а ще більшою мірою полі-
тична діяльність протягом цілих століть базувалася на ненависті, 
на жорстокості до своїх противників. Католицька церква готова 
була пожертвувати всім людством ради перемоги своєї ідеї. Ідеолог 
«новітнього» українського націоналізму вказував, що найголовні-
ша причина підупаду впливу церкви в останні десятиліття полягає 
якраз у тому, що вона відійшла від своєї вікової традиції. Донцов 
не міг не бачити, що все більша й більша кількість людей на захід-
ноукраїнських землях переходить до антирелігійного табору. Ос-
новну небезпеку цього процесу він вбачав у тому, що трудящі маси 
не просто поривають з католицизмом, з уніатством, а відходять від 
віри взагалі, стають переконаними атеїстами. В таку трагічну для 
уніатської церкви добу Донцов вимагає від духовенства особливо 
активної протидії цьому процесові, вказуючи, що тільки тоді можна 
буде надіятися на перемогу, коли уніатська церква пройметься ак-
тивним духом католицизму, «церковним імперіалізмом».

Д. Донцов критикував уніатське духовенство за лінивість і бай-
дужість до громадсько-політичного життя. Він вимагав від уніат-
ського духовенства найактивнішого втручання в ідеологічну і полі-
тичну боротьбу, жадав більш активної протидії впливам комуністич-
ної ідеології серед трудящих мас західноукраїнського міста і села. 
Він хотів, аби уніатська церква підняла авторитет духовенства, щоб 
ревно слідкувала за всіма його діями і не допускала таких, які мог-
ли б зашкодити цьому авторитетові. Д. Донцов закликав уніатське 
духовенство все тісніше з’єднатися із католицьким Заходом, взяти 
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собі за ідеал той «окцідентальний дух», який характеризує римо-
католицьку церкву. Потрібно раз і назавжди відокремитись україн-
ській церкві від російської православної церкви, бо остання готова 
до решти знищити в українському духовенстві ті залишки «окціден-
тального духу», які ще в ньому залишилися. Це завдання Донцов 
вважає одним із найпекучіших завдань усього внутрішнього життя 
української нації, її «вестернізації».

Особливо великого значення надавав Д. Донцов уніатській церк-
ві у формуванні нової психіки українського народу. Протиставляю-
чи західний дух духу Росії, Сходу, Азії, він говорить, що у формуван-
ні цього «орієнтального духу» велику роль відіграла православна 
церква, що це вона допомогла виробленню пасивності, інертності, 
аморфності, таких «характерних» для російського народу. Основ-
не нещастя народів Сходу, в тому числі й російського, полягає, на 
думку Д. Донцова, в тому, що православна церква порвала всякі 
зв’язки з римською церквою і сама взялася за формування духовно-
го життя мільйонів людей. З іншого боку, говорячи про просякнуту 
духом активності та індивідуалізму католицьку церкву, Д. Донцов 
підкреслює, що саме вона відігравала вирішальну роль у збереженні 
в українській нації «окцідентального духу». Зведення українською 
інтелігенцією релігії до старих забобонів, заклик покласти на міс-
це віри науку, на місце догм розум, – все це він проголошує однією 
з найбільш шкідливих помилок, яких допускалися вищі верстви 
української нації. Але, на щастя, пише він, ХХ ст. наочно переконало 
українську «еліту» в тій величезній помилці і тепер спостерігається 
зворотній шлях: намагання за всяку ціну зміцніти віру в людських 
серцях, підтримати католицьку віру і уніатську церкву [177].

Уніатсько-націоналістичний табір переслідував мету створення 
на заході України релігійно-націоналістичного блоку як противаги 
народному фронту, який виник тут перед загрозою фашизму. Ми 
дозволимо собі процитувати уривок з книги «Націоналізм і католи-
цизм» М. Конрада (1934), який дуже наочно показує єдність думок 
і дій західноукраїнських клерикалів і націоналістів:

«Зібрати нову, енергійну, ентузіастичну еліту і поставити її під провід 
свідомих і характерних вождів, пхнути маси до чину, до рішучої і побід-
ної боротьби з гнилим духом капіталізму і з сатанинським комунізмом 
і до обнови людського життя приватного, родинного, національного, дер-
жавного на принципах християнської справедливості і любові – це наказ 
ХХ ст. Сучасний католицький і національний рух є новітнім хрестоносним 
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походом – у католицизмі з гаслом: «Вірую!» Так бог хоче! – а в націоналіз-
мі з гаслом: «Хочу!» Спонука релігійного етосу з націоналістичним пафо-
сом – це непоборима сила! Меч і хрест – ось надія народів і людства на 
нове краще завтра, щоб запанував pax Christi in regno Christi» [263, с. 29].

Націоналісти і уніати намагалися утвердити в свідомості мас дум-
ку про неминучість боротьби з комунізмом будь-якою ціною, хоч би 
і «жертвою мільйонів людських фізичних екзистенцій» (Мета, 1933, 
17 грудня). Особлива увага приділялась ідейній обробці молоді 
у різних молодіжних організаціях, що готували кадри для «хресто-
вого походу проти більшовизму» – «Сокіл», «Луг», «Пласт», а особ-
ливо «Орли-КАУМ» (католицька акція української молоді) – з членів 
яких пізніше були створені військово-диверсійні батальйони «Нах-
тігаль» і «Роланд», загони української німецької поліції, УПА (Укра-
їнської повстанської армії), дивізія СС «Галичина».

Виступаючи проти революційно-визвольного руху, уніатська церк-
ва використовувала різноманітні форми і методи релігійної пропа-
ганди, соціальної демагогії і політичної боротьби. Шляхом фальси-
фікації і вульгаризації комунізму (мовляв, комуністи прагнуть зруй-
нувати родину та ліквідувати особисту власність), клерикали хотіли 
залякати західноукраїнське населення, скомпрометувати в його очах 
марксистське вчення про пролетарську революцію та соціалістичне 
суспільство. Уніатсько-націоналістична преса і проповіді повнились 
моторошними чутками про комунізм, СРСР, більшовиків. Серед цих 
чуток ходовою була нісенітниця про усуспільнення жінок і дітей 
в Радянському Союзі, ліквідацію шлюбу і сім’ї, заборону релігії і за-
точення віруючих та всіх тих українців, які не зреклися своєї нації, 
до сибірських тюрем, що, мовляв, чекає і Західну Україну, якщо вона 
возз’єднається з Радянською Україною. Писалося навіть, що більшо-
вики почали вводити нове вітання – «Нема бога!» І відповідь: «Не 
було і не буде!» (Місіонер, 1930, № 10, стор. 232) [584, с. 135].

Уніатський клір на чолі з А. Шептицьким безпосередньо причет-
ний до консолідації націоналістичних сил, зокрема створення та 
діяльності Організації українських націоналістів (ОУН). Він мав 
великий вплив на формування прогітлерівської ідеології ОУН і пе-
ретворення цієї контрреволюційної терористичної організації в один 
із філіалів гітлерівської розвідки. За вказівкою Ватікану Шептиць-
кий та інші верховоди уніатства активно співробітничали з ОУН 
і її ватажками Є. Коновальцем, С. Бандерою, А. Мельником та ін. 
Зв’язок з ОУН особливо посилився після того, як на чолі її став Ан-
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дрій Мельник, управитель маєтків А. Шептицького. Шептицький 
фактично виконував функції духовного глави і наставника ОУН, 
уніатська церква була її матеріальною і моральною опорою, а кле-
рикальні партії й організації – активними пропагандистами ідеоло-
гії українського націоналізму. Співробітництво греко-католицької 
церкви з ОУН, що мала тісний контакт з гітлерівським рейхом, було 
не тільки зумовлене прагненням консолідувати і зміцнити внут-
рішні контрреволюційні сили для боротьби проти наростаючого 
визвольного руху, але й продиктоване зовнішньополітичними мір-
куваннями, зокрема планами Ватікану щодо окатоличення Сходу 
шляхом розв’язання фашистською Німеччиною загарбницької вій-
ни проти Радянського Союзу.

Отже, внаслідок сприятливих обставин уніатсько-націоналістич-
ний вплив в кінці 1920–1930-х рр. став активно діючим суб’єктивним 
фактором соціалізації західноукраїнського населення, формування 
його світогляду, всієї психології. Створювані реакціонерами куль-
турний застій, невігластво, інтелектуальна та емоційна деградація 
серед західноукраїнського населення формували в масовій психо-
логії нездатність і небажання аналізувати факти, викликали схиль-
ність до спрощеного ірраціонального сприймання дійсності, до 
використання штампів, навіяних сумнівними авторитетами, чуток 
і т. ін. Такі явища в масовій психології створюють сприятливий грунт 
для ірраціонального містико-міфологічного світогляду, насамперед 
клерикального і націоналістичного як найбільш примітивних, що 
видно вже з їх провідного принципу: не треба думати – за нас думає 
бог, або фюрер, або вони разом, що для заляканого, боягузливого 
обивателя звучить більш переконливо. Саме на такі явища в ма-
совій психології – політичну пасивність і невігластво, тупість, обме-
женість, полохливість – були розраховані форми і методи, весь зміст 
уніатсько-націоналістичної ідейно-пропагандистської об робки захід-
ноукраїнського населення. Як і будь-яка клерикально-націоналі-
стична пропаганда, вона являла собою ірраціональну, поверхову, 
дуже спрощену агітацію, апелюючи до почуттів: зосереджені на неба-
гатьох питаннях, але насичені моралізаторським пафосом заклики, 
що навіювалися шляхом безперервного повторення. Основний прин-
цип такого роду агітації – абсолютно позбавлений об’єктивності 
захист своїх інтересів: противник завжди не правий. Ефективність 
подібної агітації іноді забезпечується, якщо є можливість, жорсто-
ким насильством.
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В плані історичної перспективи така ідейно-пропагандистська 
платформа завжди приречена на провал, але як тактика при спри-
ятливих обставинах може виявитись ефективною. Обивателя при-
ваблює в ній можливість самоствердження, помсти, можливість 
посісти пануюче становище вже на одній тій підставі, що він має 
привілей приналежності до «елітарної» нації і релігії, нехай в даний 
момент він за соціальним статусом – останній люмпен. Культ на-
ції і національної релігії вселяє в обивателів ілюзію власної сили як 
представників «еліти». Адже «новітній» (донцовського штибу) на-
ціоналізм, на який робила основну ставку уніатська церква, зали-
шив відкритими двері до «еліти» кожному українцю, який активно 
включався в уніатсько-націоналістичну діяльність.

Серед форм і методів уніатсько-націоналістичної обробки на-
селення, розрахованих на психологію примітивного полохливого 
обивателя, значне місце посідали різного роду «чудеса», «знамен-
ня», неймовірні, моторошні чутки і наклепи, покликані розпалюва-
ти релігійно-націоналістичну істерію, страх і ненависть до соціаліз-
му. В уніатських виданнях описувались «нерукотворні» зображення 
релігійного змісту, що нібито з’являлись на віконних шибках. Здат-
ність впливати якимось надприродним чином на їх появу припи-
сувалась, зокрема, монашці Н. Волошин. Найбільшого галасу на-
робила божа матір з немовлям, що нібито з’явилась на вікні Т. Со-
лоницької в с. Чайковичі. А. Шептицький наказав зробити широку 
рекламу «чуду», організувати з цього приводу паломництво, уро-
чисті богослужіння, видати масовим тиражем листівки з зображен-
ням чайковицької богоматері. Не менше галасу наробило «чудесне» 
відновлення образу розп’яття в старій покинутій церкві в Глинянах. 
В уніатському календарі з цього приводу писалося:

«Постала нова українська відпустова станиця, – з таким великим скар-
бом, як відновлений образ христового розп’яття. Український народ по-
винен частими прощами та жертвами причинитися до скріплення цього 
нового нашого релігійного осередку» (Український християнський кален-
дар, 1938, с. 47) [584, с. 134].

Гучно вшановувалось також 200-річчя з дня «чудесного оновлен-
ня» образу богоматері в Гошівському монастирі. Попит породжує 
пропозиції – з’явилися власні уніатські стигматики, яким припису-
валась здатність творити різні чуда – лікувати безнадійно хворих, ба-
чити минуле і майбутнє і т. ін. Їм, навіть, був присвячений спеціаль-
ний журнал «Божі сліди». Стигматики з наукової точки зору – це не 
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«душі, вибрані богом», а фанатично віруючі люди з сильно розвину-
тою, але хворобливою уявою, в яких під впливом самонавіювання 
(аутосугестії) без зовнішнього втручання з’являються на тілі рани 
в тих самих місцях, як і в розп’ятого Христа. Але рани уніатських 
стигматиків робились нерідко за допомогою шпильки, що змушена 
була визнати уніатська преса (Львівські архієпархіальні відомості, 
1939, № 8, стор. 203) [584, с. 134]. З’явився навіть «апостол Петро». 
Ним виявився уніатський піп М. Ярема, який провіщав, залякуючи 
людей, що скоро почнеться страшна війна, в який загине Країна Рад, 
а на чолі світу стануть добрі друзі українців – Гітлер та Муссоліні 
[165, с. 63].

Масована ідейно-пропагандистська та емоційно-психологічна об-
робка довершувала формування уніатсько-націоналістичної пси-
хології. Віра в бога і сповідування тієї чи іншої релігії самі по собі 
не роблять людину націоналістом, так само як і націоналіст не обо-
в’язково повинен бути релігійним. Психологічний взаємозв’язок на-
ціоналістичної рефлексії з релігійною вірою формується здебільшо-
го під впливом відповідної обробки, для якої як у націоналістичній 
рефлексії, так і в релігійності римо-католицького змісту є сприят-
ливі психологічно тотожні установки. Психологічно властиві також 
кожній релігії претензія на єдиноістинність та зверхність над інши-
ми релігіями, що співпадає з націоналістичними твердженнями про 
винятковість своєї нації. Для уніатства цей момент був тим більш 
сприятливим, що воно своїм особливим становищем демонструва-
ло приналежність виключно українській нації. Уніатська церква не 
римо-католицька, яка в буденній свідомості має постати ознакою 
польської нації, і не російська православна, а саме суто українська. 
Ця особливість уніатства була для банального мислення очевидною, 
оскільки вона знаходила вияв вже на поверхні явища – в обрядово-
культових формах. В поєднанні з відповідною психологічною об-
робкою все це сприяло поширенню в свідомості населення ставлен-
ня до унії, як до суто українського явища, церкви з чіткою етнічною 
ознакою, що диференціює українство серед оточуючих народів, що, 
в свою чергу, було сприятливим для інтеграції навколо уніатської 
церкви. Дарма що уніатське духовенство ревно служило Польщі 
і Ватікану, воно, відчуваючи релігійну неповноцінність, ненавиди-
ло як православних, так і католицьких «колег», передавало свої по-
чуття парафіянам, поширюючи їх на весь російський і польський 
народи. Оскільки уніатство, як вже зазначалось, стало на позиції 
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етноцентризму і підтримки українського націоналізму, а націона-
лізм орієнтувався на уніатство, то соціально-психологічним резуль-
татом навколо останнього було формування саме уніатсько-націо-
налістичної групової самосвідомості у певної частини західноукра-
їнського населення напередодні другої світової війни.

Уніатсько-націоналістична преса, силкуючись довести роль уні ат-
ства як «поборника незалежного, вільного розвитку України», часто 
посилається на участь ієрархів греко-католицької церкви в прого-
лошенні так званої «Карпатської України», в творенні націоналі-
стичного війська, збройних груп «Карпатської Січі». Наприклад, 
25 березня 1984 р. уніатська газета «Християнський голос» вмістила 
заклик колишніх членів «Карпатської Січі» до зарубіжних українців 
відзначити 45-річчя проголошення незалежності Карпатської Украї-
ни. В зверненні всіляко апологетизується діяльність «президента» 
цієї держави – священнослужителя Августина Волошина. Водночас 
стверджується, що «найкращі сини українського народу», зі всіх 
його земель у бойових рядах Карпатської Січі боролися проти іно-
земних поневолювачів України. Що ж то була за «самостійна Кар-
патська Україна», «президентом» якої був А. Волошин, хто стояв за 
кулісами цього «державницького акту»?

Як відомо, у вересні 1938 р. під час наради з главами урядів Англії 
і Франції Гітлер домігся розчленування Чехословаччини, внаслідок 
чого вона втратила майже п’яту частину своєї території з четвертою 
частиною населення. Відразу ж після ганебної мюнхенської угоди, 
що фактично стала прелюдією другої світової війни, фашист ська 
Німеччина розпочала здійснення ряду заходів, які недвозначно 
свідчили про її загарбницькі плани щодо України. В донесенні ге-
нерального консула Польщі в Лейпцигу польському послу в Берліні 
від 21 листопада 1938 р. говорилося:

«Гітлер звернув свій погляд на Схід, на Україну, продовжуючи політику 
Габсбургів, які створили українську проблему» [572, с. 115].

Виявом цього стала, зокрема, пропагандистська кампанія, роз-
почата у жовтні 1938 р. націоналістичними засобами масової інфор-
мації навколо ідеї створити «самостійну Україну» на базі Закарпат-
тя, що входило тоді до складу Чехословаччини. Для реалізації цих 
планів в кінці вересня – на початку жовтня 1938 р. абвер направив 
до Ужгорода кілька десятків своїх агентів з числа українських націо-
налістів. Вони мали спрямувати сепаратистсько-націоналістичний 
рух на Закарпатті у вигідне для гітлерівської Німеччини русло [572, 
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с. 107]. Націоналістам було надано можливість кожного дня вести 
через віденську радіостанцію 15-хвилинні пропагандистські пере-
дачі на Закарпаття. З середини жовтня тривалість їх збільшилася 
вдвоє. Водночас націоналісти розпочали вести подібні радіопереда-
чі з Лейпцигу.

Пронацистська діяльність українських націоналістів на Закар-
патті вже в цей час (жовтень – листопад 1938 р.) ні для кого не була 
таємницею. Про це свідчать, зокрема, численні інформації дипло-
матів різних країн світу. В них також часто констатується, що на-
ціоналістична пропаганда навколо Закарпаття мала забезпечити 
ідеологічне виправдання планів з використання його у майбутньо-
му як плацдарму для агресії проти Радянського Союзу. 21 листопада 
1938 р. польський посол у США Є. Потоцький писав міністру закор-
донних справ Польщі наступне:

«Німеччина має цілком підготовлений, сформований український 
штаб, який повинен у майбутньому взяти у свої руки владу на Україні 
і створити там незалежну українську державу під егідою Німеччини... Ба-
зою для цих дій у майбутньому стає карпато-руська Україна, в існуванні 
якої Німеччина безумовно зацікавлена, головним чином з стратегічної 
точки зору» [460, c. 88].

Фактично творцем «самостійної Карпатської України» був третій 
рейх. Про це свідчить вже те, що Гітлер поставив вимогу Чехосло-
ваччині надати Закарпаттю «автономні права». Це і було зроблено 
11 жовтня 1938 р.

Політика фашистської Німеччини, спрямована на створення ма-
ріонеткової Української держави як плацдарму для наступної агресії 
проти Радянського Союзу, дістала одностайне схвалення інших країн 
Заходу. У західній пресі з цього приводу було надруковано сотні ма-
теріалів, лише в англійських виданнях з 1 по 15 жовтня 1938 р. – понад 
200. У більшості з них висловлюється згода з експансіоніст ськими 
планами третього рейха. Офіційні держави та політичні діячі Захо-
ду також відкрито підтримували агресивні заміри нацистів. Напри-
клад, у повідомленні французького посла в Берліні Кулондра гово-
рилося:

«Гітлер готується здійснити «колосальну справу. Мета визначена твердо – 
створити велику Україну, яка стала б житницею Німеччини» [637, с. 31].

Посол Німеччини у Лондоні Дірксен мав всі підстави для того, 
щоб запевнити нацистську верхівку, що подальше проникнення 
Німеччини в напрямку України, завоювання якої, як твердо вірили 



448 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

у Великобританії, приурочене до весни 1939 р., «було б схвалене» 
[637, с. 31].

Ватікан також не залишався осторонь брудних махінацій захід-
них держав навколо «Карпатської України». Якщо Гітлер розра-
ховував скористатися нею як плацдармом для війни проти СРСР, 
то папська курія плекала надії, що Закарпаття за допомогою ні-
мецьких фашистів стане «золотим мостом» для покатоличення 
східнослов’янських народів. Саме тому вже в листопаді 1938 р. де-
кретом «апостольської столиці» на території Закарпатської України 
було створено окрему уніатську ієрархію на чолі з греко-католиць-
ким єпископом Діонісієм Няраді (мукачівський єпископ О. Стойка 
залишився на території, окупованій угорськими правителями згід-
но з рішенням віденського арбітражу від 2 листопада 1938 р.).

Одним із виявів зростання уніатського клерикалізму на Закар-
патській Україні стало створення в середині листопаду 1938 р. «Това-
риства уніатсько-католицьких священиків» (ТУКС). Його діяльністю 
керував сам тодішній «прем’єр-міністр» «автономного краю» Авгус-
тін Волошин, який завжди відзначався запопадливою догідливістю 
щодо поневолювачів українського народу, брав активну участь у ма-
дяризації краю. Проте, починаючи з середини 1920-х рр. він почав 
маскувати свою антинародну діяльність словесними викрутасами 
про любов до всього українського, про свою відданість справі «здо-
буття волі і незалежності для Карпатської України». У 1925 р. по-
казний український патріотизм уніатського клерикала коментувала 
газета «Карпатська правда»:

«Отець Волошин – блюдолиз усіх мадярських режимів... проснувся на 
те, що є український народ і що він сам українець. Від того часу вживає без 
вибору всіх способів, щоб стати на шию українському народові і зробити 
собі політичну кар’єру...» [41, с. 36].

Повну залежність у всіх сферах суспільно-політичного і еконо-
мічного життя уряду «Карпатської України» від третього рейху не-
двозначно виявляють практично усі заходи і висловлювання А. Во-
лошина та інших «керівників» «незалежної» і «самостійної держа-
ви». Приміром, в заяві Волошина, зробленій 16 листопада 1938 р. 
представникам преси, говорилося, що «уряд Карпатської Украї-
ни покладає всі надії на покращання економічного становища, на 
політичне і економічне співробітництво з Німеччиною» (Известия 
1938, 7 ноября). Фактично усією діяльністю «уряду» «Карпатської 
України» керував німецький консул Гофман. Нечисленна німецька 



449Розділ 4. Унія та український націоналізм 
як ідеологічне оформлення східної політики Ватікану

у ру р ц

община користувалася правом екстериторіальності й мала в уряді 
Волошина свого представника. Для вивчення можливостей вико-
ристати «Карпатську Україну» як сировинний придаток Німеччини 
сюди почали прибувати з третього рейху спеціалісти в галузі про-
мисловості, сільського господарства, транспорту тощо. Право на 
розвідку й видобуток корисних копалин було передано німецькому 
«Товариству з експлуатації корисних копалин».

Щодо «Карпатської січі», якій уніатсько-націоналістичні автори 
силкуються надати ореол поборника інтересів українського народу, 
то вона знаходилася під неослабним контролем нацистської аген-
тури. В Хусті перебували офіцери СС, які керували військовим нав-
чанням «січовиків». Зброю і боєприпаси для них також постачали 
гітлерівці. Так у січні – лютому 1939 р. до Хуста прибуло з Штутгарта 
і Дрездена кілька десятків ящиків з автоматичною зброєю.

У внутрішньому житті уніатсько-націоналістичний уряд А. Во-
лошина також у всьому наслідував політику гітлерівської Німеч-
чини. Для тих же, хто виступав проти волошинців, на Закарпатті 
було створено концентраційні табори (найбільший з них знаходив-
ся у Рахові під горою Думен). Було розпущено всі політичні партії. 
Легально діяла лише одна «урядова» партія – клерикально-націо-
налістичне «Українське національне об’єднання» (УНО). Уніатське 
духовенство взяло діяльну участь у пропагандистській кампанії, яка 
мала на меті забезпечити участь населення «Карпатської України» 
у виборах по «сейму», голосування за клерикально-націоналістич-
них кандидатів. Зокрема, за наказом єпископа Д. Няраді напередодні 
виборів у всіх греко-католицьких церквах було відслужено молебні 
«за щасливий перебіг і вислід виборів». Значна кількість закарпат-
ців бойкотувала «вибори» 12 лютого 1939 р. А багато з тих, кого «сі-
човики» силою заганяли до виборчих дільниць, опускали незапов-
нені бюлетені або голосували проти. В ряді населених пунктів проти 
урядового списку голосувало від 30 до 50% виборців. І лише завдяки 
всіляким махінаціям з бюлетенями, одвертій фальсифікації резуль-
татів виборів список кандидатів у депутати від волошинського УНО 
здобув «повну перемогу».

Наступним кроком в досягненні «самостійності» мало бути скли-
кання обраного «сейму», щоб проголосити «незалежність Карпат-
ської України». За кілька днів до цього єпископ Д. Няраді дав вказів-
ку уніатському духовенству взяти активну участь у створенні авто-
ритету законодавчому органу закарпатських самостійників:
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«Всі священики і вірники повинні в цих днях горяче молитися і ви-
прошувати у господа бога обільних ласк і світла божого для членів нашої 
влади і першого нашого сейму».

«Сейм» проголосив 15 березня 1939 р. повну «самостійність» до 
цього часу автономної в складі Чехословаччини «Карпатської Укра-
їни» і обрав її «президентом» А. Волошина. Одразу ж після проголо-
шення «самостійності» клерикально-націоналістичний уряд на діслав 
до Гітлера прохання встановити свій протекторат над новоство-
реною державою. Проте, в цей час плани фюрера зазнають певних 
змін. Заправили третього рейху були зацікавлені в тому, щоб отри-
мати собі в спільники хортистську Угорщину, яка відверто вислов-
лювала свої претензії на всю територію Закарпаття. У березні 1939 р. 
німецький консул Гофман отримав з Берліна послання, котрим йому 
доручалося усно повідомити «уряд» Карпатської України, що Ні-
меччина не буде стримувати угорську окупацію краю, та порадити 
клерикально-націоналістичним силам не чинити опору угорським 
військам. Останні практично безперешкодно до 18 березня 1939 р. 
захопили все Закарпаття.

Нацисти не залишили напризволяще своїх агентів, сподіваючись 
скористатися їхніми послугами в майбутньому. В ноті Німеччини 
урядові Угорщини від 11 березня 1939 р. говорилося:

«Члени уряду Карпатської України, колишні міністри та інші керівні 
діячі політичного життя Карпатської України, як наприклад, лідери гвардії 
Січі, не будуть притягатися до кримінальної відповідальності й не будуть 
переслідуватися в інший спосіб за свою політичну діяльність» [572, c. 119].

Однак, клерикально-націоналістичні «державні діячі» вирішили 
не ризикувати і ще до приходу угорського війська втекли спочатку 
до Румунії, а потім – до Югославії. У квітні 1939 р. Волошин разом 
зі своїм «урядом» прибув до Берліна. Вже один цей факт краще, ніж 
вся писанина сучасної уніатсько-націоналістичної преси, засвід-
чує політичні погляди возвеличуваного нею ж «прем’єр-міністра», 
а згодом й «президента» Карпатської України. Під час Великої Віт-
чизняної війни, коли А. Волошин безтурботно проживав в окупо-
ваній фашистами Празі, його відвідав В. Кубійович – довірена осо-
ба митрополита А. Шептицького. Після цієї зустрічі при підтримці 
гестапівці Ернста було написано листа до Гітлера, нібито від «уря-
ду» Волошина, з проханням створити під протекторатом Німеч-
чини «соборну самостійну Україну». Її «президентом» і «вождем 
укра їнського народу» мав стати А. Волошин, а «монархом» – один 
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з принців династії Гогенцоллернів. «Державною» церквою мала бути 
греко-католицька [59, с. 42]. Отже, історичні факти свідчать, що 
«самостійність» Карпатської України була проголошена відвертими 
послідовниками нацистів, за вказівками верховодів фашистського 
рейху, і їй готувалася сумна доля колонії, сировинного придатку гіт-
лерівської Німеччини.

Історичний акт возз’єднання Західної України з УРСР у вересні 
1939 р. духівництво зустріло вороже, однак, разом з тим, воно нама-
галося поширювати католицизм на територію всієї України та інших 
радянських республік. Вже 9 жовтня 1939 р. митрополит Шептиць-
кий поділив Радянський Союз на екзархати, на чолі яких поставив 
церковних сановників Йосипа Сліпого, Антона Неманцевича, Кли-
мента Шептицького і Миколи Чарнецького [431, с. 290–296]. У вере-
сні 1940 р. цей задум А.Шептицького був схвалений на львівському 
церковному соборі, а в листопаді 1941 р. його затвердив папа рим-
ський Пій ХІІ. Основні надії у справі здійснення своїх планів окато-
личення населення Радянського Союзу Ватікан і західноукраїнська 
греко-католицька церква покладали на війну західних країн з СРСР, 
розв’язання якої вони з нетерпінням чекали. Як тільки фашистська 
Німеччина віроломно напала на Радянський Союз, Ватікан відкрито 
заявив, що він був і є «на боці тих держав і народів, які виступали до 
вирішальної боротьби з ворожим церкві комунізмом і безбожниць-
ким рухом» [431, с. 14].

Безславним завершенням антинародної діяльності уніатського 
духівництва було його співробітництво з німецько-фашистськими 
загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. Зокрема, ство-
реним німецькими загарбниками на початку 1941 р. батальйоном 
укра їнських націоналістів «Нахтігаль», яким керували фашист Обер-
лендер, націоналіст Р. Шухевич і уніатський капелан Гриньох, у пер-
ші ж дні німецької окупації Львова було знищено кращіх представ-
ників польської інтелігенції, які «завинили» тільки тим, що були 
поляками. 5 липня 1941 р. митрополит А. Шептицький у посланні 
до духовенства закликав «побідоносну німецьку армію, що зайняла 
майже цілий наш край, вітати з радістю і вдячністю» і скрізь на її 
честь відправляти богослужіння [431, с. 297–298]. У зв’язку з окупа-
цією фашистами Києва Шептицький надіслав Гітлеру телеграму, 
в якій «як глава української католицької церкви» дякував йому і пере-
давав середні поздоровлення з приводу оволодіння столицею Украї-
ни, златоглавим містом на Дніпрі – Києвом [431, с. 311].
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Разом з націоналістами уніатські верховоди, зокрема А. Шепти-
цький, всіляко допомагали гітлерівським поневолювачам встанов-
лювати на західноукраїнських землях «новий порядок», сприяли 
вивезенню багатьох тисяч людей у фашистську неволю. За вказівка-
ми німецького командування митрополит А. Шептицький звертав-
ся до віруючих з посланнями, в яких закликав населення, зокрема 
селян, сумлінно працювати на користь окупантів і забезпечувати 
гітлерівську армію продуктами сільського господарства: «Очевид-
на річ, що німецькій армії маємо якнайбільше помагати, бо ж їй 
завдячуємо визволенням від більшовицької неволі» [431, с. 306]. 
З церковних амвонів уніатське духовенство прославляло фашистів, 
молилося за їх перемогу у війні, заявляючи: «Гітлер – божий вождь, 
і та війна – то є війна божа» [431, с. 302].

Особливо ганебною була роль уніатської церкви, зокрема А. Шеп-
тицького та Й. Сліпого, в створенні фашистської дивізії СС «Гали-
чина». Капеланами при дивізії служили греко-католицькі священи-
ки. 8 липня 1943 р. Шептицький зустрівся з керівниками так званої 
військової управи дивізії СС «Галичина». Голова управи полковник 
Бізанц «у своїй промові дякував митрополитові за доброзичливе 
ставлення його та підлеглого йому духовенства до справи стрілець-
кої дивізії СС «Галичина» [431, с. 349].

Уніатська церква на західних землях України скомпрометувала 
себе в очах віруючих участю в антинародних діях, підтримкою чу-
жоземного гніту, денаціоналізаторською політикою. Тому рішення 
Львівського собору в 1946 р. та ухвала мукачівської єпархії у 1949 р. 
про припинення діяльності греко-католицької церкви в західних 
областях України і на Закарпатті було закономірним завершенням 
безславної історії Брестської церковної унії, яка принесла нашому 
народові багато страждань і горя. Ці рішення дістали схвалення аб-
солютної більшості віруючих. Лише одиниці відмовилися їх визна-
ти, чіпляючись за тінь унії. Сьогодні стало звичною справою звину-
вачувати цей Львівський Собор 1946 р. у тому, що він був інспіро-
ваний радянськими органами державної безпеки. Це у деякій мірі 
справедливо: тиск влади був очевидним. Однак, це зовсім не означає 
того, що всі учасники собору діяли під примусом і були невідверти-
ми у своєму бажанні повернутися до Православ’я. Відомо, що ще 
в роки австрійського, а пізніше польського панування в Галичині 
існував русофільський рух, спрямований на повернення західно-
українських уніатів у лоно Православ’я. Перехід галичан із уніатства 
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у православ’я в 1946 р. відбувся цілком спокійно. Активних прибіч-
ників повернення у православ’я було не дуже багато, що цілком по-
яснюється періодом австро-польських репресій проти русофільсько-
го руху і фізичного знищення у концентраційних таборах більшої 
частини православних і проруськи налаштованих галичан. Однак, 
вельми конформістські налаштована більшість населення цілком 
була задоволена тим, що храми продовжували діяти, хоча і в новій 
православній юрисдикції. Основна маса кліриків і мирян не бажали 
йти на конфлікт з владою. Тому стійких захисників уніатства на За-
ході України виявилося жалюгідно мало.

Слід гадати, що і без всякого тиску з боку органів держбезпеки 
перехід галицьких уніатів у Православ’я відбувся б все рівно, хоча 
й не у такі швидкі терміни. Втім, Сталіну хотілося як можна швидше 
ліквідувати уніатство, не зручне йому за політичними міркуванням. 
Саме тому влада форсувала події. Штучно прискорюючи самолікві-
дацію унії, влада змушена була повністю відмовитися від політики 
закриття храмів, аби не викликати протидії своїй антиуніатській 
акції. Більшу частину колишніх уніатських храмів вдалося зберегти 
діючими. Не менш важливо, що протягом всього післявоєнного де-
сятиріччя в Західній Україні активно протидіяли радянському режи-
мові збройні загони українських націоналістів. Ця обставина також 
змушувала владу відмовитися від активної антирелігійної кампанії, 
здатної у специфічних умовах Галичини викликати серйозні пробле-
ми у відносинах з місцевим населенням. (Виняток складали римо-
католицькі костели, які закривалися де тільки були. Польське насе-
лення було репатрійоване із Прикарпаття до Польщі практично пов-
ністю і протестувати проти ліквідації приходів латинського обряду 
було просто нікому). Тим не менш, радянській уряд Сталіна вирішив 
«підстрахуватися» і майже увесь єпископат греко-католицької церк-
ви у 1940-х рр. був висланий у північні табори ГУЛАГу. В подальшо-
му більшість архієреїв разом з першоієрархом (пізніше кардиналом) 
Йосипом Сліпим незабаром після звільнення вирішило за краще як 
можна швидкіше перебратися за межі СРСР на Захід.

Після ІІ Світової Війни на території Західної України були ство-
рені православні єпархії: Львівсько-Тернопільська, Івано-Франків-
ська-Коломийська і Ужгородсько-Мукачевська. Церковне життя у них 
було досить жвавим. З 1946 р. у Львові видавався «Єпархіальний 
вісник» (перейменований пізніше у «Православний вісник» і пе-
реведений з 1970 р. до Києва). Дуже помітного відходу населення 
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від церковного життя у Галичині порівняно з іншими регіонами не 
спостерігалося, хоча це було скоріше наслідком опозиційного на-
строю населення по відношенню до радянської влади і даниною тра-
диції, чим виявом глибокого релігійного почуття. У 1960–80-х рр. 
українські приходи складали близько двох третин від загальної кіль-
кості приходів Руської Православної Церкви. Більшість із них було 
зосереджено на Заході України, яку майже не зачепили антицерковні 
репресії. Незначна кількість греко-католицьких священиків пішла 
у підпілля, створивши декілька конспіративних приходів. Зокрема, 
специфічною групою, яка трансформує в собі релігійно-націоналі-
стичну психологію, є так звані «уніати-покутники». Їх виникнення 
є, насамперед, результатом краху уніатської церкви і глибокої кризи 
ідеології уніатства в соціалістичних умовах. На крайній фанатизм, 
соціальний песимізм і яскраво виражені есхатологічні настрої по-
кутництва вплинули також віяння «холодної війни». Характерною 
рисою покутництва є тісне переплетіння в ньому релігійно-примі-
тивного еклектизму з навіженим націоналізмом. Його представники 
проповідують ідею богообраності українського народу, який, мовляв, 
є «новим Ізраєлем», борцем божим, що повинен стати керівником 
всіх народів світу. З одного боку, покутники проголошували себе 
суто релігійною течією, «істинно апостольською вірою», з іншого – 
спекулювали на національних почуттях, намагаючись розпалити 
ненависть до інших народів, і в першу чергу до російського народу, 
який нібито приніс на Україну атеїзм [584, c. 232].

Можна вважати, що Україна, особливо Західна, у набагато мен-
шій мірі постраждала від атеїстичної політики комуністичного ре-
жиму, ніж, скажімо, Росія. Це пов’язане, у першу чергу, з тим, що 
західноукраїнські області увійшли до складу СРСР тільки у 1939 р., 
а незабаром розпочалася Велика Вітчизняна війна. Природно, що 
радянські перетворення розпочалися у Галичині тільки у після-
воєнні роки, коли антирелігійна пропаганда на певний час згасла, 
і кампанія із закриття храмів припинилася. Хрущовські гоніння за-
чепили західноукраїнські єпархії не у тій мірі, як інші. Навіть піс-
ля другої хвили закриття храмів на території СРСР в одній тільки 
Львівсько-Тернопільській єпархії, найбільшій у складі Московсько-
го Патріархату, у 1960–80-х рр. нараховувалося майже 2 тисячі при-
ходів, тобто більше ніж чверть всіх громад Руської Церкви. У Львові 
на початку 1960-х рр. був закритий тільки один православний храм 
Святого Архістратіга Михаїла, котрий у 1944 р. був переосвячений 
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із римо-католицького костьолу Святого Миколая і до Львівського 
Собору 1946 р. діяв як кафедральний. Вдалося відстояти і знамени-
ту Почаївську Свято-Успенську Лавру – оплот Православ’я на За-
ході Русі. В цілому ж до 1988 р. з існуючих тоді 6 тисяч 893 приходів 
Руської Православної Церкви на Україну приходилось більше 4 ти-
сяч. Закономірно, що Західна Україна, будучи регіоном, найменш 
постраждалим від антицерковної політики комуністичного режиму, 
стала основним джерелом кадрів для Московського Патріархату. Го-
ворити про якісь національні утиски, як у світському, так і церков-
ному житті на Заході України просто не приходилося. Українська 
мова тут продовжувала переважати у вузах і закладах. Українською 
віщали радіо і телебачення. У Львові та більшості інших міст За-
хідної України практично неможливо було зустріти навіть вуличну 
вивіску російською мовою. Всі розмови про утиски національної 
мови слід визнати пізнішою вигадкою. На Заході України україн-
ською мовоюі виголошувались проповіді і навіть церковнослов’ян-
ське богослужіння повсюди лунало з «київською вимовою». Духо-
венство голило бороди, як і в уніатську добу. Використовувалося 
облачення уніатського покрою. Мали місце і інші численні рудимен-
ти уніатської обрядовості, на що Московський Патріархат дивився 
вельми поблажливо. Це також опосередковано може свідчити на 
користь того, що серед населення Галичини не існувало свідомого 
анти православного напрямку. Скоріше мала місце певна індиферен-
тність і відсутність чіткої грані у розумінні глибини розходження 
між Православ’ям і Католицтвом. Стала антиправославна тенден-
ція починає формуватися у Галичині тільки наприкінці 1980-х рр., 
як наслідок використання релігійного фактору націоналістично на-
лаштованими політиками: між «Московською імперією» (так укра-
їнські націоналісти часто називали СРСР) та Московським Патріар-
хатом ними свідомо був поставлений знак рівності.

З саморозпуском унії в 1946 р. уніатські єпархії за кордоном про-
довжили своє існування саме як залишки греко-католицької церк-
ви. Уніатство проникло за кордон, зокрема у Канаду і США, разом 
з першими емігрантами із Західної України ще наприкінці ХІХ ст. 
Проте до другої світової війни і у воєнні роки закордонне уніатство 
було досить слабким організаційно і в суспільно-політичному житті 
відігравало незначну роль. Тим не менш, наявність церковних струк-
тур українських греко-католиків в діаспорі дозволило Українській 
Греко-Католицькій Церкві зберегтися, мобілізувавши ресурси, що 
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залишилися за межами СРСР. Цьому сприяло посилення у після-
воєнні роки ідеологічного протистояння між західним світом та 
країнами соціалістичного табору і початок так званої «холодної вій-
ни». В таких умовах стає більш значною політична роль української 
націоналістичної еміграції, яку розвідки західних країн втягують 
у антирадянські пропагандистські акції. Відповідно на Заході зростає 
інтерес і до українських греко-католицьких структур, чому сприяв 
антирадянський характер політики Ватікану в період понтифікату 
Пія ХІІ і його втягування у політичне протистояння між Заходом та 
Сходом.

Самоліквідація уніатської церкви в СРСР змусила Ватікан вжити 
заходів до збереження й розширення уніатських осередків у краї-
нах української еміграції з метою компенсувати ліквідацію УГКЦ на 
території Радянської України. У США і Канаді були створені уніат-
ські митрополії, у ФНР, Франції, Великобританії, Аргентині, Бразилії 
і Австралії уніатські екзархати і єпископати, а також відповідні за-
клади з підготовки кадрів духовенства, клерикальні організації, 
преса тощо. На кошти американських мільярдерів створена так зва-
на Асоціація американських католиків, яка публікує чимало опусів, 
у яких всіляко вихваляється історія уніатської церкви та вчинки її 
«святих отців», зокрема Шептицького і Сліпого. В пошуках засобів 
утримання українців діаспори під своїм впливом, ієрархи УКЦ все 
більше вдаються до спекуляцій на національній проблематиці. По-
леміку про те, що має стояти вище – нація чи церква, зняла ідея 
«єдності церкви і народу». Й. Сліпий вдався навіть до погроз, за-
явивши: «Той, хто зриває свій зв’язок зі своєю рідною українською 
церквою ...пропадає для свого рідного народу» [584, c. 91]. Єднання 
уніатів з націоналістами виявилося як на рівні первинних осередків 
(«клубів», «ініціативних груп», «комітетів» тощо), так і на рівні вер-
ховного представництва. Уніати співробітничають з націоналістами 
в таких координаційних центрах, як Всесвітній конгрес вільних укра-
їнців (ВКВУ), Український конгресовий комітет Америки (УККА), 
Комітет українців Канади (КУК), підтримують тісні контакти з лі-
дером ОУН(б), Главою Антибільшовицького блоку народів (АБН) 
Я. Стецьком. В свою чергу націоналісти блокуються з уніатами 
в світських організаціях УКЦ – Союзі українських католиків (СУК), 
Братстві українців-католиків Канади (БУК), Світському апостоліаті 
жінок Німеччини, Українському християнському русі (УХР) та ін. 
[584, c. 95].
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Ідея «єдності церкви і народу» має ще один суттєвий аспект: об’єд-
нання віруючих українців різних сповідань в одну «Українську Церк-
ву». В цьому контексті слід розглядати висунуту у жовтні 1963 р. 
Й. Сліпим на ІІ Ватіканському соборі ідею «Київсько-Галицького 
католицького патріархату», створення якого, дало б змогу відновити 
Брестську унію, поширити свою юрисдикцію «на цілу Україну», ле-
гально повернутись до української землі. Одним із кроків до втілен-
ня цих прагнень було створення в 1977 р. в Торонто (Канада) «Все-
української церковної ради», до якої увійшли представники УКЦ, 
УАПЦ і сектантів-євангелістів. Поряд з цим з допомогою провокацій 
навколо «патріархату уніатської церкви» Сліпий і його прибічники 
прагнуть поширити юрисдикцію УКЦ на територію Української 
РСР. З цією метою уніатські клерикали висунули версію про існу-
вання на Україні «катакомбної» католицької церкви. Поширення на-
була ідея «єдиної української церкви» на Україні і за кордоном. Про 
ідею єдиної церкви, «не поділеної на штучні дві частини – в Україні 
і на поселеннях» говорив кардинал Сліпий на синоді українських 
єпископів у Римі в листопаді 1980 р. Він визнав, що без існування 
«материнської церкви» неможливе її існування й в «екзилі». З метою 
пожвавлення уніатських настроїв серед населення Західної України 
УКЦ прагне встановити контакти з колишніми уніатськими свяще-
никами і ченцями, підбурювати віруючих, зокрема покутників, на 
антирадянські вчинки. І. Гвать відкрито закликає «шукати зв’язків 
з віруючими нашої церкви в краю» (Християнський голос, 1981, 
28 березня). А митрополит С. Сулик дає конкретні рекомендації: 
«Поміч пакунками або принагідними відвідинами родин», на його 
думку, недостатні; потрібна «системна допомога» віруючим на Украї-
ні «людьми, книжками, пресою, радіопередачами й іншими засоба-
ми» (Світло, 1982, № 7–8, с. 258) [584, c. 97]. Йдеться, отже, про сис-
темну ідеологічно-диверсійну роботу проти СРСР.

Релігійна і національна ворожнеча, яка сформувалась під впли-
вом настановлень українських націоналістів і уніатської церкви, має 
значну стійкість і дуже слабо піддається змінам під впливом раціо-
нальних доводів і аргументів. В умовах тривалого існування і по-
стійного стимулювання вона з часом набирає у свідомості людини 
характеру стереотипу. Ці елементарні психологічні утворення від-
значаються надзвичайною живучістю і займають певне місце у окре-
мих людей і до сьогодення. Саме в таких умовах і сформувалась сві-
домість того покоління людей, яке живе ще й сьогодні. Якраз серед 
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його представників або під їх впливом частіше всього і зустрічають-
ся релігійно-націоналістичні упередження. В населених пунктах за-
хідних областей України проживають особи, які повернулися з міст 
ув’язнення і спецпоселення – колишні учасники націоналістичного 
підпілля. Практика націоналістичного бандитизму особливо нега-
тивно позначилась на психології цих людей. В їхньому специфічно-
му «мікросередовищі» здійснювалось виховання дітей, батьки яких 
були притягнуті до відповідальності як учасники банд і пособники 
фашистсько-німецьких окупантів. Це також наклало свій відбиток 
на формування національної свідомості окремих молодих людей.

Саме зречення своєї загальноруської і загальноправославної долі 
дозволяє обґрунтувати історичну логіку розвитку України не тіль-
ки як окремого від Росії, а й орієнтованого стратегічно і духовно 
на Захід. Історія інших слов’янських народів (хорватів) підтверджує 
цю закономірність. Тому невипадково на політичній і ідеологіч-
ній сцені України на етапі проголошення незалежності домінують 
саме галичани – уніати, які п’ять століть відносились до західної 
цивілізації. Їхня агресивність до православ’я перевищує уяву като-
ликів, звірствами дивізії «Галичина» були вражені німецькі есесівці. 
З 1988 р. Галичина переживає сплеск націоналістичних настроїв, 
який викликав ряд тривожних подій у церковному житті. Актуалі-
зований націоналізм був перенесений і на церковний грунт: у ролі 
релігійної опозиції виступило уніатство, яке існувало до цього не-
офіційно. Навколо нього стали об’єднуватися невдоволені існую-
чими порядками: від колишніх членів ОУН-УПА до різного роду 
політичних романтиків – «шукачів справедливості», екстремістів, 
людей, які були чимось ображені, не могли реалізувати свої ідеї 
і претензії. Основну роль у формуванні проуніатських настроїв 
відіграли представники галицької інтелігенції, для яких відроджен-
ня УГКЦ було не стільки проявом їх релігійних переконань, скільки 
приводом висловити своє обурення політикою радянського режиму 
як такого. Уніати все більше привертали до себе увагу голодовками, 
відкритими виступами своїх ієрархів, священиків і монахів, а також 
тим, що за дозвіл реєстрації Греко-Католицької Церкви виступали 
такі особистості як Андрій Сахаров і Сергій Аверінцев. Проведені 
у Галичині в 1990 р. Інститутом соціології АН СРСР дослідження 
встановили, що мотиви симпатій населення до уніатства за своїм 
характером є виключно політичними. Позитивне відношення до ле-
галізації Української греко-католицької церкви (УГКЦ) 32% опита-
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них пояснив співчуттям до неї як жертві сталінських репресій, 20% 
послалося на те, що це є виконанням на практиці декларованої Кон-
ституцією СРСР свободи совісті, 17% бажали легалізувати УГКЦ 
як «єдину хранительку національних традицій, культури і мови 
в умовах русифікації», 24% об’явили уніатство національним спові-
данням українського народу, і тільки 10% опитаних стверджували, 
що УГКЦ «найбільш послідовно виражає вчення Христа».

В Галичині з’являється очолений дисидентом-націоналістом Іва-
ном Гелем так званий «Комітет захисту Української католицької 
церкви», котрий став влаштовувати галасливі маніфестації. У другій 
половині 1989 р. представники цієї організації переходять до прямої 
агресії, розпочавши насильницькі захоплення православних храмів. 
Але спочатку відбувалося посилене створення образу «церкви-му-
чениці», постраждалої від комуністичного режиму. На хвилі націо-
налізму УГКЦ всіляко представляє себе національно-патріотичною 
конфесією і стрімко набирає розмаху. Її прибічниками на рубежі 
1980–90-х рр. стають найбільш політизовані і націоналістично на-
лаштовані верстви західноукраїнського населення. Православ’я все 
частіше піддається шельмуванню, будучи звинуваченим у пособ-
ництві радянському режимові і органам державної безпеки. Власне 
релігійний фактор у всій ситуації, що склалася, був практично від-
сутній. Вираження симпатій на адресу УГКЦ стало нормою в опози-
ційно і націоналістично налаштованих колах. На фоні цього чисель-
не зростання УГКЦ стає особливо інтенсивним. Із пригніченої вона 
вельми швидко стає гонителькою по відношенню до політично-про-
грашного в очах галичан православ’я. З восени 1989 р. починаються 
масові захоплення православних храмів. Першою жертвою уніатів 
29 жовтня став Преображенський собор у Львові. Вибір цілі був не 
випадковий: колись настоятелем храму являвся один із ініціаторів 
Львівського Собору 1946 р. протопресвітер Гавриїл Костельник, 
вбитий бандерівцями на порозі свого храму [256, с. 24].

В той час відродженою у Галичині УГКЦ керує архієрей вель-
ми сумнівної канонічності Володимир Стернюк. Але тоді, в період 
тріумфальної ходи західноукраїнськими областями ця обставина 
мало кого хвилювала. Стернюк висунув екстремістський лозунг: 
повернути УГКЦ всі храми і майно за станом на 1939 р. Це ще 
більше загострило ситуацію з перерозподілом церковних будівель 
між православними та уніатами. Конфлікти на ґрунті спільного 
використання храмів стали звичним явищем. У «Комітеті захисту 
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УГКЦ» провідну роль відігравали члени Української Хельсинської 
групи, організації націоналістично налаштованих дисидентів. Ха-
рактерно, що до початку «перебудови» українські дисиденти відріз-
нялися нехтуванням питань віри, ніяк не захищаючи тих українців, 
які постраждали за релігійними мотивами (тобто, в основному тих 
же уніатів). Тепер же, коли це стало вигідним, унія перетворювалась 
у руках колишніх дисидентів на прапор галицького (з прицілом на 
загальноукраїнський) сепаратизму.

Наприкінці 1989 р. УГКЦ отримала законний статус, чому чима-
ло сприяло дипломатичне втручання Ватикану і досягнення домо-
вленості з даного питання між Іоанном-Павлом ІІ та М.С. Горбачо-
вим 1 грудня 1989 р. Після цього знову продовжились захоплення 
храмів «комітетчиками». Найбільш різко конфлікт між православ-
ними і уніатами в той час проявився при захопленні Воскресен-
ського кафедрального собору в Івано-Франківську. «Комітет захи-
сту УКГЦ» став закликати до насильницького переводу у католицтво 
православне населення Галичини.

Релігійна війна у Галичині розгорталась все більш гостро. На 
початку 1990 р. у результаті перемоги на виборах до місцевих рад 
до влади у західних областях України прийшли націоналісти. Зав-
дяки цьому уніати віднині отримали практично необмежену під-
тримку влади, і гоніння на все руське і православне досягло апогею. 
У Львові, Тернополі, Івано-Франківську до літку 1990 р. уніатами 
були захоплені майже всі храми. Значна більшість храмів була за-
хоплена уніатами і по всій Галичині, хоча за результатами соціологіч-
них досліджень, проведених Академією Наук у березні-квітні, доля 
уніатів складала у Львівській області 28%, в Івано-Франківській – 
22%, а в Тернопільській – лише 12%. У Тернополі до середини 1990 р. 
у юрисдикції РПЦ вже не залишилося жодного храму: більшість 
з них була в руках уніатів (у тому числі і церква, побудована у 1540 р., 
задовго до Брестської унії), а кафедральний Рождественський собор 
після зради його настоятеля священика Валерія Кудряшова (нині 
розкольницький «єпископ» Мефодій) захопили автокефалісти. Архі-
єпископ Тернопільський і Кременецький Лазар (Швец), прибічник 
надання канонічної автокефалії Українській Церкві, тим не менш, 
не зміг протистояти розгрому єпархії. Юрисдикцію Московського 
Патріархату зберегли тут, головним чином, приходи Кременецько-
го району (до 1918 р. це був прикордонний повіт Російської імперії 
з цілком православним населенням; після Великої Вітчизняної війни 
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цей район Волині штучно був включений до складу Тернопільської 
області, що була до 1918 р. частиною Австро-Угорщини). У Івано-
Франківську із 7-ми православних церков до половини 1990 р. не 
залишилося жодного приходу канонічної Української Православної 
церкви: 6 в руках уніатів, 1 зайнятий розкольниками. Православним 
ж було надано тільки приміщення дитячого садочка, яке вміщувало 
150–200 віруючих [372, с. 6–7].

Про методи, до яких вдавалися екстремісти, найбільш красно-
мовно свідчать діі, застосовані для залякування отця Антонія – на-
стоятеля єдиного приходу в Тернополі, що залишився у юрисдик-
ції Московського Патріархату. Йому неодноразово телефонували, 
висловлюючи загрози на його адресу особисто і його родини. Потім 
прокололи шини автомобілю. Коли ж все це не подіяло, здійснили 
жахливе злодіяння: малолітньому синові священика шилом про-
ткнули язик і горло [256, с. 29].

І все ж, незважаючи на захоплення храмів і відверту підтримку 
владою як розколу, так і в унії, навіть у націоналістичній Галичині 
у 1990 р. ще залишалася значна кількість приходів Української Пра-
вославної Церкви. За результатами опитування населення трьох об-
ластей Західної України, що було проведене Інститутом соціології 
Академії Наук СРСР у березні квітні 1990 р., конфесіональна належ-
ність галичан була представлена таким чином [426, с. 419]:

Область Православні
(УПЦ) Уніати (УГКЦ) Автокефалісти

(УАПЦ)
Львівська 28% 28% 15%
Івано-Франківська 29% 22% 20%
Тернопільська 45% 12% 9%

Міфом уніатської пропаганди виявилося твердження про те, що 
переважна більшість галичан після легалізації УГКЦ і припинення її 
переслідувань повернулась до уніатства. Однак, наведена статисти-
ка дуже скоро, внаслідок безперестанного захоплення православних 
храмів уніатами, змінюється цифрами, які підтверджували, що до 
стабілізації у Галичині що дуже далеко. На початку 1990 р. в Україні 
1500 населених пунктів були охоплені вогнищем міжконфесійного 
протистояння, на фоні якого більше 2 000 храмів за підтримкою міс-
цевої влади захопили греко-католики. До кінця 1991 р. у православ-
них було відібрано 597 приходів. До 1992 р. у Львівській області, де 
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вплив Греко-Католицької Церкви був найбільш відчутним, уніати 
мали 1200 приходів. Уніатська експансія практично припинилася 
тільки у 1992–1993 рр. Але у 1994 р. таких «гарячих точок» в країні 
зберігалось 60, за участь у сутичках за право використовувати цер-
ковні будівлі було притягнуто 1400 чоловік. Протистояння найчасті-
ше за все провокувалось шляхом передачі уніатам храмів у пере-
важно православних населених пунктах. Наприклад, на Львівщині 
в с. Глібовичі Перемишлянського району, де з 450 жителів лише 60 чо-
ловік були греко-католиками, храм було передано саме уніатській 
громаді. У Нагачеві Яворівського району храм переданий уніатам 
(200 родин, в той час, як православних – 1000 родин). В Голоскови-
чах Бродовського району без храму залишили 3 000 православних 
родин, віддавши церкву 7 уніатським родинам!

З 1991 по 1998 рр. при мовчазній згоді української влади бу ли 
знищені три православні єпархії – Львівська, Івано-Франківська 
і Тернопільська. Погром супроводжувався насильницьким захоп-
ленням більше ніж тисячі храмів, побиттям православних священи-
ків і вірних. 1995 р. на Львівщині у 58 випадках силового захоплення 
храмів, переданих владою уніатам, проти православних було кину-
то 2 000 співробітників міліції. Коли жертви безчинства намагалися 
шукати правди у влади, отримували відповідь: все вже вирішено, 
православ’я на Галичині не буде... Українська Православна Церква 
Московського Патріархату була оголошена «антиукраїнською ор-
ганізацією, яка працює на ліквідацію незалежності України і по-
вернення її в лоно Російської імперії». Вірні її названі «москалями», 
а самій їй у якості «російської церковної структури» інкримінова-
ний вивіз до Росії грошей, матеріальних і духовних цінностей («Га-
личина», 20 листопада 1999 р.).

Поза сумнівом, кожен має право на вільне релігійне самовизна-
чення. Назавжди гірким фактом історії залишається сторінка взає-
мовідношень Церкви і Держави в Радянському Союзі. Однак, при 
тотальному знищенні релігії як такої УГКЦ постраждала не більше, 
чим Православна Церква, а то й у значно меншій мірі. Греко-като-
лицизм у ході демократизації міг би відтворитися мирним шляхом, 
якщо б він був виявленням справді релігійних переконань, а не за-
собом реалізації амбіцій окремих політичних і релігійних лідерів. 
Таким чином, ставлення уніатів до національного питання мало 
спекулятивний, прагматичний характер.
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5.1.  Ментальна матриця
української традиційної культури
та національний тип сучасного українця

Сьогодні навряд чи знайдеться хоча б одна освічена людина, 
котра жодного разу не зустрічалась з терміном «ментальність» чи 
його західноєвропейським інваріантом «менталітет» (обидва ці тер-
міни вважаються синонімами, хоча є і протилежна точка зору). За 
останні роки вони отримали досить широке поширення в грома-
дянській думці. Зауважимо, що поняття «ментальність» найчастіше 
вживається, коли з’являється необхідність пояснити щось важко-
доступне для раціонального осягнення, але разом з тим реально 
існуюче у суспільстві, якщо слід підкреслити етнічну чи соціальну 
обумовленість факторів свідомості або поведінки, існує потреба 
в визначенні духовної єдності та цілісності народу, спільності істо-
ричної долі.

На перший погляд, немає нічого простішого від написання творів 
на тему про ментальність. Завжди можна підібрати приклади як по-
зитивні, так і негативні. В кожній цивілізації є все, і добре, і зле. Про-
те, щоб сказати щось конкретне, мало навести навіть по-справжньо-
му типові приклади. Насамперед важливо знайти ті фундаментальні 
проблеми, навколо яких групуються переконливі відповіді на те, що 
можна робити в рамках певної культури чи цивілізації.

В дійсності, той, хто пише про ментальність, ризикує потрапи-
ти під шквал критики – будь-які неприємні висновки, зрозуміло, не 
викличуть позитивних емоцій у її носіїв. У вірші «Сідоглавому», що 
є відповіддю українському націоналісту Ю. Романчуку, який наго-
лошував, що «д-р Франко, на жаль, не знає, що таке любов, і не від-
чуває любові до народу», – І. Франко писав:

Ти, брате, любиш Русь,
Я ж не люблю, сарака!
Ти, брате, патріот,
А я собі собака.

Ти, брате, любиш Русь,
Як хліб і кусень сала, –
Я ж гавкаю раз в раз,
Щоби вона не спала.
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Ти, брате, любиш Русь,
Як любиш добре пиво, –
Я ж не люблю, як жнець
Не любить спеки в жниво.
Ти, брате, любиш Русь
За те, що гарно вбрана,
Я ж не люблю, як раб
Не любить свого пана.
Бо твій патріотизм –
Празнична одежина,
А мій – то труд важкий,
Гарячка невдержима.
Ти любиш в ній князів,

Гетьмання, панування –
Мене ж болить її
Відвічнеє страждання.
Ти любиш Русь, за те
Тобі і честь, і шана,
У мене ж тая Русь –
Кривава в серці рана.
Ти, брате, любиш Русь,
Як дім, воли, корови, –
Я ж не люблю її
З надмірної любові

[596, т. 2, с. 184–185].

При виділенні вітчизняними дослідниками істотних ознак укра-
їнської ментальності стала загальновизнаною точка зору, за якою 
українців, перш за все, характеризують індивідуалізм та емоцій-
ність. Однак, при конкретизації зазначених рис, майже кожний ав-
тор витлумачує їх зміст по-своєму, внаслідок чого з’являються такі 
екзотичні характеристики ментальності українців, як, наприклад, 
«анархічний індивідуалізм», «кордоцентризм» тощо. Мають місце 
і спроби еклектичного поєднання думок, висунутих різними автора-
ми. Строго кажучи, тлумачення поняття ментальності здійснюєть-
ся на белетристичному рівні. В ЗМІ всі узагальнені судження про 
українську ментальність, як позитивні, так і негативні, засновують-
ся на прикладах характерів і звичок нечисленних представників ма-
жорних верств; при цьому ігнорується решта 99% населення. Внаслі-
док цього набір довільних характеристик української ментальності 
кочує з однієї роботи до іншої, навіть без спроб розібратись і дове-
сти належність тієї чи інші риси до вдачі українців. Проте справжня 
Україна не має ніякого відношення до вдачі телевізійних «козирних 
вечірок», репортажів про «світське життя» в вельми примітивних 
сюжетів із телевізійних новин.

Ментальність зберігає універсальні архетипи і являє собою куль-
турну матрицю. За своєю структурою вона включає в себе дещо ко-
лективне несвідоме, що діє спонтанно, подібно до певного емоцій-
но-психічного коду, який викликає у суб’єкта такі, а не інші реакції 
на зовнішні чинники. Важко вловимі особливості національної мен-
тальності, фіксовані на рівні найдавніших архетипів, пробуджують 
до роздумів, сприяють глибокому осмисленню життєвих проблем, 
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і тим самим пошуку загальнолюдської істини. Колективне несвідоме 
є сукупністю світоглядних настанов, які перетворилися на принци-
пи та звички й без сумніву виявляється у низці найбільш глибоко 
вкорінених традицій, стереотипів поведінки.

Вся життєдіяльність українця ідеально адаптована до ландшафту, 
детермінована сільськогосподарським календарем. Україна розта-
шована на південному заході Східноєвропейської або Руської рівни-
ни (як співали кобзарі «проти сонця, головою до Чумацького Шляху, 
ногами до Синього моря»). Специфічними елементами довкілля на 
теренах України є відносно рівний характер рельєфу, поєднання 
лісу та степу, наявність великих річок, помірний клімат з перемін-
ним зволоженням, наявність чорноземних плодючих ґрунтів. Веле-
тень Донбас, напружуючи м’язи могутніх плечей, прориває товщу 
чорноземлі, пригортає степову Катеринославщину та відштовхує 
лісисту Харківщину. Вектор зміни кліматичних умов знайшов своє 
відображення в архітектурній палітрі України: червоний колір Кар-
пат і Поділля поступово змінюється жовтим слобожанським.

Вітчизняна культура формувалася на вітряних роздоріжжях, 
на яких залишили слід різні племена і народи. Дрібна, кучерявень-
ка придорожня травичка українських шляхів, над якою невпинно 
пропливають і віки і тисячоліття, яку неспроможні витоптати во-
рожі коні. Терпляче засівалися земляні клаптики зерном. Терлося, 
м’ялося зерно і все миналося, заростало бур’яном, розпорошува-
лося узбіччями курних доріг. Протягом довгих віків колись екс-
пансивний русин перетворився на гречкосія-хуторянина. З одного 
боку українці – лицарі, зроблені з варязької сталі, візантійської міді, 
з гострим зором і гордим обрисом на тлі досвітніх заграв степу; 
з іншого – наявний безтурботний працьовитий субстрат, розніжений 
усміхом, ласкою матері серед ідилії «садка вишневого коло хати».

Степ і вдень, і вночі поглиблює й розширює українську душу. 
Наче степова Еллада, скупана Україна в золоті сонця і синяві неба. 
Багаті дари спливли променевими повенями життєтворчої погоди. 
Споконвіку розливається миро цілющих вод, налита вагітним на-
сіння життя, земля цвіте і тоне в неозорному багатстві овочів, впи-
вається пахощами буйно квітучих лугів [319, c. 37]. Невипадково 
Оноре де Бальзак асоціював Україну з цариною квітів та зелені. Ту-
жавіє на осонні дорідне червоне жито, правічне, як саме життя. По-
луднева спекота аж клекоче цокотінням трав’яних коників. Проро-
че кують зозулі, лічать людям роки. Бринить долина від бджолиних 
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крил, і в самісінькій високості неба висне тендітна пісня жайво-
ра. Над вицвітом блакитного цикорію пливе сизе марево, і живим 
сріблом ворушиться степ – то, кажуть, Святий Петро овець жене. 
Літньої ночі на розімлілу землю проливається червнева гроза. На 
гінких пагонах лип вибухає медвяне суцвіття. Свіжо і п’янко пахне 
заскиртоване сіно, густа тиша огортає безмежний простір. Насеред 
червня кладе мати степову сон-квітку в головах: хоче заглянути в до-
лю своєї дитини.

Усе повниться розкутим чуттям і найвищою силою. На Купала, 
в день високого сонця, хлопці стрибають через очисне багаття та 
колючого будяк-діда, спалюють Ярила. Дівчата плетуть вінки, зако-
сичують голову ліпником-травою (щоб хлопці прилипали), прихо-
рошують вроду любистком, м’ятою та васильками (для любощів), 
кличуть Марену-вербиченьку, пускають у сутіні квіти з вогнем на 
воду, загадують, до якого берега їх принесе хвилею – з того і чека-
ти старостів. Опівночі, десь у лісовій шалині, невловима як мить, 
синім полум’ям палахне папороть – тому, хто побачить таємничий 
квіт, відкриються зачакловані скарби. Потім падають стиглі яблука 
в кропиву, тече вересневий мед, радіє людина багатій осені. Світ-
лоносні юрбища хмар – непорушні, немовби з ночі захоплені в не-
бесній синяві, застиглі, неначе брили мармуру. Не вдихати треба, 
а пити це насичене запахами перецвіту і сіна чудове повітря, в якому 
ледь-ледь відчувається свіжинка початку осені. Пливуть у повітрі, 
осідають на кущах, на стерні блискучі павутинки бабиного літа. Свя-
то провідника літа Семена – журавель на теплі води! Синява тиша, 
в якій, немов наконечники велетенських стріл, пливуть та й жалісно 
курличуть журливі клини.

Коли настає осінь, південно-східний вітер зривається з верховин 
Кавказу, перенесеться через Азовське море і швидко мчить на за-
хід. Шелестить суха кукурудза, завиває порізаний соняшник. Вдень 
степ виблискує на сонці, а вночі жахає безмежністю і бездоріжжям. 
Ночі осінні в степу довгі і зажурені – зірки де-не-де виглядають з-за 
хмар, всюди чорніє рівний смуток. Серед чорної мли коли помітно 
вогник – то щастя.

Спливає осінь, западає зима, скоро і Різдво. Усі зимові обряди річ-
ного кола найменш від інших виявляють зв’язок з трудовою діяль-
ністю. Через відносне затишшя у господарських справах підготовка 
до майбутніх аграрних занять здійснюється різними символічними 
діями, які мають вплинути на урожайність землі, приплід худоби, 
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благополуччя родини. Селяни запрошують коліїв – і ось у дворах не-
самовито верещать кабани. Вже коли вкрили землю білі сніги, пішли 
від хати до хати малі посипальники – засівати господи житом-пше-
ницею і всякої пашницею на здоров’я людям, на нове літо і щастя.

Вдарили невдовзі ще лютіші морози, скували майже до самого 
дна бистрину річок і трималися аж до напровесні. В цю пору знов 
повернуло сонце до землі, зустрілися зима з весною, зіткнулися 
в герці хуртовина і відлига. На дереві ожила брунька і проклюну-
лася з-під снігу з фіолетовим рястом зелена травина. Березень – це 
вмирання і пробудження, кінець і початок. Пробудження природи 
від зимової сплячки захоплює людей – линуть веснянки, сповнені 
світлого, радісного відчуття. Тільки запахне весною, все на взгір’ї 
вкривається чорними латками. В устах трудівника-хлібороба «їха-
ти на степ» – означає встромити в широке чорноземне черево рало 
і краяти дохідну та м’ялу українську землю.

Навіть небо здавалось українцям нивою, а зорі – ватагою овець. 
Основу світогляду українського народу складає споглядання не-
бесних явищ, що демонструють природний ритм. Сонце, зоряне 
небо, місяць, зоря, хмари, дощ, вітер, роса, грім і блискавка звер-
тають на себе увагу і розбуджують фантазію швидше, ніж все, що 
на землі. Цікавим є той факт, що саме вихідці з України створили 
теорію, а потім і практику космонавтики. Ноосферне відчуття укра-
їнців проходить через землеробські обряди язичництва, християн-
ські цінності, а потім козацькі ідеали вільного хутора – до науко-
вих розробок С. Подолинського [418, c. 203–310] та В. Вернадсько-
го [74]. Не даремно К. Ціолковський, який походив із Луцька, мріяв 
про позбавлення людства тілесності задля міжзоряного життя [612]: 
українцям легше мріяти про зірки і перспективи людства в інших 
світах, ніж вдаватися в усі проблеми повсякдення.

Україна залита світлом і теплом. Від описів гарячого дня, від укра-
їнської ночі дихає тією променистою енергією, що не тільки дає для 
життя все потрібне, але ще й розливається в природі і душі людини. 
Душа розкривається, щоб прийняти світло; в природі та сама гар-
монія, що й на серці. А настане тепла і таємнича ніч – можна довго 
вдивлятися на ясний місяць, глибоке небо, засіяне золотими зірка-
ми. Над темною левадою котиться місяць, під тином лежить чорна 
тінь, а по лисій дорозі наче хто розсипав червонці. Ніч дзвенить як 
натягнута струна: на околиці міста ніжно шелестить трава, у жи-
тах підпадьомкують перепели, в садку аж захлинаються голосисті 
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солов’ї, а в кожному гуртку сюрчать цвіркуни, мов журчить вода. 
Зоряний Чумацький Шлях простягається небом від одного краю до 
іншого. Лиш музика може схопити чарівну гармонію струнких ліній 
сузір’їв. Здається, кожна зоря видає звук ясний і прозорий. В україн-
ських замовляннях місяць – нічне сонце, князь мертвих, а ніч – це 
потойбічний «день навпаки», простір мертвих – протилежний, сто-
совно живих, світ. З магічного світу місяць приносить чаклунські 
лікувальні і ясновидящі властивості. Чари місяця можуть бути не-
безпечними, бо нічне царство – це інший берег впорядкованого 
Космосу, володіння Хаосу, який не знає етики.

Можна говорити про вроджену філософічність української нату-
ри. Українці постійно думаючий народ. Погляньмо на нашого коза-
ка Мамая: в глибокій філософській позі сидить козак, сидить підіб-
гавши ноги «по-турецькому», грає на бандурі, палить люльку, поруч 
кінь стоїть прив’язаний до списа. За плечима козака, поруч на зем-
лі, а частіше на гілках дерева розташована арматура: лук, сагайдак, 
рушниця, пістоль, порохівниця, шапка. Звичайною подробицею 
є штоф і чарка. Нерідко козак розчавлює вошу на своїй сорочці, від-
повідно затиснувши пальці: «козак душа правдива, сорочки не має, 
коли не п’є, то воши б’є, таки не гуляє». Є і такі варіанти картини, де 
біля великої постаті козака-бандуриста, у невідповідно малому мас-
штабі, подано ще кілька козаків, які п’ють, танцюють, готують стра-
ву у казані, підтягують на дерево догори ногами якогось орендаря 
[644, c. 372]. Козак Мамай настільки заглиблений у розмисли, що не 
зважає на навколишні ситуативні зміни. Завжди над Мамаєм зоб-
ражують сонце чи місяць. І не можна сказати – сидить козак вдень 
чи вночі, бо зображений Мамай на межі дня та ночі. Ми і є якраз 
нація «вечорова». Поетичні сутінки – це сутність української душі: 
так приємно помріяти увечері під світлом «ясних зорів», або зранку, 
коли рожеве сяйво робить все навколо таким яскравим і безвинним, 
вибудувати в голові сотні гарних проектів на майбутнє – і так і за-
лишитися мріяти далі, нарікати на «воріженьків» та скрушно хита-
ти головою. Самозаглиблений спокій – ідеал України. Є. Маланюк 
наголошує, що навік заповнена мріями Україна-Степова Еллада не 
здатна до дійового опору загарбникам: розімліла і сонна, вік за віком 
абсурдно плодить потік народжень і смертей [319, c. 39, 51, 57].

Як не раз підкреслювали фольклористи, в українця немає тако-
го виразного дуалізму між добром і злом, яке так помітне, напри-
клад, в персонажах романів Ф. Достоєвського. Чорт, майже реальна 
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по стать на півночі, у нас є другорядним персонажем, скоріше ко-
мічною фігурою («гротеск»). Саме казкові химери вечора, світ між 
світлом життя та темрявою смерті, де над силами зла сміються доб-
рим сміхом, малюють «Вечера на хуторе близ Диканьки» М. Гоголя 
[119, т. 1]. Українець ставить свої нещастя скоріше в зв’язок зі злою 
долею, ніж зі злим духом, в чому виявляє себе й певний фаталізм, 
сполучений в деякій мірі з помітною пасивністю українського ха-
рактеру. Серед українців чимало флегматиків і мрійників неактив-
ного типу. Скільки слізливих поетів увійшло у літературу, оспівую-
чи невдачі – особлива та країна!

У архаїчних міфах перевага першотворення віддавалась жінці – 
матері, жриці, Великій Богині. «Жіноче начало» України є ніби сим-
волом емоційності, перетвореної при сварці на порожню амбітність, 
такого собі хутору із кількома розрізненими дворами, де господині 
часто сваряться між собою за курку чи яблуню. Саме термін «хуто-
рянство» характеризує краще за все суть української ментальності. 
Зазвичай місто ставало чужинським осідком – польським, росій-
ським, австрійським; у містечках масово селилися євреї. Все україн-
ське відсахувалося на периферію – Січ, Великий Луг, міські околиці, 
невеличкі селища, і, звичайно, у село. Власне, саме село було дуже 
складною системою, що включало «хутори», «кінці», «садиби». Тут 
жили люди різних майнових та юридичних станів, котрі перебували 
між собою у непростих стосунках.

Стисло змалюємо основні риси українського «хуторянина». По-
перше, «хуторянин» вважає себе дуже розумним, якщо й не дуже 
освіченим, то по-справжньому мудрим. Розум і мудрість «хуторяни-
на» проявляється в його хитрості і здатності своєчасно ухилитися 
від ризику, уникнути небезпеки (реальної або уявної) і важкої ро-
боти. По-друге, «хуторянин» сам собі на умі: він люто ненавидить 
представників влади, лає їх у присутності близьких, однак при зу-
стрічі з об’єктом ненависті (чиновником) підлесливо схиляється, ві-
тає і бажає йому міцного здоров’я. Ще він («хуторянин») ухиляється 
від участі у рішенні суспільних проблем, живе за принципом «моя 
хата з краю». По-третє, «хуторянин» більше всіх побоюється людей 
сміливих та ініціативних, оскільки бачить у них приховану небезпе-
ку своєму благополуччю, тому-то й тримається від них подалі.

Менталітет вітчизняного «хуторянина» описаний у творах україн-
ської художньої класики, наприклад, Остапом Вишнею, який 1928 р. 
опублікував збірку «Чухраїнці», де міститься прозірлива гумарестка 
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про казкову країну Чухрен. Її жителі, «чухраїнці», завжди чухають 
потилиці перед тим, як щось зробити. Живуть вони на чималому 
просторі, який розкинувся між біблійними річками Сон і Дян. На 
заході країни височать Кирпаті гори, південні береги омиває сине 
море, в яке тече велика ріка Дмитро. Людей в Чухрані жило щось 
понад тридцять мільйонів, але ні порахувати себе, ні визначити, хто 
вони суть, чухраїнці не могли. Вони любили хліборобську працю, на 
полях вирощували хліба – книши, паляниці, перепічки, а в городах 
саджали соняшник. Саме ця рослина була їм найбільше до вподоби, 
бо цвіте гарно, а коли дозріває насіння, то соняшник хилить голову 
перед чухраїнцем як перед великим паном. А ще любили чухраїнці 
співати якоюсь чудернацькою, спотвореною, перекрученою мовою. 
Коли їх питали, якої вони нації, то у відповідь можна було почути, 
що живуть у Шенгеріївці і що православні [82, c. 8–9]. Мали чух-
раїнці свої особливі національні риси, які звалися так:

1. Якби ж знаття!
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось-то воно буде!
5. Я так і знав! [82, c. 9–10]

Алегорія у цій усмішці дуже прозора. Декілька поколінь україн-
ців народилися і прожили в умовах розслабленого стану, психоло-
гія у них сформувалася споживацька, невимоглива ні до себе, ні до 
інших. Постав відомий український тип хлібороба – миролюбного, 
зв’язаного з землею, й обмеженого побутовими справами. Втім, не 
залізаючи в часи царя Гороха і гетьманів Самогону і Закусило, зга-
даємо тільки те, що сталося з нами за останні двадцять років.

Звернення до проблеми ментальності набуває особливої акту-
альності у часи радикальних соціокультурних трансформацій, які 
саме зараз переживає Україна. Зрушення, що відбуваються у пост-
соціалістичному суспільстві, несуть в собі як конструктивні, так 
і деструктивні можливості. Їх усвідомлення, відкриття нових со-
ціальних перспектив, ефективна соціальна політика потребують 
теоретичного аналізу проблеми ментальності і, насамперед, її ре-
презентації у соціокультурних формотвореннях. Адже виявлення 
можливостей залучення ментальності до глибинних структур со-
ціально-перетворюючої практики дає змогу адекватно оцінювати 
досвід інших країн, запобігати утопічних соціальних експеримен-
тів. Світове співтовариство як мультикультурна спільнота висуває 
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на передній план проблему філософсько-антропологічного осмис-
лення так званого «динамічного хаосу», куди органічно входить гра 
ментальностей, різних за рівнем та змістом. Виявлення репрезен-
тацій ментальностей у соціокультурних синтезах є важливою пе-
редумовою осягнення глибинної детермінації еволюції надскладних 
систем, в тому числі і цивілізаційного рівня.

Україна дуже близько знаходиться до Європейського Союзу. До 
Києва, Одеси або Сімферополя літаком всього дві години летіти 
з Німеччини, трошки більше із скандинавських країн, година-півто-
ри – з Чехії, однак у західних довідниках для туристів про нашу краї-
ну написано значно менше, ніж про В’єтнам або Швецію, але більше, 
чим про Киргизію. Сара Джонстоун, автор довідника Lonely Planet 
[764], пише, що Україна значно розвинута, проте турист може знайти 
тут велику кількість маленьких селищ з дерев’яними огорожами і ве-
ликими дворами, населеними качками, з укритими пилом ґрунтови-
ми шляхами, якими рухаються переповнені вози, запряжені конями. 
В такі хвилини здається, що життя зупинилося. А майже поруч на 
високих крутих пагорбах підноситься сучасний мегаполіс Київ, сто-
лиця України, місто, наповнене художніми скарбами і готичною ар-
хітектурою, візантійськими мотивами і чудернацькими стилями, що 
залишилися нащадкам від численних іноземних монархів, які один 
за одним панували над життєлюбним народом. Щоб привабити ту-
ристів, іноземні довідники називають нашу землю «країною соборів», 
а також першою державою в Європі, що була заснована вікінгами, 
«країною з загадковою історією, в якій немає «гарних» чи «поганих» 
хлопців, а є тільки герої і жертви. Довідник «Lontly Planet» наполег-
ливо радить не ображати українців, нагадуючи їм, що їхні лідери, 
а саме Хмельницький, Мазепа, Грушевський зазнали поразки на 
шляху до незалежності. Сара Джонстоун описує українські звичаї та 
кухню, зокрема нагадує, що саме з цієї країни походять пісні і тан-
ці козаків, а також такі блюда, як борщ і знамениті яйця-«писанки». 
Іноземні автори вважають, що горілка в Україні смачна і радять ви-
возити її додому, особливо у гарних фігурних пляшках. Також вони 
закликають не вірити запевнянням наших громадян про те, що сало 
корисне і від його вживання не повнішають: «Звичайно, що бага-
то хто з українців прагне сала більше, ніж сексу, однак коли будете 
пробувати, зважте на те, що це – чистий жир» – ось так лунає попере-
дження. Відмічається, що українці – особливо полюбляють солодкий 
трав’яний лимонад під назвою «Жубзук» (виявляється, це «Живчик»). 
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Окремої уваги заслуговує описання одного з символів України – 
«Київського торту». Щоб пояснити, що воно таке, впроваджується 
наступна конструкція – «розшарований губчатий пиріг, який запов-
нений горіхами і продається у круглій картонній коробці».

Видавці довідника Lonely Planet бажали здивувати туриста ту-
тешньою дешевизною – головним чином, за межами Києва. Турист 
може комфортно мандрувати із розрахунків бюджету 60 € на день, 
втім, для проживання у столиці слід зробити поправку на 30%. По-
дорожуючим зі скромним бюджетом рекомендується запасатися 
продуктами на ринках, знімати приватні квартири і користуватися 
державним транспортом. Пересування на потягах є кращим і зруч-
ним рішенням, якщо турист вирішив відвідати головні міста країни. 
Потяги відправляються часто та за різними напрямками, і, що зруч-
но, рухаються в основному вночі. У випадку, якщо бюджет обме-
жений, варто скористуватися автобусним сполученням, яке з’єднує 
більшість українських міст. Автобуси часто брудні і переповнені, 
але вони – ідеальне місце для того, щоб вступити у контакт з насе-
ленням.

Мередіт Дальтон [691] описує українців як людей, які вірять у су-
перечливі твердження, що були почуті ще в дитинстві від батьків. 
Наприклад, у магічні властивості часнику як лік від всіх хвороб. 
Часник навіть називають «місцевим пеніциліном». Чудесні власти-
вості також приписуються «чаю з малиною». Якщо ж ваші знайомі 
узнають, що ви хоч раз застудилися в Україні, вони місяцями будуть 
нагадувати, що не треба пити холодне. М. Дальтон відмічає є і інші 
приклади дивних забобонів, наприклад, що в четвер не можна вари-
ти борщу, тому що там купається чорт; що в нову квартиру першою 
треба пускати кішку; що українці ніколи не свистять у квартирі, «бо 
бояться, що можуть просвистіти всі гроші»; ну і звичайно ж, не слід 
в Україні виставляти великий палець між вказівним і середнім та 
направляти цю комбінацію у бік співрозмовника: «дуля – невідомий 
у західному світі жест, в Україні – є дуже неприємним». З довідника 
в довідник кочує інформація, що в Україні обов’язково слід ставити 
порожні пляшки під стіл, не вітатися через поріг, допивати до дна 
чарку з горілкою і не дарувати парну кількість квітів. Пропонується 
не відмовлятися від їжі, яку гостинні українці пропонують приїжджим 
у потягах. За словами М. Дальтон іноземців лякає, що в Україні люди 
постійно втручаються у їхній життєвий простір, торкаються тебе 
руками і надто близько стоять при розмові. Поїздка в переповне-
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ному метро в часи пік через це перетворюється на дуже жорстокий 
досвід. Пригнічують приїжджих спроби недотримання черги.

Західні туристичні довідники описують Україну як країну з жах-
ливою водою і не радять пити її з-під крана, а якщо приготувати чай 
або каву – слід кип’ятити не менше як 10 хвилин. Про воду у потягах 
попереджують – їй не можна навіть чистити зуби! Відносно купання 
у Дніпрі рекомендації жорсткі: «Тільки смажитися на сонці, ніхто 
не знає справжнього складу цієї води». У всіх довідниках є знімки 
українських «моржів», які купаються у крижаній воді. Мабуть, водні 
процедури дивують іноземців.

Східна Україна, а саме Донецька, Луганська, Дніпропетровська, 
Запорізька і Харківська області, на думку всіх укладачів довідників 
по Україні, не є регіонами, цікавими для туризму. Однак Клемент 
Хофманн [715] вважає, що розквіт Східної України ще попереду:

«У Східної України великий туристичний потенціал і я раджу при-
їжджим провести у цих містах не менше двох днів. У Харкові можна полю-
буватися чудовими зразками радянської архітектури – сталінським класи-
цизмом і конструктивізмом. Звичайно, це скоріше пізнавальні екскурсії, 
чим відпочинок, але я раджу їх тим бізнесменам, які приїхали в Україну. 
В Донецькій області є Свято-гірська лавра – дивне місце, яке варто відві-
дати будь-якому іноземцю».

Відмічається, що в Дніпропетровську багато шикарних крам-
ниць, а Донецьк відомий своїм сепаратизмом й загрозами поверну-
тися у лоно «Росії-матинькі».

Свіжому погляду спостерігача, який не є заангажованим і має 
можливість спілкуватися із звичайними громадянами, можливо 
відкриється багато з того, що стало звичним для більшості україн-
ського населення. Насамперед він, мабуть, почне вважати, що основ-
ними рисами української ментальності є неприйняття прекрасно-
го, нехтування моральністю, неповага до законів, соціальна апатія. 
Він буде вражений абсолютною байдужістю більшості населення до 
свого здоров’я, нецивілізованим відношенням до власної природи, 
жорстокістю до тварин, лицемірству у відносинах як між окреми-
ми людьми, так і між громадянами та державою, між віруючими та 
церквою, ворожим сприйняттям масами соціально-класового роз-
поділу в ідеально побудованому в інтересах олігархів суспільстві. 
Очевидний факт, що все більше чудових краєвидів руйнується хао-
тично потворною забудовою всіх без винятку українських міст, в то-
му числі і столиці, досить нечисленні вцілілі пам’ятники старовини 
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варварські руйнуються – і це не викликає організованого грома-
дянського протесту. Шкідливим виробництвам дозволено перетво-
рити на пустелю цілі області. В облаштуванні міського середовища 
домінують сірість і одноманітність, а життєвий простір більшості 
сільських жителів є настільки непривабливим, що слово «працьо-
витість» складно вжити відносно маси селян.

Пафос минулого, в якому часто присутні досить недостойні сто-
рінки, і відокремленість від кипучого цивілізаційного сьогодення 
стали за роки незалежності домінувати в народному менталітеті. 
В сучасній Україні не існує інтересу (в широкому смислі цього сло-
ва) до науки і мистецтв за винятком, мабуть, пісень і музики. За-
галом, для української пісні є характерним «сльозний дар». Той же 
Чайковський, з його схильністю до смутку – приклад українського 
композитора, творчість якого дозволяє зрозуміти, які потоки несе 
українська музика, які характерні риси української ментальності 
відображаються в ній. В основі української пісні лежить особлива 
форма меланхолії, за яку часто критикують: мовляв, скільки мож-
на ридати? В такому плані написаний навіть Гімн України – твір 
унікальний, адже має ознаки літургійності. Його склав церковний 
композитор Михайло Вербицький. Одного разу він написав пат-
ріотичну пісню, однак, будучи церковним композитором, зберіг ал-
лілуйність, розпів по складам. Так що коли ви чуєте напів «...згинуть 
наші во-о-о-ріженьки», це по суті аллілуйя. Так що в українському 
гімні присутня національна мелодія, а загальнолюдське проявляєть-
ся тут в літургійному началі.

Поезія і художня проза байдужі для більшості українців через 
суперечливе художнє достоїнство багатьох витворів, а також із-за 
літературного невігластва української молоді. Наша олігархія побу-
дувала для себе власну «внутрішню Україну», а населенню залиши-
ла нескінченну зміну музичних, танцювальних, фольклорних фес-
тивалів, історичних свят. З іншого боку, за 20 років незалежності 
складно згадати хоча б один приклад, коли б в країні влаштовува-
лися масові змагання програмістів, творців роботів, інженерів, про-
мислових дизайнерів.

Туманні пізнання у релігійних культах і тотальна віра у потой-
бічне життя розповсюджені досить широко, але дотримання основ-
них християнських доктрин навіть серед віруючих частіше всього 
є показним. Ненависть до всяких регламентацій возводиться в культ 
через слабкість і нікчемність самих регламентацій і із-за надзви-
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чайно низького правового рівня населення. Мораль знаходиться 
в ембріональному стані. Так, відверта проституція – явище вель-
ми привабливе у молодіжному середовищі і терпиме у суспільстві. 
Моральність стала корпоративною – такими собі принципами по-
ведінки соціальних груп, що засновані на «поняттях», традиціях, 
домовленостях, спільних цілях. На питання, що таке християнство, 
більшість людей буде балакати про любов до ближнього, разом 
з тим відносини у суспільстві нерідко фарисейські. Не вулиці, на те-
левізійному екрані і в ЗМІ – справжнє засилля сектантів, що свідчить 
про реальний розрив зв’язків з паствою панівної у країні православ-
ної церкви. З’явилася сила-силенна екзотичних вчень (здебільшого 
відгомони рухів третьої чверті ХІХ ст.), насамперед у містичному 
оформленні. Так званий широкий читач опиняється перед морем 
недостовірної, застарілої фальсифікованої, або й просто маячливої 
літератури з плутаниною дат, історичних прив’язок. До нас, де хрис-
тиянство шириться з кінця І ст. н. е. приїздять зі стадіонними ка-
заннями космонавти, фермери, інженери, домогосподарки, поліцаї. 
Відтворюється містифіковане середовище, де можна будь-що обсто-
ювати, казна-що доводити – ніхто не піддасть сумніву висловлене, 
бо як захоче питати, то не знатиме з якого боку починати.

Для українців з менталітетом запорозьких козаків найбільш ха-
рактерним є тактичне мислення. Зранку здійснив набіг на кочівни-
ків у степ, взяв здобич і полонив жінок. У вечорі розподілив здобич 
і з горілкою та полонянками відмітив черговий успіх. Наступного 
дня цикл повторювався. Думати про далеке майбутнє, коли можна 
було загинути завтра, не мало сенсу. Можливо не випадково після 
проголошення незалежності «справжні патріоти» вийшли на «вели-
кий шлях» політики у пошуках здобичі і почали грабувати країну. 
Ми не тільки байдужі до тонкощів у відмінностях між політични-
ми партіями і течіями, але й при вдаваній політичній активності 
відрізняємось загальним політичним невіглаством. Так, ми засвоїли 
західну політичну термінологію, однак не протестуємо проти не-
природної виборчої системи, що забезпечує перемогу проолігархіч-
ним партіям і кандидатам. Політична боротьба партій виродилась 
у суперництво між олігархами, виборці у передвиборчих змаганнях 
часто борються не проти своїх ворогів, а проти ворогів своїх воро-
гів. Для наших виборців інтерес представляють тільки особистості 
та їхні погляди. Очікування громадян, що парламент буде контро-
лювати хід подій в країні, а новий уряд принесе хоч якісь зміни на 
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краще, зникають буквально на другий день після приходу до влади 
цього парламенту чи уряду. ЗМІ вельми широко використовують 
термін «демократія». Вважається, що ми, громадяни України, жи-
вемо у демократичній країні. Однак, якщо демократія означає владу 
народу чи соціальну рівність, то ясно, що Україна – це не демокра-
тична країна, а одна із останніх, що чіпляється за зовнішні форми 
феодалізму. У нас до сих пір зберігаються титули, які не мають ні-
чого спільного з їх суттю (Герой України, народний артист, заслуже-
ний працівник і т.п.), однак справжня аристократія відсутня. Навіть 
правлячий олігархічний стан не перетворився на буржуазію зраз-
ка західного істеблішменту, не став виключно міським. Прагнення 
бути помісним дворянином на землі і отримувати прибутки із рен-
ти може пережити всі зміни і повороти і є заповітною мрією носіїв 
сільської української ментальності.

Ми, на жаль, не готові до необхідних корінних змін в економіці: 
непродумані і бездарні ліберальні реформи практично вбили у лю-
дях бажання стати хазяїнами власної долі. Тягар песимізму не доз-
воляє Україні набрати нормальний хід у світовій історії, заважає 
нашому державному кораблю обрати правильний курс. Люди на 
словах прагнуть змін, хочуть мати більш високий життєвий рівень, 
проте часто не вміють гарно працювати – продуктивність праці 
у десятки разів нижча, ніж на Заході.

За кордоном вже стало традицією «тикати носом» нашу країну 
в її «меншовартість»: мовляв Україна за індексом сприймання ко-
рупції займає 152 місце (із 183) [777], за розповсюдженням дитячої 
порнографії в Інтернеті – 7 [581], за рівнем демократії – 67 [695]. 
Що сказати з цього приводу? По-перше, критерії оцінки залежать 
від тих, хто їх дає. Наприклад, «цивілізоване міжнародне співтова-
риство» нав’язало Україні відміну смертної кари, в результаті чого 
наше суспільство вже багато років утримує у житомирській камері-
одиночці серійного вбивцю Онопрієнко – у тому числі і на кошти 
тих людей, чиїх близьких він позбавив життя. По-друге, все у світі 
відносно. У нашій країні не влаштовують масових розстрілів, не 
спалюють крадіїв, і не обливають жінок кислотою. Зате це роблять 
в деяких інших країнах (і про це жителям України слід знати). Однак 
майбутнє, як завжди, вкрито нічним мороком. Тількі свинячі рила 
з темряві виставляють свої п’ятаки, і вітер свистить безмежним сте-
пом, а в зоряному небі Вакула з чортом летять у Санкт-Петербург до 
Путіна на авдиенцію – скидку на газ вициганювати.
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Ми повинні навчитися любити свою країну розумно, чітко усві-
домити нарешті свої можливості і не слухати тих, хто бажає вос-
кресіння лубочної, пасторальної України позавчорашнього дня, 
приділяти більше уваги великому світу і менше – своїм патріархаль-
ним задвіркам. Неможливо говорити про якісь «споконвічні» риси 
характеру українського народу через те, що самі фактори, які визна-
чають «національний психічний склад», перебувають у постійному 
русі, змінюються з еволюцією суспільства. І, якщо навіть протягом 
життя індивідуума – від дитинства до старості – його характер може 
сильно змінитися, то психологічні риси народів, існування яких 
вимірюються сторіччями, підвладні ще більшим змінам. Українцям 
необхідно розпрощатися із самолюбуванням в історичному мину-
лому і засвоїти сучасну науку виживання у глобальному світі, яким 
би суперечливим і складним не було майбутнє.

5.2.  Міфи та правда
про радянську ментальність українців
та її пострадянську трансформацію

Радянське ХХ ст... Що це було? Великий ентузіазм, віра у світ-
ле майбутнє, будівництво наддержави, принципово новітня Радян-
ська цивілізація. Чому ж вона так швидко згоріла у просторі історії? 
У всіх пострадянських країнах, навіть у прибалтійських, пробле-
ма відношення до радянської спадщини залишається актуальною 
(«Пострадянський простір», також відомий як «республіки колиш-
нього СРСР», «країни СНД і Балтії» або «близьке зарубіжжя» – це 
незалежні держави, що вийшли із складу Радянського Союзу в ре-
зультаті його розпаду 26 грудня 1991 р.). Новітні націоналістичні 
ідеології часто будуються на відкиданні всієї радянської спадщини, 
на продовженні «холодної війни» проти давно зруйнованого СРСР. 
Крайні форми подібна політика набула в Естонії, в Грузії та, в остан-
ній час, в Молдові. Проте, оголосив війну всім проявам «проклято-
го радянського минулого», уряди пострадянських країн не можуть 
повністю витравити радянську духовну спадщину із соціокультур-
ного простору підвладних їм країн. Надто сильно «в’ївся» комунізм 
у свідомість населення, а ліберальні цінності на пострадянському 
просторі приживаються погано. Тож слабкість і неефективність ан-
тикомуністичної пропаганди доводиться підкріпляти кримінальним 
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переслідуванням «за заперечення злочинів комуністичного режи-
му». Втім сам факт прийняття подібних уголовних норм свідчить 
про хиткість подібної ідеологічної позиції, точніше про ціннісний 
конфлікт у пострадянських країнах. Цю істину зрозуміли сучас-
ні керівники Росії, які зараз активно експлуатують радянські мен-
тальні основи і радянську історичну спадщину. Однак, відродження 
цінностей радянського періоду для лібералів, які знаходяться при 
владі, є досить загрозливим. Тому звернення до радянського мину-
лого, будучи вимушеним для пострадянських еліт, змушує їх зверта-
тися до «послаблених», примітивно обмежених і суворо дозованих 
форм квазірадянськості.

Вже 20 років минуло з часу розпаду СРСР і демонтажу соціалі-
стичної системи, проте, навряд чи хто наважиться стверджувати, 
що перехідний період для пострадянських держав завершився. 
Причину такого складного переходу багато хто вбачає у особливому 
«радянському» менталітеті, який сформувався у жителів Радян-
ського Союзу за 70 років його існування і глибоко проник у свідо-
мість, світогляд всіх, хто «родом із СРСР». Мовляв, населення вияви-
лось просто неготовим ані внутрішньо сприймати цінності і пріо-
ритети західного капіталістичного світу, ані просто пристосуватися 
і адаптуватися до життя в умовах ринкової економіки. Образливе 
визначення «совок» стало загальновживаним серед мажорної пуб-
ліки (яка себе, природно, до таких не відносить), причому кожен 
вкладає у нього свій особистий смисл, оголошуючи будь-який нега-
тив (на його погляд) – синдромом «совка». Ті, хто голосує «не за ту» 
партію – природно, «совки»; люди вимагають підвищення соціаль-
них виплат і збереження соціальних гарантій – зрозуміло, «совки»; 
люди не проявляють активного невдоволення недостатнім рівнем 
соціального захисту – що взяти із «совків» із рабською психологією 
(це у випадку, коли наш мажор у опозиції до діючої влади) і т. д. Із 
цього «синодика» можна вивести і характерні риси антиподу «сов-
ка» – людину західного світу, трудоголіка, котрому властиві великі 
амбіції і потреби, але при цьому йому не потрібні чиїсь «милості», 
всякі там соціальні гарантії (типу безкоштовного медичного обслу-
говування), з державою та чиновниками він виключно на «ти».

В принципі 20 років – це зручний строк для того, аби розпочати 
впроваджувати у масову свідомість казки, які ще 5–10 років тому 
сприймались би нами, очевидцями подій, як відвертий розиграш. 
Народилося і ввійшло в активне життя (тільки далеко не завжди 
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з «активною громадянською позицією») покоління, яке знає про 
політичне і культурне минуле СРСР і УРСР, як колись казали, тільки 
з «книжок та оповідей старших». В ЗМІ з пафосом розповідається, 
як «пригнічені народи» наприкінці ХХ ст. боролися з «величезною 
імперією» і перемогли! На питання, чому ж ці «пригніченні народи» 
тепер відчувають ностальгію за знищеною «імперією зла» дається 
наступна відповідь: «Скоріше за все, це ностальгія за своєю мо-
лодістю, за часами, коли жити було веселіше». Цікаво, якщо жаль 
з приводу розпаду СРСР підтримується виключно ностальгічними 
спогадами старшого покоління про свою веселу молодість, то як по-
яснити той факт, що протягом всіх 20 років рівень жалю з приводу 
розпаду СРСР зберігається на незмінних плюс-мінус 50% населення? 
Адже кількість тих, чия молодість проходила в часи СРСР стрімко 
зменшується, кількість тих, хто виріс у незалежній Україні відповід-
но зростає – а де ж падіння числа ностальгуючих? Зрозуміло, спо-
гади людей старшого віку теж відіграють свою роль. Врешті решт, 
адже вони, ці спогади, передаються і наступним поколінням. Не слід 
списувати з рахунків і матеріальну пам’ять, яку не можна запросто 
переписати у підручнику історії чи щоденній пресі. Як варвари, які 
зруйнували в свій час Римську імперію, не могли забути її велич, бо 
постійно наштовхувались на порослі травою руїни акведуків і фор-
тець, так і покоління, що зростало у незалежній Україні, постійно 
наштовхується на уламки колишньої величі нашої спільної держави 
і невільно приходить до висновків, котрі не сподобалися б авторам 
міфотворчості про боротьбу з «гідрою комуно-імперіалізму».

Як і всі ювілеї, 20-річчя незалежності України принесло нове 
нагромадження міфів. Так, авторитетний український політик Ар-
сеній Яценюк у своїй статті «Чому я вірю в Україну» наголошує: 
«Українцям незалежність не дісталась «даром». В згаданій статті за-
фіксовані два моменти теперішнього українського політичного бут-
тя: по-перше, ставлення до незалежності і, по-друге, відношення до 
СРСР (іншими словами, оцінка сучасного та минулого). На думку 
Яценюка:

«Міф про «даром» – це найпідліший з-поміж антиукраїнських міфів. 
Він сконструйований, щоб викреслити з колективної пам’яті україн-
ські визвольні змагання 1917–1921 рр., масові виступи селян проти білих 
і червоних, спалені селянські республіки, відчайдушний супротив колек-
тивізації, приборканий Голодомором, повстанський рух 1940-х, знище-
них у таборах дисидентів, шестидесятників... Тієї одержимості, за яку нас 
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глумливо обзивали «самостійниками», того прагнення брати безпосеред-
ню участь у справах світу, а не бути постачальником ресурсів для інших, 
посідати місце в історії, а не лише на карті, – усього цього у нас так і не 
витравили. Навіть ціною мільйонів виморених голодом, вбитих на грома-
дянських і світових війнах, на порогах своїх хат і на чужині, замордованих 
і зниклих безвісті у геноцидному ХХ ст. Не витравили, і це перше, чому 
я вірю в Україну» [668].

Бажано було б, аби після кожного пункту А. Яценюк наводив 
статистику – скільки українців брало участь у згаданих ним «зма-
ганнях» і скільки – на протилежному боці! Всі ці галасливі фрази 
відображають не те, що було, а що хотілось би бачити. Насправді ж 
«визвольні змагання 1917–1921 рр.» являли собою не що інше, як 
війну всіх проти всіх; «масові виступи селян» мали місце не тільки 
«проти білих і червоних», але й проти гетьманського режиму Скоро-
падського, і проти УНР-Директорії, і проти отаманства Петлюри; за 
«селянськими республіками» стоять ідеї і організаційна діяльність, 
насамперед, такого героя, як Нестор Махно, який з українським 
національним рухом не мав нічого спільного, навпаки, був тим пе-
реконливим інтернаціоналістом-анархістом, котрий в принципі за-
перечував буль-яку державність як таку. Яскравими особистостями 
доби «визвольних змагань» були отамани Ангел, Ефим Божко, Гри-
горїв, Струк, Данило Терпіло (Зелений), Тютюник... «Відчайдушний 
супротив колективізації» на Україні, як і в інших регіонах Радян ської 
держави, був явищем не національним, а соціальним, і в значній 
мірі став причиною «голодомору» (масовий забій худоби, небажан-
ня працювати в інтересах колгоспу, тотальний протест проти кол-
госпної політики, придушення цього протесту тодішньою владою 
і т. д). «Повстанський рух 1940-х» мав конкретні географічні кордони 
(Західна Україна) і був спрямований не просто проти Радянської дер-
жави, а й проти всіх, хто визнавав цю державу своєю – тобто проти 
мільйонів радянських українців. «Знищених у таборах дисидентів, 
шестидесятників» судили, як правило, за антидержавну діяльність. 
Суворі часи завжди супроводжували зміну соціально-економічних 
формацій – як не згадати і добу Кромвеля в Англії, і Велику Фран-
цузьку Революцію, і громадянську війну у США. Так само і соціалі-
стичний лад, пройшовши становлення в сувору сталінську епоху, 
потім помітно пом’якшав. Звичайно, опозиційна діяльність та іна-
кодумство у відкритій формі пресікалося владою, але, хіба можна, 
приклавши руку до серця, назвати режим у післясталінському СРСР 



483Розділ 5. Етносоціокультурні трансформації 
української світоглядної ментальності

у ур р ф рц у ур р ф р

(як і в інших країнах соціалістичного блоку) жорстоким, а тим біль-
ше – кривавим? Щоби отримати тюремний термін, дисидентові, 
який став на шлях відкритої боротьби з владою, треба було дуже 
«постаратися». За відбуванням тюремного терміну, як правило, 
слідувала еміграція. Найчастіше справа закінчувалась «профілак-
тикою», тобто «душевно-рятівною» бесідою представника органів 
державної безпеки з опозиціонером. В СРСР фрондерство багатьох 
діячів мистецтва, науки, культури не заважало їм (хоча нині вони 
полюбляють скаржитися на утиски) випускати свої твори мільйон-
ними тиражами, виступати на телебаченні і т. п. До того ж, нага-
даємо, що свої підписи під засудженням дисидентів без тіні сумніву 
ставили багато хто із нинішніх «носіїв національної ідеї».

Як тільки до нас віяло вітерцем західного лібералізму, моральний 
климат нашого суспільства катастрофічно погіршувався. Де тільки 
«я» ставало над общиною, де закублювалась іронія над «суспільним 
служінням», «народом» тощо, де метою ставало різнобарвне імпорт-
не ганчір’я і поширювалися підленькі прислів’я про працю – там 
починалися ознаки розкладу і краху... Як зізнається сучасний укра-
їнський письменник Олександр Яровий:

«Ми (кажу про більшість пострадянської інтелігенції) некритично іде-
алізуємо епоху Хрущова чи горбачовщину, не розуміючи, що така оцін-
ка – облудний «погляд із Заходу», що ці епохи породили циніків, для яких 
руйнація попереднього була самоствердженням, руйнація без розбору, 
і для них уже ніколи не буде ні високого, не буде святого. Культ особи – це 
погано, застій – це погано. Але, на жаль, не ставилася мета з найменшими 
втратами усунути негатив. На ділі гаслом поставало РОЗВАЛИТИ. Руйну-
вався всякий позитив, бо цим процесом, знову ж, диригував Захід. Для За-
паду добре те, що погано для великої спільноти на Сході, невже це не було 
зрозуміло? В часи таких «добряків» і друзів Заходу вмирає патріотичний 
пульс у народному тілі, зневажається здоровий аскетизм і самопожертва 
в суспільстві, зникає віра у високе і звичайні порядність та людяність. 
«Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!» – іронізували «сти-
ляги». А час підтвердив, що згодом колишні «стиляги», а потім «реформа-
тори», таки й «продали Родину», і покинули розграбовані «реформами» 
мало життєздатні ембріони-країни, осіли на омріяному Заході, й ні до якої 
Вітчизни нема їм діла... А починалося із джазу, солодкавих «радіоголосів» 
та доларів у пітненькій долоні «підпільника» [663].

Співвідношення і вагомість антикомуністичних і антиросійських 
настоїв на Україні завжди були об’єктом прискіпливої уваги амери-



484 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

канської політики і спецслужб. Так, наприклад, в документі ЦРУ від 
4 березня 1958 р., що був присвячений оцінці внутрішньої міцності 
«режима китайсько – радянського блоку», аналізуються потенційні 
опозиційні настрої і структури, які можна було б використати на 
випадок світової війни, вірогідність якої в цих документах незмінно 
оцінюється як суттєва. Висновки з цієї точки зору заголом є невтіш-
ні: підкреслюється, що в цілому наявний супротив має скоріше «ан-
тикомуністичний, аніж антиросійький характер» і у випадку потен-
ційної війни «більшість українських солдатів будуть завзято битися 
на російському боці», а «українське дисидентство навряд чи нава-
жилося б на супротив радянському режимові, якби тільки не було 
цілком впевнено у тому, що СРСР програє війну». Співставляю чи 
антиросійський і антирадянський потенціал, документ відмічає, що 
відповіні настрої і активність зберегаються у західних областях Украї-
ни і проводяться в основному інтелігенцією, яка чинить супро тив 
«русифікації». У зв’язку з недавнім придушенням угорського зако-
лоту, відмічена відсутність на Україні будь-якого «співчуття» до за-
колотників. Тим не менш, документ висловлює «надію», що україн-
ський «націоналізм можна було б підтримувати живим, щоб він 
прислужився для вільної України в майбутньому». У пункті 13 «до-
датку С» робиться висновок, майже рекомендація за стилем викла-
дення, що «опозицію радянському режиму можна було б природно 
каналізувати у вимоги розчленіння СРСР» [359, с. 437].

Щодо другого пункту – значенні розпаду СРСР для утвердження 
української державності – А. Яценюк говорить:

«...СРСР підірвався, програв глобальні змаганння і почав розкладати-
ся. Але якби Україна не здвигнулася, він гнив би ще хтозна скільки, отрую-
ючи все навколо себе» [668].

Як велике досягнення він констатує:
«Україна відіграла величезну роль у відносно мирному демонтуванні 

Радянського Союзу; вона відвернула так впевнено пророковані їй війни 
на релігійному та етнічному грунті, збройні сутички і масові безлади. 
Навіть під час найбільш масових і рішучих протестів ми не били вітрин, 
не палили автівок і не грабували магазинів. Попри все, ми довели свою 
здатність до самозбереження і самоорганізації. І це друге, чому я вірю 
в Україну» [668].

Але слабкість цієї позиції полягає в тому, що коли за таким ма-
нифестуванням згадати реальні досягнення Радянського Сюзу у со-
ціальній політиці, науці, техниці, економіці, культурі, то як на їх 
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фоні буде виглядати Україна зі своїми «досягненнями»? Адже прак-
тично все, завдяки чому вона за 20 років «ще не вмерла», було ство-
рено у радянські часи. І навіть те, що Яценюк ставить у заслугу укра-
їнцям – що ми не «били вітрин, не палили автівок і не грабували 
магазинів» – цілком і повністю є результатом саме радянського ви-
ховання, як привчало громадян УРСР до відповідальності і суспіль-
ного порядку. Що ж до «війн на релігійному та етнічному грунті», то 
«впевнено пророковані» вони були виключно в фантазії Яценюка 
(чи того, хто складав йому цю промову).

Тепер про взаємодію цих двох пунктів – незалежності та розпаду 
СРСР. Спостерігаючи в день свята настрої людей, складно вловити 
в оточуючому середовищі флюїди радості. Тож, відкинувши нав’язані 
зверху ідеологеми, можна зробити висновок, що День Незалежності 
України – політизоване свято без реальної основи, яка мала б місце, 
якби в радянські часи на жителях України лежав якийсь особливий 
гніт – соціальний, релігійний, національний (як це спостерігалось 
колись в Речі Посполитій). Коли б українці прозябали б у рабстві 
і лише з набуттям незалежності по-спражньому б піднеслися духом! 
Нічого подібного в реальності не було. Україна ніколи не була ко-
лонією Росії. І жертви, і перемоги, і успіхи, і падіння росіяни діли-
ли з українцями порівну. Українські еліти на рівних брали участь 
у керівництві 1/6 частиною суші. В не дуже вже й далекому «брежнев-
ському» радянському минулому Україна, без всякого сумніву, була 
першою серед рівних радянських республік, бо РРФСР не мала влас-
ного політичного керівництва, а «дніпропетровський клан» керував 
Радянським Союзом. Не мають підстав нав’язані націоналі стами 
твердження, нібито український народ не був складовою частиною 
єдиної радянської спільноти. Комуністична мрія була такою ж укра-
їнською, як і російською. Як пише О. Яровий:

«Якщо йти за логікою багатьох ультрарадикалів, що вважають себе 
патріотами, то неясно, з чого взагалі починати історію України. (Або ж 
неясно, де була Україна від поразки УНР до Майдану?). Чи буде правдою – 
малювати мало не ціле століття однотонно-чорним квачем, спекулюючи 
на лихові громадянської війни, голодомору, показуючи Велику Вітчизня-
ну лише бійкою двох однаково чужих Україні хижаків, а далі виставляти 
українське буття животіючим лише в середовищі жменьки дисидентів, 
а потому тлумачачи 13 років незалежної держави як панування антина-
родних режимів. Та схаменіться, панове, коли ж ми жили, коли ж ми були 
Україною? Коли з’єдналися в сучасних контурах української землі, де були 



486 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

в часи цієї макаробричної, безпросвітної мінус-доби Довженко, Риль-
ський, Тичина, Гончар, поети-шістдесятники, академіки Глушков, Шалі-
мов, Ремесло? Невже вже зовсім «не нашим» був Гагарін (та й коли злетів 
у космос наш Леонід Каденюк – теж у якійсь ще «неправильній», неповно-
цінній Україні?), коли творилися гігантські бібліотеки, музеї, інститути, 
видавалися мільйонні тиражі українських книжок?..» [659].

Соціально-політична обстановка на Україні з 1965 по 1985 рр. 
відрізнялася від «бурхливої» Прибалтики (яка була впевнена, що всі 
проблеми вирішуються здачею себе під військову базу НАТО), від 
Росії, – порівняно низкою політичною активністю населення. Це 
пояснюється високою за стандартами СРСР якістю життя, сталими 
джерелами доходів, меншою люмпенізацією населення. Україна явля-
лася не тільки хлібною житницею країни і всесоюзною здравницею, 
а й одним з важливіших форпостів індустріалізації й модернізації. 
Люди своїми очима бачили нові школи, лікарні, заклади культури, 
магазини, будинки побуту, асфальтові і бетонні магістралі. Інтенсив-
но будувалося житло. Загальнодоступні піонерські табори, санаторії, 
туризм стали невід’ємними компонентами радянського побуту. Де-
фіцит дешевого і якісного продовольства, промислових товарів дра-
тував, втім, всупереч запевнянням лібералів, «ковбасні потяги» везли 
з Москви зовсім не дешеву ковбасу, а помаранчі, мандарини, дорогі 
кондитерські вироби, промислові товари далеко не першої необхід-
ності – грошей на це у радянських громадян вистачало з лихвою.

Однак, непосильна гонка озброєння, підтримка «прогресивних 
режимів», погіршення якісних показників економіки, спад вироб-
ництва і, як наслідок, падіння якості життя, виснажливий дефіцит, 
черги, поставили під питання ефективність радянської моделі со-
ціалізму. Прогресувала моральна криза суспільства: втрати і кра-
діжки на виробництві, отримання незароблених грошей, махінації, 
пияцтво стали повсякденним явищем. На цьому фоні населення 
хворобливо дратувало відносне благополуччя, привілеї і демагогія 
бюрократичного апарату, явно не здатного навести в країні елемен-
тарний порядок. Так, в Україні з 1956 по 1983 рр. відбулося не мен-
ше 70 страйків [456, с. 52], що були стихійним, вітчайдушним про-
тестом проти нестерпних умов побуту, погано організованої праці, 
низької оплати.

До середини 1980-х рр. ситуація у СРСР стала критичною. По-
трібна була політична воля для того, щоб припинити виплачувати 
незароблені гроші, ліквідувати штучно створені робочі міста, за-
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крити нерентабельні виробництва – здійснити на практиці принцип 
«від кожного – за здібностями, кожному – за працею». Абсолютна 
більшість радянських громадян уявляла собі зміни у напрямку «на-
ведення порядку», «посилення турботи про простих людей», «поглиб-
лення засад справжнього соціалізму», «боротьби зі спекуляцією та 
хабарництвом». Найсміливіші інакодумці мріяли про конвергенцію 
капіталізму та соціалізму. Незворотність такого роду реформ ро-
зуміла і частина вищої бюрократії, яка у квітні 1985 р. зробила став-
ку на М. Горбачова. Але і цей порівняно молодий генеральний сек-
ретар був плоть від плоті партійного апарату, його породженням. 
Тому, голосно розпочавши «перебудову», він повторив традицій-
ні помилки радянських реформаторів, з самого початку викликав 
скепсис у тверезо мислячих представників радянського суспіль ства. 
До початку 1990-х мова йшла вже не про кризу, – про розвал ра-
дянської економіки. Спалахи невдоволення гасили емісією (у 1989–
1991 рр. «надрукували» близько 40 млрд. рублів). В результаті, як 
сніговий ком зростав дефіцит. Інфляційні очікування змусили на-
селення закуповувати будь-які товари. Країна зайшла у економіч-
ний і соціальний тупик. Внутрішньополітичні провали М Горбачов 
намагався компенсувати на міжнародній арені. Всі розуміли, що 
перегляд традиційної зовнішньої радянської політики був незво-
ротнім – тільки так можна було скоротити непосильні воєнні ви-
трати, отримати західні кредити. Втім, поступки Горбачова швидко 
набули характер капітуляції. СРСР «здавав» Афганістан, Ірак, НДР, 
залишав, втрачаючи величезні прибутки, традиційні ринки торгівлі 
зброєю. Розвалився «соціалістичний табір». Розчаровані бездарною 
радянською «перебудовою», соціалістичні держави Східної Європи 
поверталися до своїх колишніх, далеко не ефективних, економічних 
моделей, всупереч власним інтересам жертвували раціональним 
співробітництвом у рамках СЕВ і Варшавського договору. Скепти-
ків спростовували привабливими ілюзіями «нової Європи», «допо-
моги Заходу». На фоні загальної ейфорії намагалися не помічати, 
що новоявлені «партнери» не розпускають НАТО, не згортають 
військові програми, навпаки, активно утверджують своє панування 
в економічно і стратегічно важливих регіонах планети, захоплюють 
ринки зброї. Виявилось, що прагматики-«партнери» навіть не обго-
ворювали можливість економічної підтримки СРСР. «Перебудова» 
опинилася у «підвішеному» стані: економічний розвал, зневірений 
у владі, озлоблений народ і сильна легальна опозиція, здатна на все 
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заради цілком реального захоплення влади. Республіканські управ-
лінці стали все більше змикатися з сепаратистами, під лозунгом 
«національного відродження» загравати з націоналістами. Така си-
туація визначила домінуючі лозунги опозиції: «національне відро-
дження» та звільнення від економічної експлуатації Москви. Широко 
розрекламований на Заході курс радянського керівництва – «со-
ціалістичний плюралізм думок», – забезпечив опозиції безкарність. 
Можна було у мітинговому запалі шельмувати державу, громадяни-
ном якої ти являвся, а потім йти в одну із державних структур, де 
ти значився на роботі, і отримувати від цієї самої держави зарплату, 
користуватися її суспільними фондами споживання.

Пасивність Компартії України, підтримка вимог «демократиза-
ції» радянської суспільно-політичної системи значною частиною 
українського населення давали «демократичним силам», як стала 
називати себе опозиція, реальну надію проникнути у владні струк-
тури, використати їх у своїх інтересах. Назрівав альянс української 
антикомуністичної опозиції. 8–10 вересня 1989 р. у Києві відбувся 
установчий з’їзд Народного Руху України (НРУ) – аналогу прибал-
тійських Народних фронтів. З’їзд утвердив устав, програму, обрав 
керівництво: І. Драч, В. Яворівський, М. Горинь, С. Конєв. З березня 
1990 р. НРУ почав видавати свій орган – «Народну газету». Ново-
явлений рух заявив про себе за принципом «поміркованість у всьо-
му». Його повна назва була «Народний рух України за перебудову». 
Мета – «національне відродження України – у складі СРСР. Програ-
ма, вперше надрукована в газеті «Літературна Україна» 16 лютого 
1989 р., визнавала керівну роль Комуністичної партії, підкреслюва-
ла, що мова йде не про створення структур, альтернативних існую-
чій владі, навпаки, її ініціативи підтримують, їй бажають допомог-
ти. НРУ виступав (у руслі «перебудови»), за економічний, політич-
ний, ідеологічний плюралізм, що дозволило об’єднати людей різних 
політичних поглядів – від комуністів-реформаторів до членів УХС 
та інших антикомуністичних угрупувань. Рух з особливою прискіп-
ливістю відносився до проблем міжнаціональних відносин: навіть 
його радикальне крило розуміло, що відвертого націоналізму Схід-
на Україна не прийме. Щоправда, Рух вимагав прийняття закону 
про надання державного статусу українській мові, втім уточнював, 
що це у жодному разі не обмежить функціонування російської мови 
як засобу міжнаціонального спілкування у СРСР, вільного розвит-
ку мов національних меншин і груп України [437]. Подаючи еле-
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менти націоналізму як частину «національного відродження», Рух 
став впливовою політичною силою – проводив все більш масштабні 
акції, добивався від республіканської влади все більших поступок. 
Над мітингами все сміливіше піднімалися жовто-блакитні прапори 
і тризуби, лунав гімн «Ще не вмерла Україна» – символіка, яку по-
в’язували з українськими націоналістичними традиціями. 28 жовт-
ня 1989 р. Верховна Рада УРСР під тиском опозиції прийняла закон 
про державний статус української мови.

А тим часом галицька влада гостинно відчинила двері експансії 
оунівській ідеології. Спочатку, активізувалися фракції ОУН, фор-
мально опозиційні бандерівцям. У 1987 р. в Нью-Йорку відбулась 
конференція ОУН(з). Її лідер Анатоль Камінський поставив завдан-
ня «сформувати на належному рівні штаб людей для аналізу розроб-
ки актуальної діяльності на Україні і в Радянському Союзі для ви-
значення конкретних цілей і розробки політичних засобів впливу на 
різні сфери життя» [231]. І на Україну, особливо в Галичину, оунів-
ські емісари повезли літературу і періодику, виступали з лекціями, 
друкувались у «демократичній» пресі, організовували «наукові» 
і «теоретичні» конференції. За ОУН(з) посунулися на «материн ські» 
землі представники «мельниківців», а потім і «безкомпромісні на-
ціоналісти» – бандерівці. Розквіт прооунівських угрупувань в умо-
вах галицької «демократії» природно ставив питання про реаніма-
цію самої ОУН-бандерівців. У березні 1991 р. вона заявила про від-
творення свого Крайового проводу у Галичині і навіть Україн ського 
державного правління, які оголосили «легалістично-конституцій-
ну системи СРСР окупаційною», відмовилися визнавати закони 
«нав’язані Конституціями СРСР і УРСР». Залишалося тільки відро-
дити Українську повстанську армію, що й було зроблено у квітні 
1991 р. на з’їзді ветеранів УПА у Львові. Створене з’їздом Братство 
ветеранів УПА проголосило своєю метою створення «правдивої іс-
торії УПА, увічнення пам’яті загиблих». Правда ця, природно, поля-
гала у тому, що УПА не співпрацювала з гітлерівцями, не займала-
ся терором, етнічними чистками. Її боротьба – «найбільш героїчна 
сторінка історії України». Ветерани УПА спочатку не висували полі-
тичних лозунгів, але й не збиралися стояти осторонь від сучасних 
політичних подій: делегати з’їзду пройшли вулицями Львова разом 
з членами УНА-УНСО.

Численні ЗМІ «демократичної опозиції» обрушили на читачів ла-
вину «об’єктивної економічної інформації», причому, якщо київські 



490 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

видання ще намагалися зберегти імідж – триматися у рамках при-
стойності, місцеві, особливо галицькі, логікою і здоровим глуздом 
себе не обмежували. Невідкладна необхідність державної само-
стійності обґрунтовувалась, насамперед, тим, що Україна – одна із 
самих багатих країн Європи і світу: за 12 основними показниками 
виробництва промислової продукції займає 9 перших і 3 других 
місця. Але скористатися своїми багатствами Україна не може – її 
грабує Москва: «союзні міністерства забирають з України щороку 
100 млрд. рублів, тобто кожний працюючий сплачує союзного подат-
ку 4 тис. рублів». На ці неправильні гроші шикує населення РРФСР: 
зарплати там на 30–40% вище, капіталовкладення на душу населен-
ня вище майже у два рази, а витрати на розвиток української освіти, 
культури, мистецтва – менш третини російських. На душу україн-
ського населення виробляється тонна пшениці, а споживається 140 кг, 
м’яса, відповідно 155 кг і 68 кг, цукру – 118 кг і 48 кг. Із промисло-
вою продукцією ще гірше: 95% уходить за межі України. Але й на 
ті крихти, що залишаються, зариються ненаситні «москалі». Якщо 
негайно не відгородитися від ненаситної Росії, то наслідки будуть 
катастрофічними: «старший брат не зрозуміє: як це – він голодний, 
а молодший брат голосує за самостійність. Зголоднівши зовсім, 
«25-тисячники» із Петербурга і Москви прийдуть до нас «поставить 
этих зарвавшихся хохлов на место» і почистити наші запаси». Не 
менш розповсюдженим аргументом сепаратистів стала економічна 
допомога Заходу – через українську діаспору. Радужні перспекти-
ви такої допомоги особливо активно мусували галицькі націоналі-
сти, тісно пов’язані із «третьою хвилею української еміграції» (після 
другої світової війни). Вони запевняли, що якщо навіть всю Україну 
Захід утримувати не зможе, то Галичину – «Український П’ємонт», 
прогодує безумовно. Тому потрібно згортати економічні відносини 
з Росією та іншими республіками СРСР, переорієнтовувати еконо-
міку на Захід, який надасть у цьому будь-яку потрібну допомогу, 
керуючись, насамперед, не економічними, а воєнно-політичними 
пріоритетами. У 1991 р. голова Львівської обласної Ради народних 
депутатів В. Чорновіл відвідав Канаду і після повернення дав прес-
конференцію, звіт про яку газета «За вільну Україну» помістила під 
симптоматичною назвою «Чорновіл відкриває Америку». Відкриття 
полягало у тому, що «українська еміграція бачить своє основне за-
вдання у підтримці процесів, що відбуваються в Україні». Гроші, – 
переконував Чорновіл, – можна отримати хоч завтра, для початку 
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5 млрд. $, будь Україна незалежною. Але УРСР закордонні бізнесме-
ни грошей не дадуть – бояться, що їх забере Москва.

І якщо згадати референдум 1 грудня 1991 р., то ні про яку «дов-
гоочікувану свободу» говорити не доводиться. Більшість жителів 
України голосували за таку Українську Державу, котра була б краще 
Радянської – зі всіма плюсами останньої і з усуненням її минусів. 
До виборчих урн йшли люди, переконані, що виправляють історич-
ну несправедливість: Москва більше не буде обирати левову долю 
укра їнських доходів, хлинуть іноземні інвестиції, і якість життя різ-
ко покращиться. Комуністи програли, антирадянська опозиція пе-
ремогла. Це відбулося тому, що, як свідчить історичний досвід, ак-
тивна меншість легко нав’язує свою волю пасивній більшості. КПРС 
мала всі можливості перебудуватися самій і перебудувати радянську 
систему. Вона забезпечила рівень життя, котрий А. Маслоу назвав 
першим рівнем задоволення потреб [734], створила передумови ре-
форм, але не змогла їх здійснити, тому, що замість політичної схеми 
«сильна влада – ліберальні реформи» (єдино можливої для країни, 
котра не мала сталих традицій приватної власності і конкуренції), 
стала на шлях «демократичних перетворень». Демократія потрібна, 
але вона не мета, а засіб, корисний і ефективний у певних межах – 
доки не переростатиме у охлократію, доки політичні рішення прий-
маються кваліфікованою більшістю, доки соціальні процеси є ке-
рованими і розвиваються у рамках законів, котрі можна і потрібно 
удосконалювати, але не можна ігнорувати. І чим більше демократія 
переростає у охлократію, тим більше вихолощуються її позитивні 
якості, і на перший план виступають якості негативні.

Населення України зробило свій вибір і, як за кожний вибір, за 
нього потрібно було розплачуватися. Вже 7–8 грудня 1991 р. голови 
Росії, Білорусії, України підписали Біловезьку угоду, покірно ратифі-
ковану парламентами. «Самостійна Україна», про необхідність якої 
так довго твердили галицькі націоналісти, стала дійсністю, залиши-
лося тільки куштувати солодкі плоди. Голосували за звільнення від 
недоліків, натомість отримали апатію – почуття, яке стало «фірмо-
вою» ознакою святкувань Дня Незалежності. Розмірковує з цього 
приводу і А. Яценюк. Щоправда, висновки, у нього, м’яко кажучи, 
непереконливі:

«Поза сумнівом, покоління тих, хто мріяв про Українську Державу, 
і 29 мільйонів тих, хто сказав «так» Незалежності на референдумі 1 грудня 
1991 р., уявляли цю державу принципово інакшою. У тих мріях не було 
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зажерливої корупції, політичних репресій, ганебної бідності, непристойно 
глибокого соціального рошарування, жахливого владного свавілля... Бага-
то з того, що ми відчуваємо на собі повсюдно і щодня, у тих мріях не було 
і бути не могло. Важко було собі уявити, що через 20 років після здобут-
тя Незалежності з України намагатимуться ліпити погіршену і потворну, 
зменшену копію СРСР і правитимуть нею по-радянськи. Тобто, грабу-
ючи країну, вивозячи з неї все і нічого в неї не вкладаючи, поводячись 
з народом, як на окупованих територіях, звідки треба негайно висмоктати 
останню краплю...» [668].

Все із точністю до навпаки! Якщо все було б так, як пише Яце-
нюк, то не було б ніякої радянської спадщини, яку Україна ще й досі 
проїдає.

Східнослов’янські держави за часи «розлучення» продемонстру-
вали різні тенденції розвитку. Зазначимо, що російське суспільство, 
хоч і дуже важко і болісно, але виборсується зі страшної трясови-
ни тієї брехні, яка була утворена прозахідними адептами руйнації 
1980–1990-х рр. Можна пригадати шалений інформаційний шабаш 
тієї доби розвалу: очорнення історії, приниження і висміюван-
ня історичних постатей, оголошення славного минулого «міфом», 
знепристойнення і нищення культурних традицій, представлення 
Заходу як якоїсь незмірно вищої, за всіма параметрами, суспільної, 
політичної і культурної моделі. У Росії з’явилися шанси на загальне 
одужання фактично завдяки лише двом аспектам: піднесенню пра-
вославного ідеалу і реабілітації своєї історії. Для порядної людини 
будь-якого суспільного стану в Росії стає навіть «немодним» цура-
тися свого, рідного. Російське інтелігентне суспільство відмовило-
ся від антиісторичної концепції доби «перебудови» – показувати 
ХХ ст. виключно чорним. Російське суспільство покинуло ганебну 
практику «виїмкової історії». Радянське, наприклад, також стало 
вітчизняним. Яким воно було? Таким, як заслужив народ, – і в зле-
тах героїзму, і в кривавих трагедіях, і в світлі, і в мороці.

Подивимось на Білорусь, яка, на відміну від України, залишаєть-
ся найбільш радянізованою державою, бо зберегла самий великий 
в Європі заповідник соціалістичної планової економіки. Ще в часи 
Великої Вітчизняної війни тут поглибилися своєрідна селянська 
ментальність «партизанської республіки», що стала фундаментом 
для формування післявоєнної місцевої еліти, яка в буквальному 
смислі «вийшла із лісу». Білорусь відмовилася від шокових стриб-
ків у ринковий капіталізм і зберегла відносний соціально-психоло-
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гічний комфорт. Там ніколи не було якоїсь генетичної гоноровості, 
прагнення зайняти суперролі на світовій шахівниці, але, знову ж 
таки, працелюбний, щирий, спокійно-мирний білоруський народ – 
також під крилом Православної Церкви, не каліченої ні розколами, 
ні державним тиском, – зумів зберегти, не розбазаривши й не «про-
їсти», а примножити і справді європеїзувати й модернізувати те, що 
лишилося в спадок від БРСР та всієї попередньої історії. Сьогодні 
у багатьох українців і росіян сформувалося уявлення про Білорусь 
як благополучну країну, де селянський президент «бацька» Лука-
шенко піклується, насамперед, про простий люд.

В Україні ситуація набагато складніше. Незалежність впала на Ук-
раїну як «мана небесна» і виявилося, що у «свідомих українців» взяв 
угору інстинкт поділу здобичі, коли влада не думає про ближнє май-
бутнє. Домінуючі позиції серед власників зайняв «директорський 
корпус» великих підприємств, швидко сконцентрувавши їх акти-
ви у своїх руках. Цей процес йшов при потуранні чиновників, які 
отримали певну долю власності, можливість безпосередньо брати 
участь у підприємницькій діяльності. Бізнес зростається з держав-
ним апаратом і починає справляти визначаючий вплив на прийнят-
тя рішень вищими ешелонами влади. «Директорський корпус» став 
привілейованим сектором економіки, отримав можливість викори-
стовувати бюджетні кошти, різноманітні прямі і опосередковані піль-
ги (відтягування податкових платежів, списання штрафних санкцій, 
подовження валютної виручки). Державні чиновники, які зберегли 
основу свого панування – систему «дозволяти чи забороняти», ви-
магають без докорів сумління хабар абсолютно за все. В рейтингу 
100 найбільш корумпованих країн світу, який щорічно складаєть-
ся міжнародною організацією “Transparency International”, Україна 
у 2000 р. утвердилась у першій третині [776]. Розвал української еко-
номіки призвів до тяжких соціальних наслідків. Перш за все, зрос-
тання безробіття. За офіційними даними у 2000 р. воно складало 5% 
працездатного населення, за неофіційними – 27 %. До них, на думку 
Міжнародної організації праці, слід додати ще 18% зайнятих у про-
мисловості, які тільки вважаються працюючими, а реально безробіт-
ні, і ще 20% зайнятих неповний робочий день. У різних регіонах 
України на одно робоче місце претендували від 26 до 172 особи [163]. 
Влада визнала, що на межі тисячоліть 25,4 % населення України живе 
нижче рівня бідності (у 1992 р. – 15%) [580]. Втім, точніше сказати 
не живе, а виживає. 400 тис. неповнолітніх дітей (згадайте, «єдиний 
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приві лейований клас» в СРСР!) змушені працювати, причому 82% – 
у неформальному секторі економіки [583]. Російські нафтогазові 
кампанії, що орієнтувалися на платоспроможні західні ринки, вико-
ристовували українські нафтопереробні заводи для перепродажної 
підготовки нафтової сировини з подальшою поставкою до Західної 
Європи чи Америки. Обсяги переробки нафти для обмежено плато-
спроможного внутрішнього ринку України скорочувались, що приз-
вело до катастрофічного дефіциту енергоносіїв. Всі спроби протягом 
1990-х рр. хоча б частково вирішити проблему диверсифікації наф-
тових поставок не увінчалися успіхом. Велика Україна докотилася до 
крадіжок нафтопродуктів, що викликало різку відповідну реакцію 
Росії. По-перше, російські кампанії підвищили ціни на енергоносії, 
що поставлялися для України (по різним видам палива на 5–11% 
вище середніх світових цін), отримуючи у вигляді оплати контрольні 
пакети акцій українських нафтопереробних виробництв. По-друге, 
з обранням В. Путіна президентом Росія відмовилась вирішувати 
проблему української заборгованості довгим шляхом реструктури-
зації і почала вимагати у Києва приватизації більше 30 великих під-
приємств – основу української економіки, а також магістральних наф-
тогазопроводів. Як аргумент тиску використовується можливість 
транзиту російських енергоносіїв до Європи, минаючи Україну. 
У тре тє тисячоліття Україна вступила під загрозою бути поглинутою 
темрявою. У 1999 р. в Східній Україні бували дні, коли навіть у об-
ласних центрах електроенергію вимикали на 12–13 годин. Ситуація 
у райцентрах була ще гіршою. У відповідь українські офіційні особи із 
захопленням обговорюють у ЗМІ глобальні прожекти типу транзиту 
через Україну каспійської нафти. Обговорюється це цілком серйоз-
но, немовби є можливість сплачувати за 1 км тисячокілометрового 
трубопроводу 1,3 млн. $ або що ці гроші Україні хтось подарує.

На думку французького історика Огюста Кошена, французьку 
революцію затіяв так званий «малий народ» – постійні відвідува-
чі салонів і філософських товариств, які були відірвані від життя 
«великого народу» і сформували свій окремий інтелектуальний 
світ. Виходячи на авансцену у 1789 р., вони зуміли нав’язати свої 
цінності великій Франції. Виступаючи від імені французької нації, 
«малий народ» висував ультимативні вимоги, приймав доленосні рі-
шення, оголошував війну, виганяв неугодних депутатів із Конвенту, 
придушував повстання, відправляв на гільйотину незліченних во-
рогів [274]. Сучасна Україна непогано ілюструє концепцію Кошена. 
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Ключова для українського «малого народу» ідея суверенітету (від 
Росії) дійсно протягом століть була абсолютно чужою для «великої 
України». І справа зовсім не в косності і приземкуватості натовпу. 
Причина проста: ніколи в російській державі (включаючи СРСР) 
українець не відчував не тільки утисків, але й дискомфорту от своєї 
належності до українців. Невипадково історичні герої українського 
«малого народу» були політичними невдахами, що зазнали повне 
фіаско у своїй діяльності. Причому головною причиною їх катаст-
роф стали не зовнішні фактори нездоланної сили, а неприйняття 
з боку самих українців. І якщо б в певний момент вони не знадоби-
лися б зовнішнім ворогам Росії, у них не було б шансів потрапити 
на сторінки сучасних підручників історії (наприклад, як такий собі 
Сапега, чий прожект українського походу не надихнув Бонапарта). 
Як хазари колись грабували Русь, висмоктуючи з неї всі соки, поки 
Святослав не знищив їх, так і олігархи, які заволоділи всім тим, що 
колись було «народною власністю», роблять з України нову Хазарію, 
вивозячи награбоване до всіх чотирьох частин світу. А Україна че-
кає нового Святослава. Або нового Богдана... Вона дочекається.

Приходиться констатувати: у ХХІ ст. Україна вступає, перестав-
ши бути розвинутою індустріальною державою – створений вели-
чезними зусиллями і жертвами економічний потенціал втрачений. 
Незграбне лавірування між Росією та Заходом обумовило крах укра-
їнської економіки. Широко рекламовані реформи впроваджува-
лись непослідовно, суперечливо, супроводжувались масовим роз-
краданням національного багатства. Налякавшись «слов’янського 
братерства», Україна згорнула налагоджені зв’язки у Східній Європі 
і в результаті опинилася в «сірій зоні» континенту, відокремлена 
від Західної Європи неспокійними Балканами. До Європи Україну 
не пускають. Не допомогли ані мольби, ані погрози, ані залякуван-
ня «радіоактивним Чорнобилем» і «варварською Росією», в сферу 
впливу якої, згідно МЗС України, приречена потрапити українська 
держава (читай – владні еліти), якщо цивілізований Захід не надасть 
чергового траншу, завідомо приреченого на розкрадання цією ж са-
мою елітою. В Європі зрозуміли, що є дуже легковажним сприймати 
всерйоз все, що в Україні кажуть з високих трибун і записують в за-
кони. Таким чином, ця політика не компенсувалася західним векто-
ром і утворився геополітичний вакуум. Перебільшеною виявилась 
і «західна» ментальність, згідно якої Західна Україна мала б стати 
«флагманом капіталізму», що створив би благодатний інвестиційний 
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клімат і перетворився б на зразок вільного підприємництва для Пів-
дня і Сходу України. Але цього не тільки не відбулося, навпаки, за-
хідний регіон є найбільш дотаційним в Україні. А найбільший вне-
сок в економіку держави вносять південні і східні регіони, де про-
живають «неправильні українці» та інші громадяни.

Розвал радянської наддержави кардинально змінив ситуацію 
у світі, поклав початок руйнівним процесам, які стали охоплювати 
все нові держави і континенти. Коли президент Російської Федерації 
В. Путін назвав розпад СРСР «крупнейшей геополитической ката-
строфой ХХ в.» [442], ліберальні кола підняли галас, звинувативши 
російське керівництво ледве не в «сталінізмі» і намірі «відродити 
радянську імперію». При цьому ніхто з «професійних гуманістів» 
не бажає згадати про ту жахливу ціну, сплачену народами СРСР за 
хвалену «демократію» – про ланцюгову реакцію міжнаціональних 
конфліктів і війн, що не один рік палали на руїнах великої країни, 
про розгул тероризму і екстремізму, етнічних чистках і масових 
вбивствах, що унесли сотні тисяч, якщо не мільйони людських жит-
тів. Нагорний Карабах, Приднестров’я, Абхазія і Південна Осетія, 
Таджикистан і Чечня – всі ці рани не зажили ще й сьогодні, будуть 
кровоточити ще роками... Під виглядом прощання з тоталітариз-
мом рухнула вся руська історія – Яський і Кучук-Кайнарджийський 
договори, Ніштатський мир і Полтава, а разом з нею поствізантій-
ський простір. Історичний і зовнішній контекст проголошення СНД 
на місці геополітичного простору Росії, що існував у ХХ ст. у формі 
СРСР, багато в чому визначив його аморфне майбутнє. Створення 
СНД оголошувалось і багатьма сприймалось гарантією від конфлік-
тів і хаосу, а також уявлялось як найменше у якості діючого, відповід-
ного духу доби інструменту збереження існуючих багатовікових 
зв’язків між народами. Небагато хто наважився відверто визнавати, 
що розпад СРСР породжував конгломерат не завжди дружніх, не-
рідко ворогуючих квазідержав, жодне з яких не мало ані безспірних 
територій і кордонів, ані однорідного і однодушного населення, ані 
стабільних державних інститутів, що гарантували б від екстремізму 
зовні і всередині розколотих суспільств. Жодна республіка не була 
продуктом самостійного історичного розвитку в основоположних 
державних категоріях – територія, нація, державність. Практично 
всі суб’єкти соціалістичної федерації ніколи не мали б ані тієї тери-
торії, ані тих кордонів, а деякі взагалі припинили б своє національне 
існування, якби самостійно мандрували по світовій історії.
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Хто ми й куди йдемо? Це питання не прояснили навіть 20 років 
незалежності. На жаль, на даний момент можна сказати лише од-
не: українці – народ-примара, що перебуває у країні-фантомі. Чому 
Украї на фантом? Та тому, що у неї де-факто немає власної держав-
ності, ідеології, цінностей, цілей і практично повністю зруйнована 
економіка; тому, що наказала довго жити національна культура; 
тому, що знос інфраструктури країни (створеної радянським «то-
талітаризмом») набув катастрофічних масштабів; тому, що корупція 
принизала все суспільство зверху донизу; тому, що вмерла система 
охорони здоров’я, на ладан дихає наука, інтенсивно деградує освіта; 
тому, що пересічний український громадянин не може розраховува-
ти на підтримку і захист власної держави, а навпаки, кожен день, аби 
вижити, він веде з нею нерівну боротьбу.

Чому українці народ-примара? Тому, що смертність в Україні пе-
ревищує народжуваність у 3–4 рази [582]; тому, що щорічно від ту-
беркульозу помирає 7,5 тисяч осіб [65], ВІЧ-інфекованих – близько 
360 тисяч [253]; тому, що в нашій країні близько 2,5% мають пробле-
ми з психікою [336]; тому, що реально в Україні 2 млн наркоманів 
(при цьому 70% з них складає молодь у віці до 30 років) [350]; тому, 
що повним ходом йде інтелектуальна й духовна деградація населен-
ня; тому, що більша частина українських громадян живе в злиднях; 
тому, що на вулицях України ведуть жалюгідне існування 100 тисяч 
безпритульних дітей [648]; тому, що реальне безробіття в країні до-
сягає 40%, бо третина працездатного населення нелегально працює 
за кордоном [163].

Між тим ворог роду людського не дрімає, нацьковуючи у право-
славному секторі планети брата на брата, основним аргументом 
виставляючи злобу, упередженість, а не факт чи знання. Ніяка на-
ука не фальсифікується так нещадно різними режимами, як історія. 
Найголовнішою фундаментальною основою ідеологічної політики 
президента В. Ющенко став «культ Голодомору», істерична пропа-
ганда якого призвела до насадження в суспільстві фрустраційних, 
паталого-танатичних настроїв, до трагічно-жертовних асоціацій 
відносно всього комплексного поняття «Україна». Уявлення націо-
налістичних сил про причини і наслідки голоду 1930-х рр., стали 
практично офіційною доктриною «помаранчевої» влади. Основни-
ми пунктами цієї доктрини, більш схожої на міф, є наступні:

1. Голод був організований «імперською Москвою» для того, щоб 
знищити як можна більше українців.
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2. На місце загиблих заселилися переселенці з Росії – що і є при-
чиною не надто успішного просування «національної ідеї» – адже 
Південь і Схід України заселений етнічними росіянами.

3. Для подальшого будівництва незалежної української держави 
необхідно узаконити наведені вище пункти – передбачивши відпові-
дальність для тих, хто насмілиться думати інакше. У якості зразка 
наводиться німецький закон, згідно якому заперечення факту «Хо-
локоста» загрожує позбавленням волі на декілька років.

У 2006 р. Верховна Рада України офіційно визнала «Голодомор 
1932–33 рр.» «геноцидом українського народу» [433]. Зробивши «го-
лодомор – геноцид української нації» центральною тезою «націо-
нальної ідеології», керівництво України, окрім демонізації комуніз-
му, постійно використовувало цю тему в антиросійських і антирусь-
ких цілях, з метою створення з Росії і російського народу образу 
інфернального ворога. Тему «голодомору» як актуального ідеоло-
гічного ресурсу підхопили і за межами України. В ряді країн його 
офіційно визнали геноцидом, ПАСЕ визнало факт голоду 1933 р. як 
свідоме винищення населення України владою СРСР [744].

Реальна і безпристрасна історична оцінка голоду 1933 р. на тепе-
рішній час дуже ускладнена. Надто сильне пропагандистсько-емо-
ційне поле, яким огорнуто дану тему, робить об’єктивну роботу вче-
них досить проблематичною. Якщо брати оцінки голоду у масовій 
свідомості людей, то тут можна зробити ряд висновків. Так, до цьо-
го часу невідомо, скільки ж людей насправді загинуло від голоду. 
Так, на 60-й конференції Асоціації міжнародного права (Монреаль, 
29 серпня – 4 вересня 1982 р. ) була створена неурядова міжнародна 
структура – Міжнародна комісія з розслідування голоду в Україні 
(1932–1933 рр.), яка визнала, що експерти не мають однієї думки 
стосовно встановлення прийнятної оцінки кількості жертв голоду – 
4,4 мільйона (Максудов), 4,5 мильйона (Косинський), 5 мільйонів 
(Конквест), 7,5 мільйона (Мейс) [334]. Залишається загадкою як раху-
ють втрати сучасні українські історики. Наприклад, Станіслав Куль-
чицький пише:

«Якщо говорити про загибель людей від голоду в Україні в 1933 р., – 
слід назвати тільки одну цифру – 3238 тисяч осіб. Або, приймаючи до ува-
ги неточність статистики, цифри у діапазоні від 3 до 3,5 млн. осіб» [290].

Що це за «неточність статистики» така? І за якою методикою 
рахували? І скільки серед загиблих було українців? Адже «в Україні» 
та «українців» – це дві великі різниці! Селянство, особливо на півдні 
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республіки, складалося ще й з росіян, болгар, молдаван (до складу 
УРСР тоді входила ціла Молдавська Автономна Республіка – те-
перішнє Придністров’я) і численних німецьких колоністів. Все це 
в Україні зараз намагаються не розшифровувати, автоматично пере-
творюючи всі жертви в «українців», а із інтернаціональної трагедії 
роблячи геноцид тільки «титульної нації».

Посівна кампанія 1932 р. була проведена дуже погано. Зенон 
Косіор вказує:

«Чому був зірваний план хлібозаготівель, чому в ряді колгоспів є хар-
чові утруднення? Цього року Україна здала державі мізерно малу кількість 
хліба. Багато районів, дуже багато колгоспів хліба майже не здавали. Усе 
це не можна ні в якому разі пояснити поганим врожаєм. 1931 р. майже 
при такому самому врожаї хліба заготовлено вдвоє більше. Куди ж подівся 
хліб? Хліб розбазарили, розкрали всі кому спало на думку, частину хлі-
ба втратили під час збирання, дуже багато проїли і розтратили через так 
зване громадське харчування і т. д. і т. п. Причини зриву хлібозаготівель 
в ряді колгоспів полягають в тому, що потакали рвацьким настроям най-
відсталішої частини колгоспників, не боролися з ледарями та розкрада-
чами колгоспного добра. Дали волю куркулеві, махновцю, петлюрівцю 
провадити підривну роботу в колгоспах, допустили організацію з їхнього 
боку саботажу хлібозаготівель, розкрадання, розтаскування хлібу і цим 
підірвали багато колгоспів» [268, с. 29–30].

У доповіді на першому всесоюзному з’їзді колгоспників-ударни-
ків 16 лютого 1933 р. Лазар Каганович наголосив:

«В ряді колгоспів і радгоспів торік було величезне розкрадання зерна 
на корені. Ми не хочемо сказати, що це стосується до більшості колгоспни-
ків. Але є ще люди, що живуть старою психологією, яких куркуль підбиває 
на розкрадання колгоспного добра. Мені самому доводилося бачити один 
колгосп, де з 7 членів правління – 5 колишніх білих козацьких підхорун-
жих. Вони самі розкрадали колгоспний хліб і інших підбивали. Револю-
ційної пильності, боротьби за соціалістичну власність нема ще у багатьох 
працівників... Питаєш секретаря комуністичного осередку, – хлопець на 
вигляд бойовий, носить кубанську шапку на бакир. «Як справа стоїть?» – 
«Працюємо добре, та ось урожай поганий». – «Хто тобі сказав?» – «А ось 
люди кажуть». Коли ми виявили, що у цьому колгоспі 5 білогвардійських 
підхорунжих сиділи в правлінні, коли ми викрили, що в молотарці нав-
мисне вибито більше від половини зубців і сита перемінено, я сказав цьо-
му секретареві: «Чому ти, комуніст, керівник, секретар комуністичного 
осередку, чому ти не подивився вглиб, через що поганий обмолот, чому ти 
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дав змогу білогвардійцям обдурити колгоспників і державу? – Тому, що ти 
базікало, тому, що ти не організатор, тому що тобі революційної класової 
пильності, тобто настороженості до ворогів, не вистачає»... Куркуль тепер 
вже не той. Він знає, що просто в лоб не візьме. Він заходить нишком, 
крадькома, нашіптує, обережно намацує, старається підчепити того чи 
того малоосвіченого, ще нестійкого колгоспника за його слабкі сторони, 
аби тільки підірвати колгоспи, аби тільки підірвати інтереси радянської 
влади, аби тільки накапостити кращим колгоспникам-ударникам, які всі 
сили свої покладають на справу піднесення колгоспів...Ми розбили кур-
кулів у відкритому бою і ми роздушимо куркульську гидоту, що нама-
гається підірвати соціалістичну власність нишком, зсередини колгоспу... 
Вам, колгоспникам, вам, передовим ударникам, кращим людям, – вам тре-
ба відповісти їм твердо: «Ні, дзуськи! Держава наша ледарям, рвачам, що 
занапащають колгоспну справу, дасть відсіч, ми здійснимо гасло «хто не 
працює, той не їсть» [229, с. 33, 34, 41, 42].

Однак, немає жодних даних про те, що віддаючи наказ про ви-
лучення продовольства у селян, керівництво СРСР планувало го-
лод як такий, а тим більше свідомо бажало загибелі людей. Є багато 
свідчень, що масова загибель населення була несподіванкою для ко-
муністичної влади, що вона, після усвідомлення наслідків, намага-
лася дати «задній хід» заходам, що призвели до голоду. І, тим більше, 
немає об’єктивних причин вважати голод спланованим «геноцидом 
української нації».

Голод поза сумнівом був і він супроводжувався масовими жерт-
вами, але вже у 1934 р. його наслідки не відчувалися. Нормальне 
суспільне життя в містах не припинялось і у 1933-му р., а на селі 
у наступному 1934 р. були засіяні лани (виданим державою зерном), 
вже тоді гралися весілля, діти ходили до школи і т. п. Як звітував 
Влас Чубар:

«Україна підходить до кінця 1933 сільськогосподарського року з ря-
дом серйозних досягнень, з незрівнянно вищими кількісними і якісни-
ми показниками, ніж за усі попередні сільськогосподарські роки. До 
XVI річниці Жовтневої революції повністю і досрочно завершено річний 
план хлібоздачі по всіх секторах. На 5 листопада – на 15 день раніше ніж 
торік – повністю виконано план озимної сівби. Значно підвищилась проти 
минулого року врожайність колгоспних полів України. Пересічно по рес-
публіці припадало на трудодень від 4 до 6 кг хліба, при чому сотні колгос-
пів забезпечили здачу 12–14 кг і більше. Ці показники свідчать про те, що 
Україна вийшла з прориву 1931–1932 рр., переборола відставання свого 
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господарства і створила міцний фундамент для перетворення всіх колгос-
пів у більшовицькі, всіх колгоспників у заможних» [619 с. 39].

Голод 1933-го р. прискорив «соціальні перетворення» на селі, 
сприяв зміцненню колгоспного устрою. Але ж цей устрій був сприй-
нятий сільським населенням, і воно навіть на ментальному рівні ста-
ло «колгоспним селянством». Ті люди, які пережили голод 1933-го р., 
в переважній масі не стали ворогами радянського ладу, навпаки, 
вони були його прибічниками і активно його захищали у Вели-
кій Вітчизняній війні. Тему «страшного голоду 1933-го» гітлерівці 
у своїй пропаганді використовували слабо, що говорить про неак-
туальність її для роботи з тодішнім населенням. Жахливий голод 
1933-го пам’ятали чудово, але відносились до нього як до екстре-
мальної події, провина за яку лежала на владі того періоду, а не на 
комуністичній системі як такій. Якщо брати післявоєнний період, 
останні десятиліття СРСР, то українське село було досить замож-
ним. Причому на українському Сході селяни жили краще, ніж на 
Заході. Сільське колгоспне життя здавалося радянським українцям 
(крім тих, хто став ними у 1939 р.) майже ідеальним. Колгоспи у пе-
реважній більшості були високоінтенсивними виробництвами. На 
теперішній час сільським населенням України руйнування колгосп-
но-колективних форм радянського господарювання сприймається 
як трагедія і катастрофа. Причиною ностальгії більшості постра-
дянського населення за колгоспами, є, звичайно, не «вроджений 
комунізм», а неефективність нових форм господарювання і падіння 
рівня життя в українському селі. Люди сумують не за часами Бреж-
нєва-Щербицького, вони сумують за часами засіяних ланів і достой-
них заробітків безпосередньо у рідних селах. Індивідуально-фер-
мерський тип сільського господарювання, до якого вони змушені 
вдаватися, сприймається як архаїчний, неприродний і потворний. 
Тому надії селян Центру-Сходу-Півдня (як і шахтарів Донбасу та 
металургів Запоріжжя) полягають у відбудові квазірадянського со-
ціально-економічного комплексу.

Втім, все це стосується сільської культури. Україна ж країна куль-
тури міської. Соціальне обличчя країни, суспільний настрій і мен-
тальність формує місто. І українська міська культура, як крупних 
індустріальних центрів, так і середніх і малих міст – свій зовнішній 
вигляд набула саме в радянський період. Єдиний український народ 
був виплавлений із малоросіян, галичан, слобожан, волинян саме 
у радянському котлі. І головну роль в цьому відіграло індустріальне 
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радянсько-українське місто. Парадокс у тому, що місто нищить тра-
диції, але місто ж їх і створює. Українська міська культура не була 
спадкоємницею культури міста царської Малоросії, вона була на-
роджена разом з появою радянського індустріального міського типу 
соціального життя і тому обличчя сучасної України як культури міс-
та – це продовження радянської цивілізації. Один з галицьких інте-
лектуалів Володимир Єшкілєв підвів рису під невідбувшимся ста-
новленням того, що він називає «українською субцивілізацією»:

«Тепер, коли пройшло два десятиліття, ми вправі підвести проміжний 
підсумок. Він невтішний. Означене затвердження Української суб-цивілі-
зації не відбулося. Попри окремі екстенсивні досягнення, вона й досі не 
володіє ані принциповими атрибутами, ані фундаментальними ознаками 
титульності і самобутності навіть в межах тої держави, котра на офіцій-
ному рівні виступає як суспільна-політична форма цієї суб-цивілізації 
і «підтверджує» цю свою місію синьо-жовтим прапором, тризубом, гім-
ном, Пересопницьким Євангелієм та єлейно-державницькою картиною 
у фойє зали засідань Верховної Ради» [192].

Причин такої непривабливої картини В. Єшкилев наводить де-
кілька, і є надзвичайно цікавим їх проаналізувати й оцінити. По-
перше, за його словами, «Українська суб-цивілізація в 90-ті роки була 
переважно сільською, до міста вона відносилася вороже і в принци-
пі не була готова до конструктивного діалогу з містом». По-друге, 
«у той момент, коли закладалися основи стосунків держави і вели-
кого бізнесу (1992–1998) в межах Західної України (ЗЄ-масиву) не 
виникло жодної місцевої великої фінансово-промислової олігар-
хічної групи, на фундаменті якої могла б формуватися справжня 
(а не опереткова) орієнтована на Європу політична сила». По-третє, 
«переоцінка представниками Української суб-цивілізації впливу За-
ходу (корінного «ЗЄ-масиву») на процеси в Україні також спричи-
нилися до поразки. Згідно з давніми українськими політичними мі-
фами, Захід буцімто є принципово зацікавленим у «відриві України 
від Росії», як гарантії того, що мілітарна Євразійська імперія ніколи 
не відродиться як геополітична сила, здатна загрожувати Європі 
і США. Цей міф не витримав випробування часом». І нарешті, по-
четверте, «вичерпався «Український народницький проект», який 
здійснювався (до революції – під пильним наглядом світового ма-
сонства) від доби «Руської трійці» і Тараса Шевченка аж до часів 
«шістдесятництва». Цей вичерпаний проект не було замінено рівно-
цінним постмодерним». В. Єшкілєв приходить до висновку, котрий 
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явно його не радує, однак з яким, якщо не зважати на деякі емоційні 
епітети, можна погодитися:

«У російськомовних містах у відповідь на «культурний наступ» україн-
ства відбулася ніким не передбачена (й досі мало досліджена культуроло-
гами) мобілізація «совкового» культурно-цивілізаційного ресурсу. Радян-
сько-ностальгічні «старые песни о главком» вступили в культурний синтез 
(переважно стихійний) з православними та консервативними ідеологе-
мами, породивши прийнятну основу для теперішніх концептів на кшталт 
«Русского мира». Цей новий культурно-цивілізаційний субстрат пережив 
вже кілька «мутацій» і швидко мутує далі, в бік більш стійкої (православ-
но-містичної) форми свого існування. «Великий діалог» з представниками 
цього субстрату буде важким в силу його підставової ворожості до біль-
шості фундаментальних українських культурних міфологем» [192].

Але ж інакше й бути не може! Як пише Олесь Бузіна:
«Вся проблема в том, что волею товарища Сталина, собравшего си-

ловым способом Советскую Украину в 1939 г., объединены были в одно 
целое галицкое сельское захолустье цивилизации Западной и один из 
самых передовых, индустриализованных и идеологически вооруженных 
регионов цивилизации Восточной. Киев как центр Крещения Руси, «мать 
городов русских» и место, через которое проникла в среду восточных 
славян византийская идея православной империи, просто не могут мир-
но (или хотя бы тихо) ужиться в рамках одного государства с галицким 
селом и подобным селу... псевдогородом Львовом, населенном бывшими 
крестьянами, сохранившими все свои ментальные особенности, вплоть 
до пьянства и любви к массовым свадьбам. Село наступало на протя-
жении 90-х и 2000-х годов. Представители этого села – Кравчук, Кучма 
и Ющенко «успешно» разоряли доставшийся им в наследство фрагмент 
советской цивилизации. Деиндустриализация поразила Львов, в значи-
тельной степени Киев, уничтожила военные и судостроительные заводы 
юга, превратила в воспоминание армию, слила керосин из баков самоле-
тов украинских ВВС, зарядила желудки и мозги молодежи пивом и вод-
кой (до революции винокуренные заводики традиционно располагались 
именно в сельской местности) и сократила население Украины на шесть 
миллионов человек. Наглядно выраженный на всеобщем развале кри-
зис националистической идеологии, под лозунгами которой происходи-
ла эта аннигиляция, достиг апогея на выборах 2010 года, когда впервые 
за двадцать лет так называемой независимости между собой сражались 
два уроженца города – Тимошенко и Янукович. Истинно сельские кан-
дидаты даже не попали в финал! Но тот из двух учасников последней 
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президентской схватки, который спекулятивно поднял на щит сельские 
галицкие ценности (я имею в виду Юлию Владимировну), проиграл вы-
разителю интересов пусть и не самой совершенной, но все-таки ГОРОД-
СКОЙ цивилизации» [57].

Проблема відношення до радянського періоду історії України 
включає в себе і такий значний момент. Так само, як в Росії і Бі-
лорусії, в суспільній свідомості України зберігається сакральне 
відношення до Великої Вітчизняної війни. Але слід сказати, що 
сакральний характер ВОВ в українській свідомості все більш роз-
мивається, стає абстрактним і міфологізованим. Причому ці міфи 
іноді ретельно конструюються і моделюються за всіма законами 
інформаційно-психологічної війни. Склалася парадоксальна ситу-
ація: у бібліотеках на одній полиці стоять виданий у Канаді збірник 
документів, у тому числі німецьких, про формування дивізії СС 
«Галичина» з текстом присяги вояків цієї дивізії на вірність Гітлеру 
та виданий у 1994 р. історико-публіцистичний збірник «Українська 
дивізія «Галичина» з роз’ясненням, що мова йде про «першу дивізію 
української національної армії», бійці якої присягали на вірність 
Україні. Але поступово «все стає на свої місця»: у бібліотеках, в спис-
ках рекомендованої літератури залишаються виключно «потрібні» 
видання. Школярам і студентам рекомендується вивчати тільки 
«справжню» історію, в якій ОУН сповідує демократичні принципи, 
а Бандера – «символ нації». Створений абвером батальйон «Нахті-
галь» в дійсності – український курінь «Соловейко» – «антинімець-
ке формування у німецьких мундирах». У геноциді євреїв галицькі 
націоналісти участі не брали. Бійці 1-ї української дивізії «Галичи-
на» не мали ніякого відношення до СС: «молоді українські хлопці 
воювали за Україну, за її волю, щоб не було на рідній землі ніяких 
окупантів». УПА захищала українське населення від терору «поль-
ських шовіністів, німецьких і радянських окупантів». На фоні цих 
історичних «пошуків» націоналісти підіймають питання про повну 
реабілітацію ОУН-УПА і влада, особливо у Галичині, йде їм назу-
стріч. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волин-
ській, Роменській областях місцеві Ради визнали УПА «воюючою 
стороною» у Другій світовій війні і пропонують зробити те ж саме 
Верховній Раді України і Президенту. Київська влада діяти так від-
верто поки що побоюється, бо доводиться рахуватися і з суспіль-
ною думкою у Східній Україні, і в країнах СНД, і на Заході. Тому 
офіційно ОУН-УПА не реабілітують – готують грунт. Ветеранам 
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Червоної армії та УПА під гаслом «національного примирення» за 
державний рахунок влаштовують спільні зібрання, екскурсії Дніп-
ром на теплоходах.

Думається, що соромом повинно пронизати нас за той факт, що 
Росія готова прийняти для перепоховання прах героя боротьби 
проти фашизму радянського розвідника Миколи Івановича Кузнє-
цова (перепоховати його планують на рідному Уралі) [454]. Це в той 
час, коли могилу розвідника у Львові постійно оскверняють ультра-
націоналісти, які не хочуть задуматися над тим, що Україна існує 
60 років після війни не завдяки бандерівцям, а завдяки самовідданій 
боротьбі багатонаціональної радянської армії...

Ще ніколи в Україні не було настільки злобної, огидної і про-
дажної кон’юнктури у ставленні до свого історичного минулого. 
Залякати, емоційно виснажити істеричним галасом і тут же посія-
ти в цей сприятливий емоційно-психологічний грунт зерна своїх 
ідей – основна мета тієї психологічної обробки, яку проводять 
націоналістич ні реакціонери. З незбагненною впертістю і послідов-
ністю в сві домість українців втілюється комплекс народу-страж-
дальця, народу-мученика. Країна перманентно визначає «ювілеї» 
якоїсь трагедії: батуринської 1709, Крут 1918, голодомору – 1933, ра-
дянської окупації тощо. Причому ясно, хто був мучителем – Росія. 
Про те ж, наприклад, що польські пани (європейці!) вважали навіть 
наших гетьманів бидлом, запрягали українців в карети і плуги, сади-
ли їх тисячами на палі (а потім практику паль, кострищ, відсічення 
голів принесли нам інші європейці – німецькі фашисти) – ні слова. 
Те, що укладачі «українсько-шведського союзу» дозволили шведам 
перетворити сіверянські храми на конюшні, що головні «союзники» 
видрали всіх курей і поросят у своїх «гостинних партнерів» – про 
те мовчок. Як і про те, що учасники «українсько-німецької угоди» 
з гітлерівським рейхом відправили на той світ не тільки тисячі по-
ляків і євреїв, а й єдинокровних українців. Втім, тепер натужно ко-
лекціонують «свідчення про переодягнутих енкеведистів». Цікаво б 
запитати: чи були ще колись в діяльності чекістської контори ана-
логічні вдавання до маскараду, крім повоєнної Західної України? Чи 
типово це? Чи не заскладний, не надто дорогий і малоефективний 
«художній прийом» – розігрувати такі костюмовані спектаклі з тися-
чами статистів, з десятками тисяч убивств? Щось тут не в’яжеться... 
Раз-по-раз з’являються такі фальшивки, як нібито наказ маршала 
Г. Жукова про депортацію всіх (!) українців до Сибіру, чи нібито 
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«генеральна угода» 1938 р. між НКВС СРСР та гестапо Німеччини. 
Незаангажовані історики давно розтовкмачили любителям липових 
сенсацій, що це маячня. Але зараз на коні історики іншого розливу 
(чи «перегону»?).

Відомо, що західні землі України і Білорусії не являються іс-
торичними землями Польщі і були захоплені нею останній раз 
у 1920 р. Це визнавало і світове співтовариство. Квінтесенцією цьо-
го визнання стала відома «лінія Керзона». Територія польської дер-
жави (388 400 кв. км.) складалась з колишніх російських губерній, 
австрійської провінції Галичина, частини Прусії і Верхньої Селезії, 
поступаючись величиною тільки СРСР (21 210 000 кв. км.) та Німеч-
чині (470 000 кв. км.). Особливу гордість поляків викликає те, що 
свою незалежність вони завоювали у збройній боротьбі. Як відомо, 
з кінця XVIII ст. її землі були поділені між трьома могутніми імпе-
ріями Німецькою, Австро-Угорською та Російською. У Варшаві сто-
яв корпус російської гвардії, в Познані – німецький гарнізон, Краків 
і Львів були провінційними австрійськими містами. Ані участь 
польських добровольців-легіонерів у наполеонівських війнах, ані 
два шляхетських повстання проти Росії у ХІХ ст. не могли змінити 
цього печального для поляків стану. Тільки загальноєвропейська 
політична криза 1914 р., Перша світова війна, розпад Австро-Угор-
щини, революції в Росії і Німеччині і тимчасове послаблення цих 
двох держав дозволили Польщі знову стати незалежною державою. 
Буквально за два роки (1918–1919) полякам вдалося і повстання про-
ти німців на своїх західних територіях, і вигнання зі Львову військ 
Західноукраїнської Народної Республіки, і, навіть, відбиття насту-
пу Червоної Армії на Варшаву. Це породжувало ейфорію – цілком 
необґрунтовану. Поляки швидко забули, що у 1920 р. на Варшаву 
наступала дуже послаблена армія більшовиків, яка втратила багато 
солдат і командирів у 3-річній громадянській війні; що перед мар-
шем Тухачевського і Будьонного на Варшаву червоні вигнали поль-
ську армію Пілсудського з Києва; що нова країна залишалася слабо-
розвинутою і в основному аграрною. Польша була багатонаціональ-
ною державою, де поляки як панівна нація становили трохи більше 
половини населення. Все інше населення, головним чином українці, 
білоруси, євреї – складало національно безправну меншість. Поль-
ща як держава являла собою надзвичайно штучний витвір, без міц-
них внутрішніх зв’язків, а тому і триматися могла тільки в умовах 
певної міжнародної рівноваги. Промисловість західноукраїнських 
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областей, внаслідок колоніальної політики Польщі, являла собою 
кустарно-ремісниче виробництво. Хронічне безробіття в 1920–
30-х рр. охоплювало приблизно 400 тис. чоловік. Зарплата робітни-
ків була в два рази меншою, ніж в промислових районах Польщі. 
75% західноукраїнського населення становили селяни, серед них 
понад 500 тис. таких, які мали менше 2 га землі на господарство 
і являлися, по суті, безробітними напівпролетаріями. Вкрай відсталі 
методи землеробства виснажували ґрунти. Загроза голодної смерті 
була повсякденною реальністю для значної частини населення. Ба-
гато незаможних селян змушені були емігрувати, шукаючи поря-
тунку в США, Канаді та інших країнах.

Колоніальна політика Польщі на західних землях України була 
нерозривно пов’язана з шовінізмом. Добре відомо про дискриміна-
цію українського населення, його мови, культури польською владою. 
Досить нагадати, що українець не мав права на посаду в державній 
установі. З 1919 по 1939 рр. кількість українських шкіл скоротилася 
з 3600 до 139. Понад 80% українських дітей не мали можливостей 
вчитися в школі. Дуже мало українці навчалося в вищих і середніх 
спеціальних учбових закладах. Неписьменність серед українсько-
го населення становила 70%. Навіть польська преса визнавала, що 
конституційні положення про рівноправ’я українців на практиці 
часто залишаються мертвою буквою, бо влада не визнає іншої полі-
тики в «кресах», крім політики приниження і гноблення, гаслом якої 
є «Горе переможеним».

Нестерпне економічне і національне гноблення західноукраїн-
ського населення панською Польщею викликало серед нього обу-
рення і гнів. З 1922 р. в Західній Україні помітно посилився опір 
властям в формі бойкоту державних заходів, зокрема перепису на-
селення, виборів до сейму, військової повинності, в формі страйків, 
вуличних боїв з поліцією, партизанського руху. Уряд пілсудчиків 
відповів жорстоким терором, який ввійшов в історію під назвою па-
цифікація (умиротворення). До каральних акцій була залучена не 
лише поліція, але й армія. Карателі притягували селян до колектив-
ної відповідальності. У 284 селах били всіх підряд по 15–30 хвилин. 
Тисячі людей були закатовані на смерть, в муках вмирали від ран та 
гангрени. Спеціально для політичних в’язнів польські власті ство-
рили концентраційний табір Береза Картузька. Уніатсько-націо-
налістичні кола часто провокували репресії – вдавались до підпалів, 
політичних вбивств та інших акцій, намагаючись звалити вину за 
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них на КПЗУ, «агентів Москви», щоб викликати обурення і недовір’я 
до комуністів та СРСР серед західноукраїнського населення, заляка-
ти, деморалізувати народні маси і повести за собою.

Таким чином, всяке серйозне порушення світового порядку, вста-
новленого Версальським договором, мусило кінець-кінцем вести 
Польшу до повного краху. Сталін, використовуючи сприятливу 
політичну ситуацію, відновив історичну справедливість, доведен-
ням чого була відсутність будь-яких протестів в світі, в тому чис-
лі й з боку союзників Польщі. Наші війська сприймалися місцевим 
населенням як визволителі від поляків. Саме тому похід й назвали 
«визвольним». Це безспірні факти. Як казав Василь Стефанік, звер-
таючись до клерикалів і націоналістів:

«Яке щастя, що наш мужик не слухає вас і має свій розум, твердий, як 
той п’ястук, що підкладає під голову замість подушки. Хто вам казав, що 
наше село підписується під вашими програмами та резолюціями? Воно чує 
носом через усі перелази, що за вашими нібито масними словами ховаєть-
ся бажання знайти спільну мову з польськими панами. Воно знає, що як 
довго існуватиме панська Польща, наш селянин не одержить від неї землі. 
А без землі йому – камінь на шию і просто в воду. Землі йому не дасть і не 
продасть ніхто, а він мусить сам собі її взяти. Революція на великій Україні 
показала нам, коли і як це робиться... Та єдина Україна, яка існує в світі, 
створена не вашими з’їздами і не вашими статтями... Ми, мужики, не бої-
мося більшовиків, бо всі ми більшовики в душі» [539, с. 56].

Звернемо увагу на те, що пишуть ренегати старшого віку (хоч їм 
має бути соромно писати подібне, бо хай в дитячому віці, але були 
очевидцями правди), у що вірить бідолашне засліплене юнацтво... 
Для більшості нашого народу Велика Вітчизняна війна не може бути 
просто «Другою світовою», в якій війська союзників, бачте, рятува-
ли Європу, а «радянські варвари» (отже, в їх складі і наш брат-ук-
раїнець) прагнули ту Європу поневолити, нав’язати всім свій лапот-
но-смальцевий колективізм. Любителі ототожнювати нацизм та ко-
мунізм чомусь «забувають» про головну, суттєву їхню відмінність. 
Є цілком очевидним, що фашизм пав, бо люди виявилися кращіми, 
аніж мерзенна фашистська ідея. А комунізм пав тому, що ідея вия-
вилася краще тих меркантильних людей, серед яких її намагалися 
впровадити. Різниця, погодьтися, є. Хіба не живуть вже тисячоліт-
тями ченці при тому самому комунізмі? А ченці далеко не найгірші 
представники людства. Комунізм в монастирях є цілком природним 
і аж ніяк не кривавим. Тобто у самій комуністичній ідеї немає нічого 
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поганого. Якби всі були б чисті, як ченці, то обрали б, поза сумні-
вом, комуністичний шлях розвитку.

Нацизм справедливо підпадає під визначення злочинної ідеоло-
гії, оскільки дійсно ніколи не маскував своїх цілей – встановлення 
панування одного народу («вищої раси») над іншими, завоювання 
«життєвого простору» і т. д. Не тільки расистські вожді, але й рядо-
вий чиновник марив про маєток на Україні з тубільцями-робітника-
ми, вчитель у школі розповідав підліткам про недолюдей, а це нове 
покоління у гітлерюгенді співало: «Ми йдемо по бурій землі, і вона 
належатиме нам!» І коли діти підросли і відправились втілювати 
в життя Drang nach Osten, їм було чітко роз’яснено: ви йдете не як 
визволителі, а як завойовники. Чудово знали німці й те, куди будуть 
«депортовані» їхні сусіди-євреї. І незважаючи на все це, переважна 
більшість німців підтримувала чи принаймні лояльно ставилася до 
гітлерівського режиму. Радянські люди також в основній масі поді-
ляли офіційну комуністичну ідеологію. Але скажіть, що злочинного 
було у лозунгу рівності всіх людей, незалежно від національності 
і коліра шкіри; у прагненні до майбутнього перетворення людства 
на єдину трудову родину; в переконанні, що планове народне госпо-
дарство є більш ефективним, ніж ринкова стихія; у вимогах більш 
справедливого розподілу тих благ, що виробляються суспільством? 
Іншими словами, декларовані цілі цих двох ідеологій були діамет-
рально протилежними. Святіший Патріарх Кирило чітко провів не-
заперечну різницю між двома ладами. Фашистський режим був лю-
диноненависницький. У нас тоді був режим тоталітарний. Так, він 
жорстокий, нещадний. Для нього мало що значила окрема людина. 
Православний дух було підірвано. Народ, який тисячу років жив із 
Богом у всіх виявах свого життя, в кожному ударі пульсу, в кожній 
мислі – 22 червня 1941 р. вже майже як чверть століття був змуше-
ний дивитися на забиті вікна храмів, на бані із скинутими хрестами, 
з жахом стежити за більшовицькими гоніннями на всяку христи-
янську душу. Але все ж таки ця ідеологія не проповідувала вищості 
людини над людиною, раси над расою! Не закликала до нищення 
і загарбання! «Винятковість» нашого співвітчизника могла поля-
гати хіба що у більшій любові до цілого світу, до всіх поневолених 
фашизмом народів. Адже не секрет для тих, хто хоч трохи знає іс-
торію Європи, що саме представники комуністичного крила з орієн-
тацією на курс СРСР в європейських країнах були активними бор-
цями з фашизмом. Достатньо почитати класичний, хрестоматійний 
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«Репортаж із зашморгом на шиї» Юліуса Фучика [600]. Диво див-
не! Цей чеський комуніст апелює і до народження, і до воскресіння 
Христа, і до базових людинолюбних цінностей, які утверджувало 
християнство. А Москва була доленосною зорею, яка для багатьох 
народів світу стала ідеалізованим символом боротьби із фашист-
ським злом, зі всякими спробами поневолення людей і народів.

Людожерські плани Німеччини стосовно східних земель особ-
ливо актуально згадувати зараз, коли багато молодих людей, заду-
рених викривленою «пропагандою Європи» – наче якогось спокон-
вічного чуда, прихильників Заходу, який нібито завжди бажав нам 
добра, – вважають, що «коли б нас завоювали німці», то ми б тільки 
пили баварське пиво, їли смачні сосиски та подорожували світом. 
Таким романтикам «гітлерівського європеїзму» варто час від часу 
навідуватись до Музею Великої Вітчизняної війни, дивитися на мило 
з людського жиру, рукавички й абажури з людської шкіри, гільйоти-
ну середньовічного зразка, призначену для сучасників наших дідів 
і прадідів на слов’янських землях...

1941 р. величезна сухопутна армія Німеччини, майже вся, за 
винятком резервів та окупаційних гарнізонів у країнах Європи, 
була кинута на СРСР. Для нападу на Радянський Союз фашистське 
коман дування сконцентрувало 190 дівізій, в тому числі німецьких 
153. Відразу після вторгнення Німеччини на радянську територію 
війну СРСР оголосили пронацістські маріонеткові уряди Італії, Ру-
мунії, Словачини, Хорватії, Фінляндії, Угорщини. Німецькі листівки 
закликали радянських людей «припинити безглузду війну». За логі-
кою цивілізованих європейців, кого, що було захищати цим людям? 
Більшовицьку верхівку? Той лад, який репресував, відбирав майно, 
кидав у тюрми, розстрілював? Ворог сподівався що народи величез-
ної країни розповзуться, як то кажуть, по національних квартирах 
і там, боязко визираючи, чекатимуть приходу німецьких «визволи-
телів» Але так не сталося. Тому, що на Руських землях діяла не кра-
марська європейська логіка, а пряме Боже правління.

Гітлер та його подільники були, як відомо, прихильниками дия-
вольської містики. Тому підігнавши початок «бліцкрігу» на день всіх 
святих Землі Руської, вони сподівалися містичним чином вцілити 
в душу кожного нашого співвітчизника чи співвітчизниці, адже наші 
люди носили імена цих святих, перебували під їх покровительством. 
Проте, фашистські зайди прорахувалися: Пасха 1945 р. настала на 
день Георгія Побідоносця (та й не випадково одна з ключових фі-
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гур-переможців цієї війни – широковідомий і популярний в народі 
маршал Жуков носив це ім’я), а сам День Перемоги припав на Світлу 
Седмицю. Це була перемога Божих солдатів над спробою встанов-
лення пекла на землі.

Український народ піднявся на захист своєї вітчизни. Сотні ти-
сяч українців стали до лав Червоної Армії і йшли на фронт. У зв’яз-
ку з просуванням ворога у глиб радянської території партійні орга-
нізації України розгорнули евакуацію промислових підприємств 
з загрожуваних районів. Евакуювалися на Схід машинно-тракторні 
станції, на шляхах нескінченними гуртами йшли отари, ешелонами 
вивозилися продукти. Цивільне населення України взяло широку 
участь у будівництві земляних укріплень.

Розпочавши війну з СРСР, Гітлер менше всього думав про бо-
ротьбу з комуністичною ідеологією. Пошук «життєвого простору», 
а також дармових ресурсів і безплатної робочої сили для рейха шля-
хом «очищення» східних територій від «неправильних» народів – це 
й була мета Німеччини. Ще у «Mein Kampf» Гітлер писав:

«Ми переходимо, нарешті, до політики майбутнього, заснованій на 
розширенні нашого простору. Коли ми говоримо сьогодні про набуття 
нових земель і нового простору у Європі, то в першу чергу думаємо про 
Росію і про підпорядковані їй окраїнні держави... Нова німецька імперія 
має... знову виступити у похід тим шляхом, який давно вже прокладений 
тевтонськими рицарями, щоб німецьким мечем здобути нації насущний 
хліб, а німецькому плугу – землю...».

«Якщо ми хочемо створити нашу велику німецьку імперію, – ми по-
винні, насамперед, витіснити і винищити слов’янські народи – росіян, по-
ляків, чехів, словаків, болгар, українців, білорусів. Немає ніяких причин 
не зробити цього» [708].

Відправляючи на фронт мільйони німців, фюрер обіцяв їм у якості 
трофею гігантський «пиріг», а кожному з них – volwark, тобто має-
ток. Фашизм «купив» мільйони прибічників перспективою швид-
кого збагачення. Саме геоекономічні концепції нацистів, що обіця-
ли «процвітання» обраних народів за рахунок народів підкорених, 
допомогли Гітлеру згуртувати і двинути таку масу народу на війну 
(свідомий захват чужих держав і жорстоке винищення людей). Гіт-
лерівський поплічник Альфред Розенберг розробляв найдетальніші 
плани щодо того, як влаштувати життя гіпотетичних переможців-
німців на землях аж до Уралу. Планував, що їх там будуть мільйо-
ни, згодом сотні мільйонів; усе розроблялось до дрібниць – аж до 
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архітектурних подробиць їх осель на цих багатих землях. Слов’яни, 
цигани, євреї – все це не вважалося навіть «людським матеріалом», 
а чимось расово нижчим, що не заслуговує, за великим рахунком, 
на повноцінне людське існування. За генеральним планом «Ост», 
розробленим фашистами у 1941 р., передбачалось переселити з Украї-
ни, Білорусії та Прибалтики до Сибіру 31 мільйон жителів і захопити 
ці території для німецької колонізації. Мільйони людей планувалося 
знищити, а найбільш «достойних в расовому відношенні» – поніме-
чити [701]. Рейхсфюрер СС, міністр внутрішніх справ Німеччини 
Генріх Гімлер говорив:

«Німецькі поселення розповсюдяться до Дону і Волги, а потім, як 
я сподіваюсь, і до Уралу та будуть завжди постачати нам здорове потом-
ство німецької крові. Німецький схід до Уралу... має стати розсадником 
німецької раси».

Решта населення, «вичищене» за расовими ознаками, мало шан-
си залишатися у живих тільки в статусі підневільної робочої сили 
або на батьківщині, або у якості прислуги в інших регіонах рейху. 
Звичайно, рабська сила була потрібна. Тим тубільцям, які б дуже 
добре працювали, може, пощастило б раз за життя з’їздити у Бер-
лін – столицю великого Рейху – і подивитися, як живе недосяжна 
вища раса. Культурно і цивілізовано!

Окупація Німеччиною території СРСР, в тому числі УРСР, в роки 
Великої Вітчизняної війни була зовсім не окупацією у загально-
прийнятому значенні. Встановлений режим відзначався винятко-
вою жорстокістю і звірствами (чого нацисти не допускали у Захід-
ній Європі) – масовими репресіями і планомірними вбивствами 
мирного населення, руйнуванням і просто пограбуванням (виво-
зом) всього, що мало господарську цінність. Німці демонтували 
і вивезли устаткування фабрик та заводів, не зачепивши тільки ті 
засоби виробництва, які були потрібні їм на тимчасово окупованій 
території для ремонту військової техніки, добування сировини і ви-
робництва харчових продуктів. Повсюди для осіб у віці від 18 до 
45 років (для євреїв – від 14 до 60 років) була введена трудова повин-
ність, Робочий день, в тому числі на шкідливих виробництвах, три-
вав 14–16 годин на добу. Тих, хто ухилявся від роботи, відправляли 
у каторжні тюрми або прямо на шибеницю. Окупанти пограбували 
і зруйнували на Україні 27 910 колгоспів, 872 радгоспи і 1300 машин-
но-тракторних станцій, вивезли до Німеччини десятки мільйонів 
голів худоби. На тимчасово загарбаній території УРСР ними було 
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скасовано колгоспну систему та запроваджено «новий земельний 
порядок», що означав грабування всієї сільськогосподарської про-
дукції і, навіть, зерна, призначеного на посів. Ніяких твердих норм 
поставок сільськогосподарських продуктів не існувало – їх весь час 
збільшували, а за невиконання – жорстоко карали. Повсюди були 
встановлені штрафи, тілесні покарання, натуральні і грошові по-
датки, розміри яких визначалися владою довільно. До неплатників 
застосовувалися репресії включно до розстрілу. Часто збирання по-
датків перетворювалося на каральні операції. Для вивозу і експлуа-
тації ресурсів захоплених районів був створений підпорядкований 
рейхсмаршалу Герману Герингу Економічний штаб особливого при-
значення, який керував господарчими інспекціями у всіх крупних 
окупованих містах. У підпорядкуванні інспекції знаходилися спе-
ціальні команди, що безпосередньо займалися експлуатацією або 
вивозом майна у Vaterland. В підрозділах по керівництву «східни-
ми територіями» працювали тисячі військових і чиновників, разом 
з ними в нашу країну хлинули численні представники німецьких 
концернів, які квапилися засновувати тут свої філіали: «Маннес-
ман – Україна», «Україна – Крупп», «Герман Геринг – залізо і сталь» 
і т. д. У виданій німецьким командуванням інструкції «Принципи 
ведіння господарства на Сході» (додаток до особливого розпоря-
дження по забезпеченню від 22 серпня 1941 р.) вказувалося:

«Завойовані східні області являються німецькою господарською те-
риторією. Земля, весь живий і мертвий інвентар... являються власністю 
німецької держави».

Окупаційна влада не забезпечувала населення продовольством. 
Продовольча політика гітлерівців на Україні прирікала населення 
на голодну смерть. У листі нацистського верховного командування 
від 2 грудня 1941 р. вказувалось на необхідність вилучення з Украї-
ни сільськогосподарських продуктів шляхом зведення до мінімуму 
споживання їх місцевим населенням. У зв’язку з цим пропонувало-
ся знищувати зайвих їдоків, максимально скорочувати продовольчу 
норму жителів міст і зменшувати споживання продовольства сіль-
ським населенням [370, с. 61]. Особливо важко приходилося місь-
ким жителям. Міста час від часу охоплював голод, а в найбільших 
з них не працювали самі прості побутові комунікації. Наприклад, 
у Києві не працював водопровід, була вимкнута центральна елек-
трика. Воду кияни носили з Дніпра цеберками. Люди, які залиши-
лися у місті, опалювали житло в основному меблею і книгами, так 
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як керосин дуже дорого коштував, а запалювати світло вечорами не 
рекомендувалося, аби не привертати увагу. В сім вечора починалася 
комендантська година і всіх, хто виходив у цей час на вулицю, ні-
мецькі патрулі і поліцаї-колабораціоністи могли застрелити. Міське 
населення, залишене без будь-яких засобів існування, мусило же-
бракувати по селах, вимінювати останній одяг на харчі. Багато лю-
дей тікало з міст у села, щоб пережити важкі часи. На окупованій 
території населення вмирало з голоду [370, с. 84, 110, 143].

За нацистською доктриною, наука і освіта були непотрібні насе-
ленню окупованих територій, бо його призначення – тільки фізична 
робота. А для того, щоб, мовляв, навчити людей лічити в межах 500, 
вміти розписатися, досить 4-класної школи. Тому всі вищі і середні 
учбові заклади України гітлерівці фактично закрили. Інтелігенцію 
знищували, використовуючи на фізичних роботах або вивозили 
до Німеччини. Загарбники пограбували та знищили наукові закла-
ди АН УРСР, університети, музеї, сотні тисяч цінних історичних 
документів, музейних експонатів, картин тощо. Вони зруйнували 
62 театри, 150 кінотеатрів, розграбували та знищили 50 мільйонів 
книг з бібліотек.

Радянські громадяни на захоплених територіях не мали ні полі-
тичних, ні економічних, ні юридичних прав. Ніяких законів, що охо-
роняли їх від свавілля окупантів і їх посібників, просто не існувало. 
Гітлер звільнив особовий склад нацистської армії від карної відпові-
дальності перед німецькими законами за злочини проти мирного на-
селення тимчасово окупованих районів СРСР. Для ліквідації «ідео-
логічних і расових ворогів» були створені спеціальні «айнзацгрупи». 
Керуючись цими вказівками, гітлерівці здійснювали на Україні ре-
жим жорстокого терору. Так, через десять днів після захоплення Киє-
ва, німці загнали в урочище Бабин Яр і розстріляли з кулеметів по-
над 52 тис. жителів міста єврейської національності. Недостріляних 
теж закопували і поряд багатьох годин було помітно, що шар землі 
ворушився від рухів ще живих людей. Від німецких катів намагали-
ся не відставати фашистські союзники: 1941 р. румунські жандарми 
влаштували масову страту жителів Одеси; для знищення трупів було 
розпалено величезне вогнище. Масові вбивства відбувалися і в бага-
тьох населених пунктах України. Окремі населені пункти фашисти 
знищили вщент, а їх жителів розстріляли або спалили живцем. Пові-
шення, розстріли, ув’язнення, штрафи, конфіскація майна та сіль-
ськогосподарської продукції були масовим і повсякденним явищем. 
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Засновані німцями концентраційні табори стали центрами масового 
знищення мирного населення та військовополонених.

Політику терору, насильства та ліквідації матеріальних і духов-
них надбань українського народу здійснював гітлерівських оку-
паційний апарат – гестапо, жандармерія, поліція, різні групи та 
коман ди німецької армії і створений ними апарат допоміжних уста-
нов – міські та районні управи, українсько-німецька поліція, біржі 
праці, установи по збиранню податків, органи пропаганди тощо. На 
посади бургомістрів, шефів міських та районних управ, сільських 
старост, поліцаїв, редакторів газет гітлерівці призначали в основно-
му українських націоналістів. Можна впевнено сказати, що без ак-
тивної пособницької діяльності допоміжного окупаційного апарату 
фашисти ніколи б не завдали українському народові такої шкоди, 
таких втрат, яких вони йому заподіяли.

Вал війни прокотився із кінця в кінець України двічі – із заходу 
на схід і назад. Тому за абсолютними показниками понесених збит-
ків вона найбільш постраждала не тільки серед республік СРСР, 
а й серед інших країн, на території яких відбувалися бойові дії. У вій-
ну, за офіційними оцінками, загинуло більше 5 млн. жителів Украї-
ни, ще більше 2 млн. було угнано на примусові роботи до Німеччи-
ни. На території республіки було зруйновано близько 700 міст і селищ, 
28 тис. сіл (втрачено більше половини жилої площі), більше 10 млн. осіб 
залишилися без житла. Так, найбільшим населеним пунктом Украї-
ни і СРСР, що знаходився в окупації, був Харків – третій по величині 
в СРСР. Населення першої української столиці на 1 травня 1941 р. 
складало 901 тис. осіб, а перед окупацією, разом з евакуйованими – 
1,5 млн. (більше, ніж зараз). Проте після звільнення в серпні 1943 р. 
там залишилося тільки 180–190 тис. осіб. В чотирьох битвах за Хар-
ків і за час його двократної окупації СРСР та Німеччина втрати-
ли більше людей, чим коли-небудь в історії Другої світової війни, 
включаючи Сталінград. На думку деяких істориків, Харків не став 
містом-героєм тільки тому, що Сталін вважав ганьбою для РСЧА 
його звільнення тільки з третьої спроби [311].

В цілому, згідно висновкам Державної комісії СРСР, що займала-
ся підрахунками економічних втрат, матеріальні збитки, заподіяні 
Радянському Союзу під час війни, склали близько 30% його націо-
нального багатства, а в районах, що зазнали окупації – більше 2/3. 
Повністю або частково були зруйновані і спалені 1710 міст і се-
лищ міського типу, більше 70 тисяч сіл, позбавлені житла близько 
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25 млн. осіб. Розрахунки французького економіста А. Клода, ви знані 
на сьогодні найбільш збалансованими, свідчать: економічні втрати 
одного тільки СРСР склали по меншій мірі половину економічних 
втрат всіх країн Європи разом взятих в результаті Другої світової вій-
ни. Загальна вартість руйнувань склала 260 млрд. $ (в цінах 1938 р.). 
Із цієї суми на СРСР приходиться 128 млрд. $ (679 млрд. руб.), Ні-
меччину – 48 млрд. $, Францію – 1,5 млрд. $, Польщу – 20 млрд. $, 
Великобританію – 6,8 млрд. $ [311].

Аби спростувати спекуляції сучасних міфотворців на тему вій-
ни – мовляв, СРСР взяв німців виключно чисельністю населення, – 
достатньо звернутися до давно відомих фактів. По-перше, загаль-
новідомо, що основні наші втрати прийшлися саме на перші роки 
війни і на мирне населення, яке знищувалося нацистами цілеспря-
мовано, в тому числі і у концентраційних таборах. По-друге, Німеч-
чина набагато раніше, чим СРСР, перевела свою економіку на вій-
ськові рейки. Безцінне значення для її економічного і військового 
потенціалу мало захоплення і повне підкорення до 1941 р. Австрії, 
Чехії, а також Польщі, Франції та інших європейських країн. На ви-
конання тільки військових замовлень, окрім Німеччини, працювало 
близько 5 тис. виробництв в окупованих державах. Таким чином, 
Радянський Союз по суті воював з економікою всієї об’єднаної Єв-
ропи, крім хіба що Великобританії і декількох нейтральних країн, 
які нічого з себе зі стратегічної точки зору не представляли.

З 1940 по 1941 р. чисельний склад збройних сил Німеччини зріс 
з 3,7 до 7,3 млн. осіб, і на кордоні з СРСР до відкриття Другого фрон-
ту були зосереджені майже всі гітлерівські війська і їхні союзники. 
Проти СРСР виставили 4980 літаків, 4300 танків, більше 47 тис. гар-
мат і мінометів. Німецька армія була мобілізована раніше, чим Чер-
вона армія, вже мала досвід масштабних військових кампаній. Цій 
добре забезпеченій і навченій вбивати в реальних війнах армаді 
на західних рубежах СРСР протидіяли всього 2,9 млн. радянських 
бійців, 1540 літаків нових типів, 37,5 тис. артилерійських гармат 
і мінометів, 1475 нових танків. Просто кажучи, воєнні сили агресора 
перевищували наші бойові сили за кількістю військ майже у 2 рази, 
за тяжкими і середніми танками – у 2 рази, за бойовими літаками 
нових типів – в 3,2 рази, а за гарматами і мінометами – в 1,4 рази.

І останнє. Хоча план «Бліцкриг» був реалізований лише наполо-
вину, на окупованій території опинилося в 1941 р. 45% населення 
СРСР, 32% робочих і службовців. Тут (насамперед на Україні) зна-
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ходилось 33% основних фондів виробництв, а також пролягала сама 
скупчена (122 тис. км) сітка залізничних колій. Не кажучи вже про 
те, що німці захопили території з більш, ніж 70,8 млн. га родючих 
земель (це 47% ланів країни). До війни з цієї площини збирали 38% 
зерна, технічні культури, на них вирощували 47% поголів’я великої 
рогатої худоби і т.д. Незважаючи на безпрецедентний військовий 
супротив і партизанські дії, фашисти мали прекрасну логістику для 
просування на схід. Тільки завдяки організованому переходу ра-
дянської економіки на воєнні рейки, а також унікальної за масшта-
бами і швидкістю евакуації виробництв України, Білорусії і частини 
РРФСР (за липень-листопад 1941 р. на схід СРСР були евакуйовані 
1523 промислових виробництва і 7,4 млн. осіб), наприкінці 1942 р. 
Німеччина втратила перевагу у танках, літаках і артилерії. Саме 
з цього моменту розпочався перелом і на фронтах.

Одним з економічних джерел СРСР в роки Великої Вітчизняної 
війни була допомога держав антигітлерівської коаліції. На те й союз-
ники, щоб один одному допомагати. Вони допомагали нам, ми допо-
магали їм. Наприклад, під час Арденської кризи і у війні з Японією. 
Вміння знаходити корисних союзників – один з елементів складно-
го мистецтва війни. Заслуга Сталіна у тому, що він, незважаючи на 
ідеологічні протиріччя, зумів створити антигітлерівську коаліцію 
і змусив «заклятих ворогів капіталістів рятувати соціалізм». Ось 
уривок із промови У. Черчілля («Про військову ситуацію») перед 
Палатою общин від 8 вересня 1942 р.:

«Великим щастям для Росії в її агонії було опинитися під керівництвом 
цього видатного, загартованого воєначальника. Людина ця – значуща, 
видатна особистість, котра відповідає тим серйозним і бурхливим часам, 
в яких минуло її життя; людина невичерпної мужності і сили волі, людина 
пряма і навіть безцеремонна в манері спілкування, що мене, який зростав 
у Палаті общин, зовсім не обурювало, особливо коли мені було теж що 
сказати. Що найбільш важливо, ця людина з тим рятівним відчуттям гу-
мору, котре так багато значить для всіх людей і всіх націй, але особливо 
для великих людей і великих націй. Сталін також справив на мене вра-
ження своєю глибокою і холоднокровною мудрістю і повною відсутніс-
тю будь-яких ілюзій. Я думаю, що дав йому відчути те, що в цій війні ми 
є добрі і вірні товариші – однак це врешті решт, така річ, котра має дово-
диться не словами, а справами» [682].

Ніхто й не стверджує що ми виграли світову війну сам на сам, 
інакше вона б не була світовою. Але з цього не витікає, що ми не 
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можемо відносити себе до переможців. Порівняно малі втрати наших 
союзників – США і Англії – пояснюються не стільки тим, що більшу 
частину війни вони вели з повітря і на морі і тільки на останньому 
етапі, коли результат був вже зрозумілий, приступили до масштабних 
активних бойових дій на суші на меншому за протяжністю фронті, де 
й понесли основні втрати. Більшість європейських армій обійшлося 
малою кров’ю тому, що швидко капітулювали (наприклад, Франція), 
іноді без бою (як Бельгія) або втекли, якщо було куди тікати (англійці 
із Дюнкерка). В цілому за угодою між США, Великобританією, Кана-
дою Радянському Союзу було поставлено озброєння, продовольство 
і спорядження на 9,8 млрд. $. Хоча по тим часам це сума і значна, 
треба все ж не забувати: увесь імпорт військової техніки і всіх припа-
сах, обчислений у штуках, кг і інших одиницях, за роки війни склав 
близько 4% їх промислового виробництва в самому СРСР за цей же 
період. Тобто і в економічному смислі Радянський Союз вів війну 
з об’єднаною Європою практично самостійно (якщо не враховувати 
бойових дій на морі і в повітрі на західному напрямку або у Африці), 
включно до кінця 1944 р., коли радянські війська вже йшли Євро-
пою і Другий фронт був нарешті відкритий.

Союз СРСР, Велікобрітанії і США воістину був «дружбою проти 
когось» – Німеччини. Очевидно, що зі зникненням спільного воро-
га центробіжні сили мали себе проявити. Корінний перелом у ході 
Великої Вітчизняної війни на користь СРСР був нищивним ударом 
по ексансионістським планам англо-американського блоку, а тому 
негайно викликав крутий поворот у політичних відносинах всере-
дині антифашистській коаліції. У разі повного краху Німеччини під 
ударами СРСР планувалася концентрація на Британських островах 
максимальної сили для негайного форсування Ла-Маншу, вторг-
нення агло-американського війська в Європу через Францію, щоб 
розброїти фашистів і захопити контроль над європейськими краї-
нами у свої руки. Але англо-американський блок не міг відразу роз-
крити карти своєї сепаратної антирадянської гри. Хід світової війни 
незаперечно свідчив про вирішальне значення Радянського Союзу 
у глобальній боротьбі антифашиської коаліції проти реального і не-
переможного ворога для США і Велікобританії – блоку «країн Осі» 
(Німеччина – Італія – Японія). Воєнна залежність США і Велікоб-
ританії від СРСР, найкраще зрозуміла військовим керівникам захід-
них держав, вимагала обережності політичних дій щодо могутнього 
східного союзника. Американська розвідка, керована А. Даллесом, 
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сприяла утворенню серед правлячих кіл Німеччини широкої змови 
для усунення А. Гітлера як надто одіозної фігури, що унеможлив-
лювала для англо-американського блоку реалізацію сепаратного ан-
тирадянського договору. Утворений змовниками внаслідок антина-
цистського перевороту новий уряд Німеччини повинен був негайно 
укласти мир з Америкою і Великобританією. Суть плану полягала 
в тому, що антинацистські генерали відкриють шлях до окупації 
Німеччини для англо-американських військ на Заході, водночас 
стримуючи радянських солдат на Сході. Антигітлерівські змовики 
деякий час розраховували спинити радянський наступ в Україні, 
створити скорочену лінію фронту і напруженням усіх сил втрима-
тися на лінії Лівобережжя Дніпра. Міркувалося зробити Україну не-
залежною державою, так чи інакше зв’язаною з Німеччиною. Втім, 
Червона Армія відігнала німців далеко за Дніпро задовго до того, як 
змовники наважилися виступити проти свого фюрера. Ув’язавшись 
в авантюру з німецькими антинацістськими змовниками, керівники 
США і Велікобританії поставили свою політику на хиткий фунда-
мент залежності від непевного успіху верхівкового державного пе-
ревороту у Німеччині. 1944 р., як тільки англо-американські сили 
вторгнення закріпилися на узбережжі Західної Європи, змовники 
зробили невдалу спробу ліквідувати фюрера. Вирішальна англо-
американська спроба вбивством одного Гітлера вивести Німеччину 
із війни зазнала краху.

Німецькі частини відкочувались на схід, не чинячи західним со-
юзникам СРСР ніякого серйозного супротиву, прагнучи утримати, 
наскільки можливо, позиції вдовж всієї лінії немецько-радянського 
фронту до тих пір, доки фронти віртуальний Західний та реальний 
Східний не зімкнуться і війська американські і британські не прий-
муть від вермахта естафету «стримування більшовизму». Черчіль 
наказав складувати трофейну зброю та інтернуровати полонених 
вермахту подивізіонно в землі Шлезвіг-Гольштейн і Південну Данію. 
У операції «Немислиме» проти СРСР мали приймати участь сили 
британські, американські, польський експедиційний корпус та 10–
12 німецьких дівізій. Пропонувалося двинути західні війська через 
Польшу і Україну до Сталінграду, аби закінчити війну там, де дістав 
поразки Гітлер. Фактично Берлінська операція стала відповіддю 
СРСР на сепаратні плани західних держав. Сталін продемонстру-
вав ініціаторам «Немислимого» вогнену і ударну міць радянських 
збройних сил.
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Кажучи про сталінську добу, і зокрема, про війну, ми зазвичай об-
минаємо важливий психологічний момент. Протягом майже століт-
тя, що передувало цій епосі, Росія в економічному і військовому 
відношенні була відсталою державою. Обґрунтованими виявилися 
сумніви великого українця, графа О. Безбородько, вимовлені на 
смертному одрі: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка 
в Европе выстрелить не могла без нашого ведома». Більш-менш значні 
війни – Кримська 1853–1856 рр., російсько-японська 1904–19105 рр., 
перша світова 1914–1918 рр. – з ганьбою були програні, з територіаль-
ними втратами кожна. Із-за відсутності на Далекому Сході достатніх 
збройних формувань і флоту, під тиском міцніючих США, в 1867 р. 
була продана за символічну ціну Аляска – по суті віддана. Зовсім вже 
традиційними стали поразка у війні з Польщею 1920 р. і сумнівна 
перемога у війні з Фінляндією. Взагалі середина ХІХ – початок ХХ ст. 
були періодом національного приниження Росії. Саме з цієї причини 
культура, мистецтво і пропаганда у передвоєнні і воєнні роки були 
орієнтовані на подолання комплексу національної меншовартості. 
Цей комплекс не останній у ряді причин наших поразок у перші роки 
війни. Перемога 1945 р. над найсильнішою армією світу завершила 
формування психології переможців, і в цьому її найважливіше націо-
нальне значення. Як результат, нами як прохідна подія сприймається 
розгром в ході блискучої Маньчжурської операції у серпні 1945 р. за 
лічені дні того самого мільйонного угрупування японських військ, 
яке ще напередодні Великої Вітчизняної війни наводило жах на ра-
дянське керівництво. Подальше стрімке висування країни на пере-
дові позиції у військовому, економічному, культурному і науковому 
відношенні ми вже вважали само собою зрозумілим, позабувши про 
те, що основи цієї могутності і психології закладені у прямому сенсі 
каторжними зусиллями у сталінську добу. Достатньо зазначити, що 
наш український народ разом з іншими народами СРСР був учасни-
ком боротьби за незалежність спільної великої Батьківщини. Тому 
немає сумніву, що як у Другій світовій війні взагалі, так і у Великій 
Вітчизняній війні зокрема, СРСР був переможцем. А от «холодну 
війну» він дійсно програв. Але це вже була інша війна в інших іс-
торичних умовах (хоча підсумки Другої світової війни стали приво-
дом до війни «холодної»). До речі, як вже стає зрозумілим, перемога 
в «холодній війні» США досить сумнівна, якщо не сказати більше. 
Те, що соціалізм у СРСР зазнав поразки (причини цього – предмет 
окремої розмови), ні в якому разі не принижує значення здійсненого 
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радянським народом в ті роки в прагненні зробити історичний стри-
бок – від відсталості до прогресу.

Воювала вся колосальна країна, Радянський Союз. Як не захоп-
люватися героїзмом наших людей? Але було всяке...Був на початку 
відступ, і був тяжкий занепад духу. Були зрадники і холуї. На сором 
нашій землі, фашистів зустрічали із хлібом та сіллю, у вишиванках, 
з викинутою уперед по-нацистськи рукою. Були вітальні промови та 
статті в націоналістичних газетках про «великого фюрера – визво-
лителя української нації». Українські націоналісти в 1941 і далі, бач-
те, чекали, що «великий фюрер» утворить українську державу! Оче-
видно, для цього сунули сюди гітлерівські полчища – щоб не тільки 
її утворити, а ще й зробити процвітаючою! Ну, чисто нинішні байки 
про добрий Захід... Ні! Тевтонська психологія не змінилася. Ми для 
них були і будемо «нижчою расою», хоча змінюються, стають більш 
обтічними формулювання. «Нижчою» – бо не цінуємо земного успі-
ху, матеріального благополуччя. Як писав Іоанн Златоуст: підніми-
ся вище землі, не повзай, як змій, приречений з’їдати пил всі дні 
життя свого, плазуючи на череві, піднімися вище, і диявол нічого не 
зробить тобі. Тому-то нам нічого не можуть зробити, а лише люту-
ють і оголошують нас «не такими», як всі «цивілізовані» люди. А ми 
справді не такі...

Не треба нам сьогодні під вивіскою прекраснодушних закликів 
«про єдність народу» (на самозраді єдності не вийде!) йти на повід-
ку за жменькою галицьких радикалів, чиє ставлення до війни й до 
нашої Перемоги більш ніж дивне – і воно не поділяється добрими 
трьома чвертями українців. Скільки не обілюють бойовиків з УПА, 
є незаперечні документи, які атестують їх просто як людожерську, 
фашистську секту фанатиків. І ми не віддамо й не продамо свою 
Перемогу новоявленим фашистам та їхнім поплічникам, нащадкам 
тих, хто був зліплений з того сатанинського тіста, що й вояки з че-
репами та свастиками на уніформі! Та й взагалі змінити правду на 
брехню надзвичайно важко. Бо пролита кров не когось, а власних 
предків – це не тріскотня оплачених гасел, які міняються залежно 
від політики. Бо правда – це позитивний полюс, це буття, а брех-
ня – це мінус-існування, ніщо, неіснуюче. І суще завжди перемагає 
неіснуюче, фіктивне. Слава справжнім героям-ветеранам, многая їм 
літа! Хай живе наш великий, святий православно-руський народ! 
Дай Боже, щоб 9 травня, як величне радісне свято, до кінця земної 
історії займало гідне місце в серцях і душах нащадків переможців!
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«Культ голодомору» і «інфернальний антикомунізм» дизеорієн-
тував населення, але основою стрункої, логічно зваженої свідомості 
так і не став. Показувати 70 років української історії лише в негатив-
ному плані – завдання від самого початку нереальне, бо для значної, 
якщо не переважної більшості населення України, особиста і родин-
на історія з радянським минулим пов’язана позитивними спогада-
ми. Крім особистої і родинної, є ще й своєрідна «територіальна істо-
рична пам’ять» на рівні областей, районів, міст і сіл. Для населення 
цілих українських регіонів становлення і розвиток їх малої бать-
ківщини нерозривно пов’язаний з УРСР, а багато хто з українських 
громадян і зараз асоціює себе з «радянськими людьми». Як би хто 
не оцінював складний шлях, який наш народ пройшов після Великої 
Жовтневої революції, не можна не визнати того, що при всьому його 
трагізмі ідея побудови суспільства, заснованого на соціальній спра-
ведливості і демократизмі, була сприйнята і підтримана народними 
масами. Велика Жовтнева соціалістична революція має величезне 
значення не тільки для долі народів Росії, а й для усього світового 
історичного процесу. Радянський приклад викликав нове револю-
ційне піднесення в багатьох країнах Європи, Азії, Америки. Одним 
із яскравих проявів інтернаціональної солідарності була участь 
громадян зарубіжних країн в боротьбі за встановлення і зміцнен-
ня Радянської влади в нашій країні. Самовідданою працею наш на-
род у неймовірно стислий строк подолав колосальну відсталість, 
відстояв незалежність у боротьбі з фашизмом, підняв на високий 
рівень економіку, науку, перетворив Радянський Союз на світову 
державу, забезпечив досягнення військово-стратегічного паритету 
з США. Ця титанічна робота сприяла формуванню принципово но-
вої спільноти – радянського народу, в якій кожна нація і народність 
СРСР зберігали свою самобутність, свою мову, культуру, а багато 
з них вперше у власній історії здобули письменність. Було закладено 
початок утвердження принципово нової – соціалістичної цивіліза-
ції, яка втілила у собі найкращі риси східнослов’янської та інших 
цивілізацій – колективістські і гуманістичні начала, – общинність, 
солідарність і взаємодопомогу, високу моральність і духовність, 
поважне ставлення до особистості, до всіх націй і народів, доброту 
і справедливість, порядність і милосердя.

Здатність застосовувати людину до своїх проблем незалежно від 
її волі, бажання, свідомості – є однією з особливостей філософії. 
Під філософськими впливами можуть опинитися цілі цивіліза-
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ції. Так, у здавалось би антифілософській американській цивіліза-
ції надзвичайно важливим є вплив ідей Дж. Локка й прагматистів. 
Можна сказати, що якщо долею Західної Європи став Арістотель, то 
в Росії домінував Платон. Безумовно, на Заході вчення Платона теж 
відігравало дуже значну роль, але, в решті решт, будувати життя тут 
стали за Арістотелем. Власним авторитетом, незважаючи на періо-
дичні протести таємного платонівського лоббі, Фома Аквінський 
включив Арістотеля у християнський канон (це була свого роду 
перша реформація католицизму). Розвиток новоєвропейської науки 
в значній мірі був пов’язаний з відродженням саме арістотелів ських 
стандартів і методів логічного мислення, ідей доведенності та ін-
тересу до емпіричних спостережень. Політичні реформатори Про-
світництва посилалися на політичні заповіти саме Арістотеля, що із 
глибини віків передбачив розквіт буржуазної республіки. Несклад-
но побачити, що «Держава» Платона – це перевернута піраміда вла-
ди західного суспільства. У капіталістичному суспільстві на горі 
розташовуються торговці (генеральні директори найбільших кор-
порацій), за ними ремісники (включаючи інженерів і програмістів, 
автомеханників і бугалтерів), далі військові, і вже потім, у піддоних 
шарах суспільства містяться царі-філософи та інші гуманітарії.

Східна церков, на відміну від Західної, успішно опиралася аріс-
тотелівській спокусі. Візантійська теологія розбудовувалась на свя-
тоотчеській традиції (патристиці) та на працях більш пізніх хрис-
тиянських платоніків, Діонісія Ареопагіта і Іоана Дамаскіна. Досить 
згадати лише декілька імен важливих візантійських платоніків, що 
заклали основи войовничої антиарістотелівської традиції. Це – Ми-
хайло Псьол, Георгій Плето, Василь Вісаріон. Слід також додати, що 
Арістотель був мабуть відчуждений від Візантії ще й ворожнечою 
з мусульманським світом, де у філософії панував арістотелізм.

Неоплатонізм вийшов за релігійні й ідеологічні межі та опинився 
у самій структурі руського суспільства і держави. Багато платонів-
ських ідей втілилося у найкращіх творах Л. Толстого і Ф. Достоєвсько-
го. Естафету підхопила рання радянська література, особливо романи 
М. Островського і А. Платонова. Всупереч генеалогічній схемі Ф. Ен-
гельса, російські більшовики, що боролися на боці духа і ідеї проти 
всього матеріального, були спадкоємцями «лінії Платона», а не «лінії 
Демокріта» (в цьому плані краще було б говорити про «лінії Діонісія» 
та «лінії Фоми»). Бертран Рассел, який повернувся з Радянської Ро-
сії 1922 р., зазначив, що в історії ідей нема нічого більш близького 
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більшовицькому режимові, ніж «Держава» Платона [446, с. 16]. У са-
мому чистому вигляді паралелізм між неоплатонічним всесвітом та 
руським баченням соціального космосу виявляється у політичній 
онтології СРСР: категорія Вітчизни відповідає Єдиному («Умом Рос-
сию не понять»), Вождь –це Логос або Нус, Партія – Софія чи Світова 
Душа, бюрократія – архангели (світ серафімів і херувімів), радян-
ський народ втілює ангелів. За межами цієї трансформованої небес-
ної ієрархії Псевдо-Діонісія йде падший (відпавший) й загнівающій 
світ матерії, країн Заходу, долучений до благодаті тільки за умов до-
сягнення ним комуністичних флюїдів і еманацій.

Комуністична ідеологія була багато в чому споріднена христи-
янству. Вона (нехай в декларативній формі) проголошувала гумані-
стичні цінності (християнські в своїй основі). Ще далеко перед Лені-
ним, 3 травня 1890 р., монархіст Костянтин Лєонтьєв писав:

«Иногда я думаю (не говорю мечтаю, потому что мнѣ, вкусамъ мо-
имъ это чуждо, а невольно думаю, объективно и безпристрастно предчув-
ствую), что какой-нибудь русскій царь – быть можетъ, и недалекаго буду-
щаго, – станетъ во главѣ соціалистическаго движенія (какъ св. Констан-
тинъ сталъ во главѣ религіознаго – «Симъ побѣдиши!») и организуетъ его 
такъ, какъ Константинъ способствовалъ организаціи христіанства, всту-
пивши первый на путь Вселенскихъ Соборовъ» [302, c. 859–860].

Від носіїв комуністичної ідеології вимагалися колективізм, аске-
тизм і певна жертовність в ім’я «вищої мети». Земне не перемогло не-
бесного. Небо вкотре смиренно спустилося на землю, в душі людей, 
не даючи їм загинути духовно. Порив до високого, до подвигу, герої-
ки, романтики, лишався в радянські часи незабутим. Добром вважа-
лося служити громаді, Вітчизні, цілій землі (не більше і не менше!). 
Саме ці риси комуністичної ідеології роблять радянський період іс-
торії аксіологічно значним для людей пострадянського простору.

Революційний міф втілився у гаслах поступального руху до ко-
муністичного Града Небесного на Землі, соціальної справедливості 
(свободи, рівності, братерства). Богам комунізму стежити за не-
ухильним дотриманням настанов вірі допомогали ангели з караю-
чими мечами і трьохлітерними абревіатурними іменами – ДПУ, ВЧК. 
Сформувалися релігійні символи – зірка, серп, молот, маузер. З точ-
ки зори комуністичної міфології, Європою блукає не лише «Привід 
комунізму», але й копошаться «гади контрреволюції», виють «шака-
ли імперіалізму», розкривають пащі «фінансові акули»; тут же сну-
вають «бандити у фраках», «розбійники з моноклем», «вінценосні 
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кровопускателі», «людожери в митрах», «рясофорні стулотрощи-
телі»; і в пітьмі – «червона зоря світової пожежі».

Відбувається літературна канонізація діячів революції – істо-
ричних особистостей та вигаданих образів. Соцреалістичні герої 
виконували функцію сакрального ідеального персонажу, співзвуч-
ну духу часу на різних історичних етапах: передреволюційного про-
летарського руху («Мати» М. Горького [130]); пробудження широ-
ких мас до активного політичного життя («Как закалялась сталь» 
М. Островського [376]); всезагальний радянський героїзм («Моло-
дая гвардия» О. Фадеєва [586]). Специфічні риси одержало втілення 
образу радянського мученика часів Великої Вітчизняної війни: герої 
були оточені містичною аурою, яку не здатні пробити ворожі кулі. 
Загинути було можна тільки після остаточного завершення своєї 
мученицької функції, цілком по-біблійному «смертію смерть знева-
живши» (як лейтенант Плужніков з повісті Б. Васильєва «В списках 
не значился» [68, с. 133–342]).

Природно, дух революційної святості вітає над образом В.І. Лені-
на. Священне потрясіння від зустрічі з В.І. Леніним відчуває про-
стий солдат Іван Шадрін (М. Погодін «Человек с ружьем») [417]. 
У вірші М. Заболоцького «Ходоки», що описує візіт селян до В.І. Лені-
на, створена картина приходу до святого старця за порадою і бла-
гословенням [204]. Подивом від людської звичайності В.І. Леніна 
пронизано нарис М. Горького «В.І. Ленін» [129], вірш С. Єсеніна 
«Капітан землі» [198], поема В. Маяковського «В.И. Ленин» [330, 
с. 389–463]. Мощі святого випромінюють чудодійну силу – таке вра-
ження від тіла В.І. Леніна у Мавзолеї (А. Вознесенський «Ложюмо» 
[90, c. 198–212]). Вірш В. Маяковського «Разговор с товарищем Ле-
ниным» – не що інше, як бесіда з духом померлого [330, с. 340–343]. 
Особливу гостроту викликало питання національного походження 
В.І. Леніна, зачеплене М. Шагінян у «Ленинеаде» [620].

Значне місце у радянській літературі приділялося творам з уста-
новкою на дидактичну роль. Насамперед, виховною літературою 
були книги для дітей та юнацтва, оскільки саме покоління, наро-
джені за радянської влади, повинні були реалізуватися у новій 
спільноті. Найчастіше норми життя радянського школяра-піонера 
були завуальовані у розважальну, навіть казково-фантастичну фор-
му («Старик Хоттабыч» Л. Лагіна [294], «Баранкин, будь человеком!» 
В. Медведєва [331]). Проте найбільш прийнятою була форма своє-
рідного морального рецепту для тренування у щоденному подвизі. 
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Тут ідеальним зразком стали образи А. Гайдара. Якщо Тимур став 
виховним трафаретом до повсякденного побуту школярів [102, 
c. 265–300], то Мальчиш-Кибальчиш – це вже образ великомученика 
за ідею [102, c. 165–173]. Отже, метою виховного процесу було фор-
мування у свідомості радянської людини готовності не вагаючись 
померти за комуністичну ідею. Крім тих, хто всмоктав вірність Ра-
дянській владі з молоком матері, досить тривалий час пильної уваги 
заслуговували й ті, з ким Тимур і його команда прямо конфронтува-
ли – такі як Квакін і Фігура. І тут на літературу покладалося завдан-
ня перевиховання, навернення у нову віру, подібно тому, як один 
із ворогів християнства Павло став апостолом. Так, у «Педагогічній 
поемі» А. Макаренка процедура подана очима вихователів [315], 
а у «Республиці ШКІД» Г. Белих і Л. Пантелєєва – тих, хто перевихо-
вується [38].

Величезну роль у формуванні світогляду радянської людини гра-
ла так звана масова пісня, що цілком може бути зіставлена із хрис-
тиянськими псалмами. Зусиллями потужного пропагандистського 
апарату масова псалмічна пісня стала одним із головних засобів 
підтримки в культурній атмосфері суспільства необхідного рівня 
ідеологічної температури. Вже перші пісні російського соціально-
визвольного руху свідомо прищеплювали необхідність звитяжної 
пролетарської революції у світовому масштабі, прославлення керів-
ної сили, тобто партії, перспективи остаточної мети – комунізму. 
Художньому оспівіванню підлягали «Батьківщина» (у різноманіт-
ному синонімічному втіленні), «Москва», «Партія», «Комсомол», 
«Ленін» (певний час «Сталін»), «Комунізм», що опрацьовувалися 
стосовно до вікової категорії потенційних виконавців радянських 
псалмів (дорослих, юнацтва, дітей). У радянських псалмах присвя-
чених канонічним особистостям – Леніну і Сталіну, чітко прогля-
дається невтримне звеличення вождів, приписування всезнання, 
всюдисутності і всемогутності. Комунізм у радянських піснях є по-
няттям цілком сакральним, порівняльним із поняттям Царства Бо-
жого («Комунізм крокує по планеті» Є. Долматовського).

Радянська ідеологія, сама того не розуміючи, пішла стопами філо-
софа Г. Сковороди, який стверджував, наприклад, що мить між ми-
нулим і майбутнім як вушко голки, в яке не може протиснутися той, 
хто наповнений безглуздими матеріальними уявленнями про щастя 
і не розуміє його просту, душевну сутність. Спочатку, у революційні 
1920–30-ті рр., щастям було будувати комунізм і готувати світову ре-
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волюцію. Але у більш прагматичні роки пізнього соціалізму справа 
прийняла несподіваний поворот. Ідеологи зрозуміли, що надіями не 
можна годувати все життя, і запропонували здобувати щастя «тут 
і зараз». Ситий, одягнутий, взутий, живеш як усі – що тобі ще треба? 
Видобувай іскру щастя, а ми тобі покажемо як. Такий хід насправді 
був безпрецедентним. На зорі цієї держави не всі її мешканці бачили 
книжку або олівець. (Це не перебільшення. Прочитайте книгу Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан» [105]). Але далі діти аулів, кишлаків, сіл, 
хуторів, гір, долин і пустель сходили на високі вершини людського 
духу і долучалися до творення неминущих цінностей. Зазначу, що 
образ радянського щастя був дуже схожим на монастирську радість. 
А яке щастя ще можливе, коли немає сенсу думати про матеріаль-
не? Радянське щастя – це щохвилинно спостерігати течію життя, йти 
туди, де тебе очікують. На роботу, куди ви йдете у гарному настрої, 
де вас чекає щастя творчої праці. Ще щастя прийти додому і поба-
чити дружину і дітей, а на столі – теплий борщ. Щастя відправиться 
з друзями у вихідні дні на рибалку чи з родиною у парк і т. д. Взагалі 
людей наставляли: щастя – як повітря, його неймовірно багато нав-
коло, треба тільки це усвідомити. Дивна ситуація для держави, де ма-
теріалістичний світогляд було вимогою, майже догматом віри. Атеїс-
тичне суспільство наполягало, що щастя не у матеріальному. Гарно чи 
погано це було? У всякому разі вже те, що не писали про щастя черг 
і дефіцитів, свідчить про вибірковість цієї творчості. Будь-які вимо-
ги «не згущати фарби», «показувати оптимістичний світогляд» будів-
ників нового суспільства, власне, йшло від побоювання припинити 
цей позитивний потік вилучення щастя із сьогодення. Бувало, іноді 
виглядало брехливо, така однобічність викликала сміх. Слід сказати, 
однак, що ці пропагандистські по суті установки іноді змінювали лю-
дей не у гірший бік. І нинішня зацікавленість політикою, інтимним 
життям «зірок» виглядає куди більш ненормально і невротично.

На час народження СРСР мрією була проста електролампочка. 
На закінченні історії Союзу мали потужну державу з передовими до-
сягненнями в космічній, кібернетичній галузях, не кажучи вже про 
мистецтво, яке справді належало народу. Не приниження, а велика 
й недосяжна честь для сучасної паралізованої України – добратися 
хоч близько до економічного, морального, соціального і культурно-
го рівня УРСР піздньорадянського періоду. Вивчаємо ж ту добу без 
гніву і пристрасті. Чим далі вона від нас, тим об’єктивніше ми мо-
жемо оцінити її.
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5.3.  Етноцентричні міфи
як спосіб національної самоідентифікації народів
пострадянського простору

Необхідність створення нової історіософської концепції соціаль-
но-економічного, політичного, культурного та ідеологічного розвит-
ку України на новій методологічній базі навряд чи може викликати 
сумнів. Однак питання, що постали в процесі створення такої кон-
цепції, почали активно вирішуватись не тільки професіоналами (іс-
ториками, філософами, культурологами, політологами), але й прос-
то зацікавленими людьми, які за родом своїх занять є якимось чином 
пов’язані з історіософською проблематикою (наприклад, письмен-
никами, журналістами, політиками і т. д.). Внаслідок того, що кож-
ний зацікавлений привласнював собі право висловлюватись на теми, 
пов’язані з історією виникнення середньовічної Русі, з проблемою 
етногенезу українців та іншими актуальними питаннями, відбулась 
певна профанація досліджень історії України і проблем української 
культури. Мабуть, не в останню чергу, саме завдяки цьому в нову 
тео ретичну концепцію української історії почали проникати міфо-
логеми, які претендують як на пояснення окремих моментів з історії 
України, так і на інтерпретацію всієї української історії в цілому.

Що ж відбувається? Звідки такий великий ентузіазм у відношен-
ні стародавніх основ своєї культури, що деякі автори відважуються 
шукати їх ледве не у палеоліті? Справа у тому, що в ході модерні-
зації, яка охопила сучасний світ, відбувається уніфікація культури, 
і багато-які з народів, що живуть у поліетнічних державах, втрача-
ють традиційні господарчі системи, звичаї і соціальну організацію, 
народний побут, нерідко, навіть, рідну мову. Основне, а часто і єдине, 
на чому тримається їхня етнічна самосвідомість – легенди про вели-
ке минуле. Такий підхід сприяє розквіту ірраціонального, містично-
го сприйняття історії. Міф звертається до минулого і майбутнього, 
повністю або майже повністю ігноруючи сучасне, яке бачиться ча-
сом занепаду і розкладу. Згідно етноцентричної міфології, героїчне 
минуле автоматично повинно забезпечити народу славне майбутнє. 
Це добре усвідомлюють представники владних структур, причому 
серед них багато тих, хто цілеспрямовано створює етноцентричні 
міфи і, навіть, впроваджують їх в сферу освіти. Не випадково на чолі 
історичної науки в нових державних утвореннях досить часто опи-
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няються особи, котрі пов’язують свою наукову кар’єру з вивченням 
історії «титульного» народу.

Зі всієї культурної спадщини найбільшу вартість в очах націона-
ліста має писемність і державність, які на думку багатьох з них, і роб-
лять народ «культурним». Принцип моноцентризму стверджує, що 
лише один народ на землі був здатним винайти писемність і утвори-
ти державну структуру. Для націоналіста ці досягнення є винахо-
дом саме його народу. Внесок інших народів у скарбницю світової 
культури принижується або взагалі замовчується. Як правило, вони 
залишаються безіменними статистами й мовчазними споживачами 
тих досягнень і цінностей, якими їх наділив народ-культуртрегер.

Етноцентричні концепції значну увагу приділяють такому собі 
«світовому злу», з яким даний народ має постійно боротися. Часто 
це «світове зло» персоніфікується в особі якогось реального «наро-
ду-ворога» (для вірмен, таджиків і лезгинів це тюрки, для російських 
ультра-націоналістів – євреї, для багатьох націоналістів-неросіян – 
росіяни і т. д.). Таким чином, етноцентричні побудови, відроджую-
чи давно забуте минуле, реставрують колишні негативні стереотипи 
відносно сусідів і, більш того, нерідко втручаються в минуле інших 
народів, привласнюючи їхні досягнення і перемоги, а іноді претен-
дуючи на чужу територію.

Для більшої переконливості подібні версії мають спиратися на 
наукову інформацію і виглядати наукоподібними. Ось тут і вини-
кає серйозна проблема, з якою обов’язково стикається творець істо-
ричного міфу: яким чином можна поєднати a priori сформульовану 
ідею з науковими фактами, якщо останні неспроможні дати їй сталі 
підстави, або взагалі цій ідеї суперечать? Щоб вирішити цю пробле-
му, міфотворець має здійснити певну маніпуляцію з науковим ма-
теріалом, вдаючись як до деяких методів, що є прийнятими у науці, 
так і до прямої підробки. Зокрема, в останні роки широкого роз-
повсюдження набули такі фальшивки, як «Велесова книга» у росіян 
і українців [70] або «Джагфар тарихы» у татар-булгаристів [33]. Во-
ни із вдячністю приймаються місцевими націоналістами і подекуди 
навіть впроваджуються в систему навчання.

Певне відношення до даної теми має процес формування но-
вої національної символіки в ході процесу суверенізації – розроб-
ка прапору, герба, гімну, введення загальнонаціональних ритуалів 
і свят, створення списків героїв та ворогів нації. Адже ця символі-
ка черпається з тих ресурсів, що надає не лише традиційна етнічна 
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культура та історія, а й етноісторичний міф. У ній знайшло відоб-
раження уявлення народу (чи, вірніше, еліти) про своє місце у світі 
і про ті цінності, яким він слідує у своїй життєдіяльності. Специфіч-
ним джерелом для вивчення націоналістичного погляду на минуле 
слугує іконографія, представлена на паперових купюрах, монетах, 
пам’ятних медалях, марках, етикетках тощо. Так, зокрема, у Єгипті, 
Сирії та Іраку велику популярність мають зображення монументів 
доісламського та доарабського минулого. Це пов’язане із цілеспря-
мованим впровадженням ідеології коренізації, з прагненням до-
вести невід’ємне право сучасного населення цих країн на їхню те-
риторію, яке немовби легітимізується встановленням історичного 
успадкування, що йде від країн Стародавнього Світу [639]. Цілком 
іншу еволюцію іконографічних зображень можна прослідкувати на 
паперових купюрах Білорусії першої половини 1990-х рр. Знамениті 
«зайчики» символізували відкритість, мирні прагнення та еколо-
гічну орієнтацію нового режиму. Зате зображення по-чиновницьки 
строгої архітектури Мінську знаменували перехід до авторитарного 
режиму [37]. Портретні зображення київських князів Рюриковичів 
і відтворення їх княжого знаку («тризубу») на українських грошах 
виражають намагання України підкреслити давність своєї держав-
ності, пов’язавши її напряму з Київською Руссю [134]. Водночас, 
зображення на російських купюрах різних російських міст, при-
чому у ієрархічному порядку (на сотенних купюрах – Москви, на 
п’ятидесяті – Санкт-Петербурга і т. д.) по-перше, підкреслює геогра-
фічну шир Росії, а по-друге, відтворює ідею владної ієрархії РФ. Цьо-
му аж ніяк не суперечить той факт, що на 500-рубльових купюрах 
зображено Архангельськ. Адже він представлений там пам’ятником 
Петру І й російським флотом, що має символізувати велич Росії та її 
глобальні інтереси [47].

Зовсім іншу ідею містить герб Казахстану, де на фоні синього неба 
зображені крилаті коні і шанирак – купол юрти з перехрещеними 
потрійними жердями. В цьому виражається прагнення казахів про-
демонструвати свій нерозривний зв’язок із степовим кочовим укла-
дом та їх трьохчленною жузовою соціальною організацією. І хоча 
кочовий образ життя вже давно відійшов у минуле, ностальгія за 
номадизмом ще тривалий час буде переслідувати казахів. Кочівни-
цьке життя є для них важливим компонентом етнічної ідентичності 
і символом самобутньої культури та історії. Яскравим елементом 
етногенетичного міфу, що відображений у казахському гербі, є зоб-
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раження крилатих коней, взяте з давньоіранської традиції. Важли-
во, що сучасний Казахстан вважає своїм національним здобутком 
проміжне положення між Європою та Азією [109]. Звідси (а також 
через численну руську діаспору) потяг президента Н. Назарбаєва до 
євразійської ідеї, і це пояснює схильність казахської символіки до 
загальнолюдських цінностей [346].

Якщо сучасні казахські державні символи свідомо дистанціюють-
ся від мусульманської символіки, то герб і прапор Туркменії, навпа-
ки, включає мусульманський півмісяць і п’ять зірок, що дивляться 
на нього. Разом з цим і тут яскраво виражена ностальгія за нома-
дизмом, представлена зображенням традиційних килимів і скакуна-
ахалтекінця. Щоправда, вони доповнені зображенням хлопку і пше-
ниці, підкреслюючи розташування Туркменістану на кордоні між 
кочовим та осілим світами. В туркменському прапорі відтіняється 
прихильність до традиційної соціальної організації – п’ять зірок 
асоціюються з п’ятьма племенами [110].

Символіка та її переосмислення можуть стати приводом для між-
етнічного чи міжконфесійного конфлікту. Характерний приклад. Ві-
домо, що зображення християнського хреста нерідко включає в себе 
півмісяць, який знаходиться у нижній частині цього зображення. 
Голова Духовного управління мусульман Центрально-європейсько-
го регіону Росії муфтій Р. Гайнутдін звернувся з проханням до Русь-
кої Православної Церкви видозмінити цю символіку і не воздвига-
ти ці хрести над церквами і монастирями. Він пояснив це тим, що 
для мусульман зображення півмісяця під хрестом має негативний 
смисл, який представляє іслам релігією, поваленою християнством. 
Тут ми маємо справу з сучасною інтерпретацією символу. Насправ-
ді, зображення такого хреста не має жодного відношення до бороть-
би християнства з ісламом. Те, що зараз сприймається як півмісяць, 
від початку християнства було зображенням якоря – символа надій, 
знака захисту від зла. Ще апостол Павло казав про «якір безпеки 
для душі». Іноді про це свідчить грецька літера «е» («надія»), кот-
ру наносили на поперечну перекладину. Подібне зображення мож-
на зустріти в катакомбах перших християн, на давніх афонських 
храмах [639].

З особливою силою націоналізм проявляє себе при утворенні 
нових музеїв чи при зміні експозицій у вже існуючих. В музеї на-
ціоналізм може демонструватися не лише інтересом до національ-
ної культури в цілому та її еволюції, але й особливим ставленням 
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до рідної природи і ландшафтам, до найбільш популярних занять 
населення, з якими прийнято пов’язувати національний характер. 
Повсюди в етнографічних музеях романтизується селянський уклад 
життя, в якому нібито концентрується «дух нації». Саме на музей-
ному прикладі можна чітко побачити, як із фрагментів історичних 
джерел (котрі часто не мають ніякого відношення один до одного), 
складається те, що прийнято вважати «становленням національ-
ної ідеї». У ряді випадків музеї беруть участь у привласненні чужо-
го минулого. В одних випадках відвідувачу нав’язується уявлення 
про прогресивний історичний шлях, що пройшла титульна нація, 
у інших – реалізується установка на конструювання інтегруючої 
загальнодержавної культури (уникаючи при цьому демонстрації 
мультикультурної і регіональної варіативності), в третіх – свідомо 
за політичних причин замовчується внесок певних народів у розви-
ток краю.

В нинішній Україні можна спостерігати процес кристалізації за-
сновницької міфології, що поєднує давнього Кия з запорозькими 
козаками і укорінює їх разом десь у сивій трипільській давнині. По-
дивимось, які саме міфологеми заважають об’єктивному відтворен-
ню та науковому осмисленню історії України:

1. Українці дуже давній, автохтонний народ; коріння їх похо-
дження криється в трипільській археологічній культурі. Будь-який 
прибічник трипільської культури цілком серйозно розповідає про 
те, що це була найвеличніша стародавня цивілізація, що на території 
України в ті часи, коли ще не існувало єгипетських пірамід, буду-
вали величезні «протоміста», які спалювали раз на шість років, що 
з Трипілля походить все світове землеробство, що трипільці створи-
ли «магічні» орнаменти, божественно неперевершені глечики і ста-
туетки, що вони ніколи не воювали, безпосередньо спілкувалися 
з Космосом... [84]. Словом, наявний міф про втрачений золотий вік.

2. Українці як етнос почали формуватися з праукраїнських схід-
нослов’янських племен, що проживали на території, де зараз знахо-
диться сучасна Україна. Виходячи з хибного погляду на етнос як суто 
біологічну популяцію, деякі історики вперто висувають на передній 
план асиміляцію як основний зміст міжетнічних контактів, що від-
бувалися у Східній Європі в первісну епоху. Така інтерпретація сут-
ності культури цілком відповідає укоріненим у націоналістичній лі-
тературі концепціям «тяглості» українського народу з часів неоліту, 
тобто від племен трипільської культури, або, принаймні, від «пра-
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українців-антів» та «княжої Русі-України». Саме на цій основі здій-
снюється ними пошук одного «праукраїнського субстрату-основи», 
який нібито абсорбував прийшлі племена та народи, безперервно 
еволюціонуючи аж до наших днів. Цей процес, в цілому, завершився 
в середньовічній державі Київська Русь, яка, таким чином, вважаєть-
ся першим досвідом української державності [394; 630].

3. Не було єдиної давньоруської мови. У Київській Русі ще в до-
монгольський період населення на території майбутньої України 
розмовляло праукраїнською мовою, яка вже тоді відрізнялась від 
мови населення інших регіонів давньоруської держави [250].

4. Як нація українці глибоко нещасні. Вони у своїй історії завжди 
були тільки об’єктом національних і релігійних утисків та загарб-
ницьких зусиль інших держав. В колишній історії українців все по-
зитивне пов’язане тільки з тим, що напрацювала власне українська 
культура. Все, що привнесли колонізатори, лише негативним чином 
вплинуло на національний і культурний розвиток українців.

5. Протягом всієї своєї історії (за винятком періоду Київської Русі) 
Україна (в цілому, або її окремі землі), була колонією якихось держав 
(Литви, Польщі, Росії, Австро-Угорщини, Чехословаччини, Румунії, 
СРСР) в той час, як українці завжди мріяли про власну незалежну 
державу. Це була заповітна мрія всієї нації. Історія України – постій-
на боротьба за незалежність, яка увінчалася успіхом і закономірно 
привела до ствердження незалежної Української Держави.

Ось який короткий і невигадливий сюжет являє собою тепе-
рішнє розуміння історії України так, як воно складається в публі-
цистичних виступах, в різних ЗМІ, в деяких підручниках, в публі-
цистиці і, навіть, в певних наукових працях. В такому спрощеному 
і фальсифікованому вигляді багато подій з історії України можна 
було легко пристосувати для обґрунтування і виправдання сучасно-
го політичного курсу (внутрішнього і зовнішнього) пануючих сил 
на Україні. Головна помилкова посилка, яка знаходиться у підґрунті 
згаданих тез – найважливіша подія сучасної української історії – на-
буття незалежності, уявляється як закономірне і логічне завершен-
ня всієї попередньої історії України. Це вихідне положення чим 
далі, тим більше, тягне за собою цілий ряд помилкових висновків 
і зовсім безграмотних у методологічному відношенні дій, що призво-
дить кінець-кінцем до абсурдних висновків, які явно розбігаються 
з дійсністю. Віднині всі події української історії, які передували неза-
лежності, неминуче втрачають свою самостійну історичну цінність 
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і значення, бо мають підганятися під головний сюжет історії Украї-
ни – утворення незалежної Української Держави. Такого результату 
можна досягти, якщо замовчувати окремі невигідні факти, жонглю-
вати фактами іншого роду, порушувати правила логічного висновку 
при виведені з посилок. Всерйоз сприймати подібні «дослідження» 
не можна. Набуття Україною незалежності відбулося внаслідок дії 
обставин, причин та умов, які склалися в сучасній політичній й со-
ціально-економічній ситуації, а не під впливом якихось історичних 
тенденцій чи законів, що тягнуться з далекого минулого [404].

Може бути, з точки зору ідеології, такий зв’язок сучасної полі-
тики з історією виправданий. Але, якщо до вивчення й викладання 
історії підходити з позицій наукової методології, одним з постулатів 
якої є заборона представляти історичний процес як логічний і зако-
номірний рух до сучасності, як підготовку її, то тоді стане немож-
ливим ставитися до історії як до безпосереднього світоглядного 
підгрунтя політики. Сучасність не потребує історичного обґрунту-
вання чи виправдання.

5.4.  Культурні смисли української «національної ідеї»
в умовах глобалізації

Ідея, що об’єднує суспільство, визначає генеральний напрямок 
його розвитку, звичайно називається «національною ідеєю». Вона 
може бути сформульована у якійсь формі або передбачатися, але 
якщо така організуюча, провідна ідея має місце і вірно виражає іс-
тотні потреби суспільства, вона слугує потужним фактором його 
консолідації. Враховуючи історичний досвід, я би визначив націо-
нальну ідею як велику мету, здатну з’єднати суспільство в ім’я підйо-
му країни, утвердження її достойного місця в світі.

Сутність національної ідеї складає проблема буття даного наро-
ду-етносу. Смисложиттєва проблематика конкретизується цілим 
рядом питань, які характеризують зміст національної ідеї. Серед них 
питання про «початок» історичної долі народу, про його генетичні 
витоки, про історичне майбутнє, про мету його існування, про куль-
турну місію, про його місце у світі, про відносини із сусідями, про 
підстави його унікальності, про особливості національного характе-
ру і т. д. Національна ідея неодмінно має релігійний аспект, оскільки 
віросповідання завжди виступає могутнім фактором етноконсолі-
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дації. У цьому плані сформульовані вище проблеми осмислюються 
як промисел Божий у відношенні до того чи іншого народу. Звідси 
інваріантом національної ідеї завжди є месіанська ідея, що ґрун-
тується на тезі про богообраність даного народу та його особливу 
роль в історії людства (хоча власне концепція богообраності має 
різноманітні інваріанти) – в залежності від особливостей релігійної 
догматики, від певної культурно-історичної традиції). Таким чином, 
феноменологію національного духа можна уявити у вигляді наступ-
ного онтологічного ряду: Бог – дух нації – національна ідея – націо-
нальна ідеологія.

Національна ідея у своїх філософсько-світоглядних та релігій-
но-містичних підставах завжди зростає до соціально-політичного 
аспекту свого існування. У такому вигляді вона формулюється вже 
не як ідея про прозачасовий смисл буття народу-етносу, а як пи-
тання про конкретно-історичне покликання тих соціокультурних 
форм (суспільних систем, інститутів), що були створені народом 
у ході його історичного поступу. Так, виникають ідеї державності 
та національного месіанства як «експорта» етносом своеї культу-
ри і т. д. Як правило, відбувається своєрідне «включення» ідеї нації 
в контекст геополітичних теорій. На цьому рівні здійснюється осмис-
лення місця даного народу та його державності в системі стратегіч-
них інтересів того чи іншого регіону. Так, відома теза про Україну 
як культурне пограниччя, що слугує межею між Сходом та Заходом, 
і, водночас, як про підставу для східно-західного синтезу, має не 
лише філософсько-культурологічний, але й конкретний геополітич-
ний смисл. Якщо власне національна ідея має позачасовий харак-
тер, то конкретні форми її прояву завжди історичні. Так, наприклад, 
можна прослідкувати історичну трансформацію українофільства 
від його класичних форм, що містили дуже сильні орієнтації на тра-
диційну українську культуру і побут, до сучасних, вельми ідеологі-
зованих націоналістичних концепцій.

Питання щодо національної ідеї звичайно актуалізується у пере-
ломні періоди в житті тієї чи іншої країни. Наприклад, здійснення 
масштабної, сміливої, активно підтриманої народом програми со-
ціалістичної модернізації, політики відкритості висунуло народний 
Китай на передові позиції у світі. Те ж можна сказати про соціалі-
стичний В’єтнам.

На Кубі інституціоналізація революції під проводом Комуні-
стичної партії («кастроїзм») витворила екзотичну суміш бюрократії, 
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вибіркових репресій, конформізму у мистецтві, соціального забез-
печення, масової мобілізації, підтримки інших революцій (Ангола), 
сприяння латиноамериканської єдності, а перед усім – харизматичне 
лідерство «коменданте» Фіделя Кастро. Але яке величезне значення 
має лозунг кубинських революціонерів «Батьківщина або смерть», 
який консолідував націю в умовах жорсткої блокади!

Звільнення африканських народів від колоніального рабства про-
будило національну самосвідомість, що знайшло своє виявлення 
у концепції «негритюду» сенегальця Леопольда Сенгора, мартінікан-
ця Еме Сезера, таїтянина Леона Дамаса – спробі сформувати «філо-
софію чорного Орфея», що проповідує «чорне світове месіанство», 
«культурний панафриканізм» [264]. За «негритюдом», чорношкірих 
завжди визначає інтуїтивно-містичне сприйняття дійсності, музич-
но-магічне розуміння життя. Якщо європеєць розмірковує за Декар-
том: «я мислю, відповідно існую», то африканець говорить: «я тан-
цюю і відчуваю інше». У «негритюді» «чорний логос» виявляється 
у «сексуальному пантеїзмі», а пряма містика специфічно поєднуєть-
ся з поглядом А. Бергсона про інтуїцію [39, c. 261–262], З. Фрейда 
про психологію сексуальності [598], Л. Леві-Брюля про дологічне 
мислення [297], П. Сартра про екзистенцію [541, с. 319–344]. 1946 р. 
Марсель Гриоль робить спробу винайти «таємницю філософії чор-
ної людини» у прагненні до символізму, що, насамперед, відображає 
сексуальне сприйняття світу. З 1959 р. католицькі місіонери сліду-
ють наказу папи Іоанна ХХІІІ щодо вивчення культури відсталих 
племен у філософському і теологічному відношенні і знаходження 
точок їх дотику з християнською релігією.

Отже, об’єднуюча національна ідея виростає з самого життя, в ре-
зультаті вірного визначення стратегічних потреб суспільства і краї-
ни. В Україні – інша картина. «Національна ідея» у розумінні деяких 
українських політиків – це ідея домінування українського етносу 
і української культури в державі, що передбачає українізацію не-
україномовного населення, дискримінацію і витіснення російської 
мови і російської культури з усіх сфер життя. На жаль, дискусії щодо 
національної ідеї нерідко зводяться до прагнення виділити у нашій 
багатонаціональній, поліетнічній країні одну національність (влас-
не українську), її піднести, наділити особливими повноваженнями 
і привілеями. Як правило, найчастіше все зводиться до відомого ви-
слову: «Одна нація – одна мова – одна церква», тобто до прагнення 
жити в етнічно однорідній країні. Між тим на Заході в ліберальних 
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країнах слово «нація» (nation) означає «народ даної країни» в ціло-
му. Коли говорять, наприклад, про американську націю (American 
Nation; безпосередньо у США звичайно просто the nation), то тут 
однозначно йдеться про весь американський народ, без розрізнення 
рас і національностей. Коли західні політики і ЗМІ розмірковують 
про «національні інтереси», на увазі маються інтереси всієї країни 
і народу в цілому, а не якоїсь його частини або етнічної групи. Якщо 
мова йде про «американський спосіб життя» або про «американську 
ідею», тут йдеться зовсім не про спосіб життя чи ідею «титульної на-
ції». Якщо ж йдеться про етнічну групу, звичайно використовується 
інший термін – «національність» (nationality).

Сучасний світ характеризується прискореною динамікою роз-
витку: на світову арену виходять нові держави та їх угрупування, 
що прагнуть утвердитися в геополітичному просторі планети, у зв’яз-
ку з чим складається нова конфігурація міжнародних взаємин. Ос-
новним базовим національним інтересом України є її виживання 
і розвиток як суверенної держави сучасного світу за умови збере-
ження власної соціокультурної ідентичності. Тільки звернення до 
широких історико-культурних контекстів допоможе з’ясувати, яка 
саме модель розвитку найбільш адекватна Україні. Ми маємо також 
чітко усвідомити місце України серед інших націй, локалізувати її 
в середовищі існуючих культурних спільнот та цивілізацій. Тож 
Україні потрібно знайти власне місце у багатовимірному світі склад-
них міжнародних відносин. «Українська нація», «національна ідея», 
«національне відродження» – ці словосполучення вживають у нас, 
зовсім не замислюючись про смисл стоячих за ними понять.

Протягом цілої епохи модернізму національне начало слугувало 
головним організуючим фактором політичного життя, все глибше 
утверджуючись у цій якості в планетарному масштабі. Саме в нації 
вбачали необхідне джерело і критерій легітимності влади, симво-
лом чого явилися назви двох найбільш всеохоплюючих за задумом 
міжнародних організацій – спочатку Лігі Націй, а потім – ООН. Ще 
в 1960-х рр., незважаючи на розбудову Європейського співтовари-
ства і радикальні проекти нечисленних європейських федералістів, 
ідеал національної держави в цілому був непохитним. Саме з ним 
пов’язували свої надії на подолання відсталості десятки колишніх 
колоніальних країн. І ось наприкінці ХХ ст. ситуація помітно зміни-
лася, а точніше «подвоїлася». З одного боку – майже повсюдне зро-
стання націоналізму, особливо етнічного і релігійного, продовжувало 
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нагадувати про могутність цієї ідеології. З іншого боку – національ-
но орієнтоване мислення з певною його обмеженістю, емоційністю 
і прихильністю традиції часто поєднувалося з екстремізмом, насиль-
ством, конфронтаційністю, експансіонізмом, а також з войовничим 
консерватизмом. У багатьох випадках під прапором національних 
інтересів здійснювались ксенофобія, дискримінація і геноцид. Тому 
національні розподіли і цінності все частіше піддаються сумніву 
і перегляду, а погляд на них як на архаїку набуває додаткових обґрун-
тувань і все більшого впливу. Під питання була поставлена здат-
ність класичної системи відносин між національними державами, 
насамперед європейськими, можливість ефективно координувати 
їх інтереси і утримувати взаємне суперництво в раціонально допу-
стимих межах. Більш того, виявилося неможливим саме здійснення 
національного принципу – співпадіння етнокультурних та держав-
но-політичних кордонів. Спроби добиватися цього узгодження 
і пов’язані з ним суперечності перетворилися на «мину повільної 
дії», яка загрожує розв’язанням нескінченного кровопролиття. Все 
наполегливіше лунають пророцтва про неминуче відмирання націо-
нальних структур. Так, ще у 1882 р. відомий французький історик 
Е. Ренан писав:

«Нації не є чимось вічним... Вони мали початок, будуть мати і кінець. 
На зміну їм, можливо, прийде європейська конфедерація» [452, с. 103].

Як стверджує Е. Хобсбаум, нації, вичерпавши свою місію, прире-
чені відступити, бути поглиненими або розпастися в процесі нового 
реструктурування планети [714, p. 182].

Майбутнє національних реалій – одна з давніх дискусійних проб-
лем, суперечки навколо якої різко загострилися і перейшли в нову 
стадію в контексті тих сучасних явищ міжнародних відносин, які 
асоціюються з терміном «глобалізація», до основних факторів і про-
цесів якої можна віднести наступні:

1. Безпрецедентне прискорення і збільшення різних транснаціо-
нальних зв’язків і переміщень завдяки величезному прогресу різно-
манітних комунікативних засобів від транспорту до електронного 
зв’язку і комп’ютерних мереж.

2. Новий – транснаціональний і фундаментальний – характер по-
тенціальних загроз безпеці, пов’язаний з наявністю зброї масового 
знищення, ядерних і хімічних об’єктів, тероризмом, екологічною 
деградацією і винищенням, а в перспективі – з розробкою нових за-
собів впливу на людський організм.
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3. Інтернаціоналізація економіки, що проявляється в діяльності 
вже більше 37 тис. транснаціональних корпорацій (ТНК); виперед-
жаючим зростанням міжнародної торгівлі і русі капіталів; величез-
них обсягах (більше 1 трлн. $ на день) і ролі світових фінансових 
оборудок; орієнтації на світові ціни, єдині технології, виробництво 
стандартної продукції для збуту у світовому масштабі; міграції ро-
бочої сили і т. д.

4. Розповсюдження певних ідеологічних принципів – основ де-
мократії, капіталістичного підприємництва і ринкових механізмів.

5. Поява нових суб’єктів світової політики – від міжнародної сус-
пільної думки і неурядових організацій до транснаціональних рухів 
і наднаціональних структур; розвиток системи міждержавних ін-
ститутів і міжнародного права.

6. Зникнення багатьох традиційних обмежень у сфері інформа-
ційного і культурного обміну; розповсюдження уніфікованої мас-
культури і етики.

Дослідження на тему глобалізації відрізняються сьогодні надзви-
чайною різноманітністю оцінок і ракурсу аналізу, високим напру-
женням суперечок і полярністю точок зору стосовно різних питань. 
Умовно можна виділити три генеральні підходи до змісту цього фе-
номена взагалі і його наслідків для національно-державних реалій 
зокрема. Один з них отримав назву «гіперглобалістського» за те, що 
його прибічники, концентруючи всю свою увагу на новаціях гло-
балізації, проголошують, що настала нова ера в історії людства. Все 
суспільне життя, на їх думку, віднині визначається вільним рухом 
капіталу, товарів та інформації в рамках глобального ринку, що приз-
водить до стирання кордонів, культурних різниць і територіально 
пов’язаних структур політичної влади. На думку одного з яскравих 
представників цього напрямку, японського бізнесмена К. Омаї, «тра-
диційні національні держави перетворилися на неприродні, навіть 
неможливі з точки зору бізнесу одиниці в глобальній економіці», 
а «колишня мапа світу... стала не більше ніж ілюзією» [742, p. 5, 20]. 
Полярно протилежним є підхід «скептиків». Вони апелюють до того, 
що світові зв’язки, рух капіталів, товарів, людей, інформації, роз-
повсюдження технології, ідей, однакових стандартів і структур – все 
це феномени, відомі з сивої давнини, в розвитку яких спостеріга-
лися злети і падіння, прогрес і регрес. Наприкінці ХІХ – на почат-
ку ХХ ст. людство вже пройшло через період подібного злету, коли 
з встановленням міжконтинентального телеграфного і пароплавного 
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сполучення і розширенням колоніальної торгівлі виникли світові 
ціни на різні товари, а створення міжнародної фінансової системи, 
заснованої на золотому стандарті, суттєво обмежило економічну 
автономію держав. За ствердженням політолога П. Херста і еконо-
міста Г. Томпсона, «в період, що передував 1914 р., світова економіка 
була у багатьох відношеннях більш відкритою, аніж колись опісля», 
а доля обсягів міжнародної торгівлі і фінансових операцій у світо-
вому ВВП перевищувала сучасні показники [709, p. 6, 31]. Все це 
бере до уваги третій напрямок, який іноді називають «трансфор-
маційним», оскільки його представники визнають, що «умови люд-
ського буття переживають зараз глибоку, довготривалу й серйозну 
трансформацію в усіх його аспектах». Вихідна теза «трансформа-
ціоналістів» полягає у тому, що «глобалізація є не єдиний стан і не 
лінійний процес», а «багатоплановий феномен, що охоплює різні 
сфери діяльності і взаємодії» і до того ж «породжує у кожній з них 
різноманітні форми зв’язків». Очевидними рисами цього процесу 
є яскраво виражена нерівномірність і багатоваріантність: вплив гло-
балізації вельми неоднаковий і за рівнем, і за характером для різних 
регіонів, країн і соціальних груп всередині суспільства. Тим самим 
виключається екстраполяція висновків, що відноситься до певних 
частин світу, аспектів життя і навіть питань, на всю планету. Як 
підкреслює Д. Хелд: «Теорію глобалізації необхідно будувати на ро-
зумінні того, що відбувається на кожній з їх сфер» [711, p. 253].

Вважається, що другий етап глобалізації (до першого відносять 
великі географічні відкриття і навіть великі завойовницькі походи 
стародавніх часів) розпочався після Першої світової війни. Тоді ж 
відбулося втручання Сполучених Штатів у європейські справи. В єв-
ропейській інтелектуальній традиції, ідея про світ як про заснова-
ний на принципі справедливості космополіс розумних істот, була 
проголошена ще давньогрецькими стоїками, а з перемогою уні-
версальних надетнічних настанов християнства стає центральною 
в культурі і суспільствознавства. Проте, незважаючи на прагнення 
тихих мрійників до світу, в якому панували б ідеї дружби, любові, 
справедливого і рівноправного співробітництва, на всіх етапах ви-
никнення, розвитку і експансії цивілізацій існувало тяжіння народів 
до протиборства і гегемонії. З часом здійснювалось удосконалення 
методів і технологій войовничого гегемонізму.

Третій етап глобалізації є зобов’язаний своїм началом результа-
там Другої світової війни, коли США прийняли остаточне рішен-
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ня пов’язати свою майбутню долю з загальносвітовими справами, 
закріпившись для початку на європейському континенті і ліквіду-
вав бар’єри для міжнародної торгівлі, чим з кінця 1940-х рр. займа-
лась Генеральна Угода по Тарифам і Торгівлі (GATT). Американська 
політична свідомість поступово ототожнює себе з Заходом в цілому. 
США перетворюється на інструмент могутніх фінансових інтере-
сів та ідеології лібертаріанства, що скинула кайдани християнської 
спадщини. Захід під егідою США вибудовувався як єдине геополі-
тичне, економічне, військове і культурне консолідоване ціле. Історія 
плана Маршалла, інтеграційних механізмів від Риму до Маастріхта, 
військового блоку НАТО є хрестоматійна. Новітнім у цьому процесі 
було не саме створення альянсів. Вони з давніх часів є звичайною 
формою світової політики. Новітнім був їх тип і рівень, бо вони не 
просто обмежували в силу певних обставин, а незворотньо розми-
вали національний політичний і економічний суверенітет.

Водночас західна футурологія всіляко мусує поняття «космополі-
тизм», яке в 1970-х – на початку 1980-х рр. переживає своєрідний 
ренесанс. В сучасній західній політології і соціології відбуваються 
процеси осмислення таких явищ, як «спільний ринок», «європей-
ський парламент», «транснаціональні корпорації» і т. п. Космополі-
тизм подається як «реальний ворог націоналізму», проводяться 
паралелі між космополітизмом і інтернаціоналізмом, зокрема при 
характеристиці таких міжнаціональних об’єднань, як ООН, Сві-
товий банк та інші міжнародні організації. Головним доказом на 
користь наступу космополітичного майбутнього слугує уявлення 
про те, що розвиток людства, детермінований техніко-економічним 
зростанням та єдиними законами і цінностями, рухається у напрям-
ку все більш крупних політичних і економічних одиниць, а врешті 
решт – інтегрованого глобального простору, в якому національні 
розділення розчиняться або втратять суттєве політичне значення. 
Невипадково одним із перших європейських співтовариств стало 
Європейське об’єднання вугілля і сталі – сировини не лише війни, 
а й всієї економіки. Універсалістські претензії і прагнення laissez 
passer, laissez faire стають воістину глобальними. Таким чином, була 
створена військово-політична матриця, котра забезпечила зростан-
ня військово-промислового комплексу (ВПК) і транснаціональних 
корпорацій (ТНК). З цього часу глобалізацію часто ототожнюють 
з американізацією. І в цьому є частка правди: післявоєнне відро-
дження Західної Європи та Японії багато в чому є заслугою США. 
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Більш того, американці приписують собі заслугу перемоги капіта-
лізму над соціалізмом, як наслідкок розпаду Радянського Союзу. 
Власні теорії конвергенції за непотрібністю були забуті.

З 1991 р. веде свій відлік четвертий етап глобалізації. Біполярний 
світ рухнув, зламав ідеологічні кордони, що заважали економічним 
і політичним інтеграційним процесам. США у якості єдиної над-
держави стали визначати спрямування і динаміку глобалізаційних 
процесів на рубежі століть. Коли в лютому 1991 р. був знищений 
СРСР і на його уламках проголошена Співдружність Незалежних 
Держав, лише Зб. Бжезинський з притаманною йому відвертістю 
заявив, що відбувся крах історичної російської державності. Це 
не тільки плачевний підсумок суперництва двох раціоналістичних 
проектів земного раю – марксистського та ліберального, що відоб-
разилось у глибокій кризі і розколі еліт та в національній свідомості 
посткомуністичних країн і суспільств, а й очевидна боротьба нав-
коло поствізантійського простору, Росії та її колишніх сфер впливу. 
Це суперництво втілилося як у новій хвилі Дранг нах Остен з боку 
латинського Заходу, так і в процесах суспільної свідомості, що ві-
добразили духовну і релігійно-філософську дилему «Росія та Євро-
па». Від результатів цього суперництва чимало залежить майбутній 
вектор світової історії. Росія перестала бути державою, без згоди 
котрої жодна пушка у Європі не стріляла, і Захід почав стріляти 
в кого забажає, попираючи «коран демократії» – міжнародне право. 
Агресія проти суверенної Югославії відкрила етап нового переділу 
світу, що здійснюється прямою військовою силою, однак під флером 
псевдогуманістичного ліберального універсалізму.

Після перемоги у «холодній війні» Захід висунув конкретний план 
встановлення «нового світового порядку», який втілився у масш-
табних концепціях глобалізації світових відносин. В теоретичному 
плані ці концепції засновуються на ідеї універсальності, а тому – 
обов’язковості для всіх країн так званих західних цивілізаційних 
цінностей і моделей розвитку. В культурно-духовному плані глобалі-
зація пропонує відмову народів від своєї національно-культурної са-
мобутності, насильницьке нав’язування їм західних цінностей і об-
раза життя. Ідеологія глобалізму послідовно посилювала акцент на 
«громадянському суспільстві» на противагу концепції традиційної 
національної спільноти, яка була представлена у світовій цивілізації 
певними світоглядними типами, що є різноманітними в залежності 
від релігійно-філософських основ, але єдиними у визнанні власної 
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тотожності як цінності і сенсу буття. Громадянське суспільство в ін-
терпретації глобалістики (що спирається виключно на англосаксон-
ський лібералізм за Т. Гоббсом [713], Дж. Локком [731] і А. Фергюсо-
ном [685]), є сукупність автономізованих індивидів, котрі відкинули 
всі релігійні, національні, історичні зв’язки всередині національного 
співтовариства. У якості загальної ідеології глобалізації лібералізм 
оголошений єдино придатною і єдино правильною концептуаль-
ною основою суспільного розвитку, незалежно від традицій і націо-
нальних особливостей тієї чи іншої країни. Лібералізм є напрямком 
в політиці, протилежним консерватизму, прагненням до реформ 
і організації держави і суспільства на основі свободи особистості 
від утисків, що накладаються церквою, деспотизмом влади, поліцей-
ською регламентацією, звичаями і т. д. Політичний лібералізм зна-
йшов втілення у французькій «Декларації прав людини і громадя-
нина», де були встановлені основи свобод: народний суверенітет, 
особиста недоторканність, свобода совісті і думки, слова і друку, рів-
ність (що утверджувалось, як відомо, гільйотиною і розстрілами).

Центральна нова ідеологема – права людини і земне життя як 
найвища цінність – є логічним завершенням ідеї автономності лю-
дини від Бога, головним результатом антихристиянського Просвіт-
ництва. Найкращий представник ліберальних ідей XVII ст. в га лузі 
просвітництва і релігії – Вольтер (той самий, котрий сказав про 
Церкву: «розчави гадину»; цей заклик глибоко сприйняли його по-
слідовники, які під час Великої Французької революції руйнували 
храми і вбивали священиків).

Ліберали кажуть, що істини взагалі немає, є тільки приватні 
думки. Людина, вільна від асоціацій з вищими духовними цінно-
стями – релігійними, національними, родинними – стає «громадя-
нином світу» і живе за принципом ubi bene ibi patria – «де добре, 
там і вітчизна». Цього бути просто не може, бо підриває не лише 
2000-літню християнську культуру, а й простіші форми співжиття. 
Якщо життя є вищою цінністю, то мати не закриє собою дитини, чо-
ловік віддасть дружину ґвалтівникові. Віра, вітчизна, любов, честь, 
обов’язок – ці метафізичні цінності є для людини вище життя, так як 
дух вище за плоть. Для християнина джерелом натхнення, є Хресна 
Жертва Спасителя. В Євангеліє сказано: «немає більше тієї любові, 
як коли хтось душу свою віддасть за други своя». Те, що лібералізм 
є насправді не просто модною політичною теорією, а вірніше – не-
безпечною єрессю, багато хто з православних мислителів зрозумів 
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давно, ще задовго до революції 1917 р., яка, до речі, спочатку була 
зовсім не більшовицькою, а лютневою – ліберальною революцією. 
Так, святитель Філарет Московський ще в середині ХІХ ст. писав: 
«Россия, пожалуй, находится недалеко от взрыва в ней еретическо-
го либерализма» [108, c. 394]. З ним опосередковано погоджувався 
міністр останнього руського царя Миколи ІІ (нині причисленого до 
лику святих) Іван Григорович Щегловітов: «Конституционный ли-
берализм есть скорее религиозная ересь, чем химера или глупость» 
[380, с. 151]. І. Щегловітов дав і точну характеристику тодішньої лі-
беральної інтелігенції, яка складалася з «мыслителей без мысли, уче-
них без науки, политиков антинационального пошиба» [482, c. 20].

Геополітичні наслідки подібної ідеології вельми драматичні для 
держав-націй. Нація перестає бути спадщиною поколінь, і пере-
творюється на охолос, за яким завжди стоїть всесильна олігархія. 
Такими людьми керує не національна влада, а світовий уряд, який 
претендує на те, аби привести увесь світ до єдиних «демократич-
них» стандартів, що означає нав’язування всім державам і народам 
світу невластивих їхнім історичним традиціям моделей політичного 
устрою, насадження і підтримка маріонеткових режимів, орієнтова-
них не на національні інтереси своїх країн, а на інтереси «світового» 
(тобто західного) співтовариства. Прагнучи встановити новий світо-
вий порядок на основі власних про нього уявлень, Захід привласнює 
собі «ексклюзивне» право карати і милувати цілі країни і народи, 
узурпував світове правосуддя. Філософія лібералізму спотворюєть-
ся на тоталітарний світогляд, який не терпить інших цінностей, на 
типовий агресивний прозелітизм молодої релігії. Невипадково всі 
інші концепції розвитку розглядаються глобалістами вкрай воро-
жо, зазвичай просто відкидаються ними. На практиці глобалізація 
означає фактично насильницьку уніфікацію всієї різноманітності 
цивілізацій і культур, що існують на нашій планеті, їх підгонку під 
західні стандарти, приведення їх до певного спільного знаменника, 
параметри якого буде визначати виключно Захід. Врешті решт інте-
реси народів і країн вони підмінюють інтересами західного капіта-
лу, проголошуючи при цьому їх інтересами всього людства. Один із 
ідеологів сучасного американського гегемонізму Самуєль Хантінг-
тон відверто пише про цілі глобалізації:

«Захід намагається (і в подальшому буде намагатися) зберегти своє 
провідне положення і відстояти власні інтереси, визначаючи їх як інтере-
си «світового співтовариства» [601, c. 282].
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Згадаємо, як ще в часи «перебудови» практичним інструментом 
інтервенції проти СРСР Захід обрав впровадження в свідомість ра-
дянського народу руйнівних ідей про пріоритет «загальнолюдських 
цінностей» над національно-державними інтересами. При цьому під 
«загальнолюдськими цінностями» розуміли виключно західні цін-
ності, носіями яких, природно, виступали лише американці і народи 
західноєвропейських країн. Вельми красномовним у цьому зв’язку 
є твердження німецького професора Роберта Шпемана про необхід-
ність встановлення Заходом «диктатури цінностей», оскільки, на його 
думку, для Заходу діяти від імені «співтовариства цінностей» є наба-
гато важливішим, ніж дотримуватися норм міжнародного права.

Зламав кордони колись єдиного геополітичного і соціокультур-
ного простору СРСР, Захід розпочав масштабну ідейно-духовну 
інтервенцію проти східнослов’янських пострадянських держав. Го-
ловна мета цієї інтервенції – підірвати основу культурно-історич-
ної, духовної єдності братських народів України, Росії і Білорусі 
(перервавши, таким чином, їхню загальноруську культурну спад-
коємність, зруйнувавши саму структуру цієї культури), нав’язати 
східним слов’янам західну систему поглядів на світ і суспільство. 
І це недивно, адже Захід давно ототожнює свою культуру з культу-
рою всього людства, а свою цивілізацію взагалі вважає єдиною на 
планеті, а все інше зарозуміло відносить до «дикості і варварства». 
Про справжній смисл підміни даних понять більш ніж красномов-
но свідчить пропозиція британського прем’єр-міністра Тоні Блера 
розглядати НАТО не як військово-політичний блок, а як інструмент 
захисту і розповсюдження «спільних західних цінностей». Це озна-
чає, що будь-який, самий зухвалий акт натовської агресії надалі 
слід розцінювати як виконання самої високої місії, спрямованої на 
утвер дження «загальнолюдських цінностей», незважаючи на норми 
міжнародного права. Невипадково саме «захистом цінностей» по-
яснило НАТО свою агресію проти Югославії, яка стала кричущим 
порушенням міжнародних правових норм.

Вихідним пунктом і найважливішим предметом дискусій в цьо-
му плані є положення національної держави – головного втілення 
національного принципу. Практично у будь-якому з аспектів гло-
балізації легко побачити певний виклик державному суверенітету. 
Однак сама по собі така констатація не проливає великого світла 
на проблему – влада взагалі є відносною, держави ніколи не були 
абсолютно суверенними і автономними, а суспільства – повністю 
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відірваними друг від друга. Аби оцінити перспективи національної 
державності, треба, мабуть, шукати відповіді на більш точно сфор-
мульовані питання. Історичний досвід свідчить, що фактори обме-
ження державної влади можуть компенсуватися і навіть перекрива-
тися іншими силами, що діють протилежним чином. Колись, на зорі 
індустріального капіталізму, Д. Юм і особливо А. Сміт вже обґрун-
товували малу ймовірність посилення держави законами вільного 
руху капіталу. На початку ХХ ст. залунали ідеалістичні запевнення 
в тому, що завдяки посиленню економічних взаємозв’язків між ве-
ликими державами війна між ними стала неможливою. Після 1945 р. 
багато держав потрапили в очевидну економічну і політичну залеж-
ність від наддержав, однак це не завадило вагомому розширенню їх 
внутрішньої ролі у різних сферах життя. Тривалий час мова велася 
про те, що глобалізація, змінюючи і ускладнюючи контекст проя-
ву національного феномена, навряд чи призведе до знищення його 
політичних і етнокультурних основ. Більше того, виникатимуть й но-
ві передумови для національної консолідації, котрі пов’язані саме 
з особливостями розвитку і взаємодії у світовій системі, що глобалі-
зується. З розвитком світових економічних, культурних і політич-
них зв’язків відбувається «звуження» ойкумени, в світі з’являються 
новітні могутні й оригінальні центри розвитку (США, Японія, Ки-
тай, Індія, Бразілія), у зв’язку з чим історія перестає бути виключ-
но європейською, а перетворюється дійсно на всесвітню історію. 
У другій половині ХХ ст. світ долає свою колишню «євроцентрич-
ність», перетворившись на багатополярну світову систему.

Найбільш наглядний відступ держави у економічній галузі, по-
в’язаний з залежністю національних господарств від міжнародних 
товарних і особливо фінансових потоків, з глобальною орієнтацією 
економічних суб’єктів і з впливом ТНК, на які приходиться приблиз-
но 70% світової торгівлі, 1/3 світового виробництва, 80% міжнарод-
них інвестицій [711, p. 256]. Все це, як вважається, позбавляє уряди 
вагомого впливу і звужує їх поле маневру, диктуючи відмову від со-
ціальних пріоритетів заради забезпечення максимально привабли-
вих умов, а точніше – максимальної свободи для капіталу. В підсумку, 
пише, наприклад, С. Стрейндж, «знеособлені сили світових ринків 
нині більш могутні, чим держави, котрим, здавалося б, має належати 
вища влада над суспільством та економікою» [763, p. 4].

З економічної точки зору глобалізація – це нав’язування всім 
країнам єдиної моделі економічного розвитку, заснованої на ідеях 
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«вільного ринку», «відкритої економіки», відсторонення держави 
від вирішення господарчих питань і економічне підпорядкування 
всіх країн інтересам транснаціональних корпорацій («що добре для 
ТНК – добре для всього світу!»); повна деформація національно-
господарських комплексів, створення такої економічної ситуації, 
коли в тій або іншій країні розвиваються тільки ті галузі, до якіх 
проявляють інтерес світові фінансово-промислові корпорації (при 
цьому національні потреби економічного розвитку країн повністю 
ігноруються). Все це пишномовно йменується «включенням країн 
у світову систему господарських відносин». Феномен стрімко зрос-
таючих міжнародних фінансових спекуляцій і вразливість реально-
го виробничого сектора і грошових систем від кон’юнктури цього 
обороту відтворюють на новому рівні іманентну ринкову проблему 
нестабільності і недостатньої саморегуляції. Як пише Дж. Грей, «ве-
личезна віртуальна економіка, яка практично не підлягає вивчен-
ню... збільшує ризик системного краху» [705, p. 198].

В процесі глобалізації окремі народи, а тим більше маленькі етніч-
ні і культурні спільноти, перестають бути господарями власної долі. 
Актуалізуються спроби зробити світ однополярним і одновимірним, 
де всім розпоряджався б «дядько Сем». Американській цивілізації 
в її загальносвітовому вимірі («Цивілізація світу, де править Макдо-
нальдс» – так визначив її Бенджамін Барбер) не цікаві ані демократія, 
ані форми культурної самобутності, ані естетичні цінності.

«Її мета – всесвітнє суспільство споживання, в якому немає ані рас, 
ані громадян, бо від всіх їх немає користі як від клієнтів. Існує тільки 
одна раса чоловіків і жінок – споживачі». Нові обличчя прикрашають фа-
сад нової цивілізації – політичні знаменитості, теле- і кінозірки, хазяїни 
транснаціональних банків і великих корпорацій, нафтові барони, експер-
ти з проблем народонаселення, аудитори, адвокати і спортсмени, королі 
інформатики і розробники інформаційних систем. Ці люди розмовляють 
на двох мовах – англійській і долара» [551].

Барбер каже у цьому зв’язку:
«Торгівельні центри – це столиці і парки світу, де править Макдональдс. 

Там не знайти ані справжнього театру, ані дитячого диспансеру. Там не 
зупинишся, аби побалакати з дівчиною, що проходить мимо, і не усаміт-
нишся для молитви. Там немає ані сільського співтовариства, ані школи. 
Бачиш тільки сіть торгівельних точок, котрі змушують нас забути, хто ми 
такі насправді, щоб, не звертаючи уваги на інших, ми могли насолоджува-
тися набуванням» [551].
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Свого часу К. Маркс (разом з іншими економістами) в основу 
своєї теорії поклав конкурентну модель капіталізму й повністю не 
передбачив ролі монополістичних корпорацій. В конкурентній мо-
делі капіталізму мали місце класи, а ось з появою монополістичних 
корпорацій з’явився новий, не передбачений теорією Маркса, «се-
редній клас». Замість процесу пролетаризації відбувається інше – 
пролетаріат поглинається «суспільством середнього класу». Каток 
ТНК нівелюює національну різнобарвність, перетворюючи світ на 
суцільно сіре асфальтоване поле – ідеальний простір для безпере-
шкодного пересування капіталу і контрольованої кіборгами люд-
ської біомаси. Революція в інформатиці призвела до нової доби ко-
мунікації між людьми – в іншому просторовому вимірі і у відмінних 
від минулого формах. Власне людина дедалі більше розглядається 
і використовується як машина. Проявом кіборгізації стало масове 
застосування трансплантації людських органів (подібна до рутин-
ної заміни деталей у автомобілі), інструментальна заміна генокоду, 
розвиток тотальний систем таємного спостереження, ідеологічні 
маніпуляції суспільною думкою. Окремої уваги заслуговує вживан-
ня у людське тіло мікрочипів у ролі електронного паспорта, медич-
ної картки, фінансового ідентифікатора, пристрою глобального по-
зиціювання. В США вже здійснюється імплантація чипів в організм 
домашніх тварин і худоби, наступна черга – за в’язнями. Для психіч-
ного звикання людей до чіпізації здійснюється масова реклама тату-
ювання і пірсингу.

Втягуючи всіх у стихію конкуренції на планетарному рівні, гло-
балізація повсюди веде до соціальної рестратифікації суспільств, 
поглибленню нерівності між соціальними групами, їх внутрішньої 
фрагментації і зростанню потенціалу конфліктності. Протягом остан-
ніх десятиліть виразно проявила себе тенденція до поляризації як 
всередині держав, так і між їх групами. За даними «Доповіді про роз-
виток людства», активи 358 найбільших власників нині перевищують 
сукупний річний дохід країн, в яких проживає 45% населення Землі. 
Розрив у рівні життя між найбільш багатими та найбільш бідними 
20%, населення планети збільшилося з 30 разів у 1960 р. до 61 раза 
в середині 1990-х рр. В процесі розшарування «третього світу» виді-
лилися обширні зони, насамперед у Африці, Латинській Америці, 
почасті Азії, над якими нависла загроза маргіналізації. Характери-
зуючи місце так званого «четвертого світу» у новому міжнародному 
розподілі праці, М. Кастеллс підкреслює, що «значна частина насе-
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лення планети переходить від структурного положення експлуато-
ваних до структурного положення тих, хто не знаходить застосуван-
ня» [726, p. 57]. До прогнозованих багатьма експертами соціальних 
наслідків вільного руху капіталу в пошуках максимального прибут-
ку відносяться пряме зниження заробітної платні і рост безробіття 
у розвинутих країнах, а також повсюдне поглиблення розриву між 
прибутками власників капіталу та найманих працівників (чия доля 
у національному доході за останні 20 років і так значно зменшилася 
в результаті інших причин). За словами Ж.-П. Фтуссі, все це означає 
розрив з провідною демократичною ідеєю соціального контракту 
і перехід від логіки росту до логіки сегментованого ринку, в рамках 
якої зростання одних може відбуватися тільки за рахунок інших [687, 
p. 12]. Все це закономірно підштовхує ті країни, які опинилися у не-
сприятливому положенні, до використання політичних інструмен-
тів для захисту своїх інтересів під прапором національно-державни-
цької ідеї. Згідно і досвіду, і теорії, та економічна стратифікація, що 
співпадає з національними розмежуваннями, завжди сприяє полі-
тизації етнокультурного начала і веде до міжнаціональних конфлік-
тів. Протест проти нерівності, зазначав у цьому зв’язку Е. Геллнер, 
обов’язково використовує «всі доступні ніши і звилини культурної 
диференціації». А «момент максимального розриву між населенням, 
що інкорпороване в індустріальний світ... та тими, хто вже стоїть на 
порозі цього нового світу, однак ще не вступив у нього», чревате най-
більшим підйомом націоналізму [700].

Проблема нерівності не вичерпується нерівномірністю кількісно-
го розподілу матеріальних благ. Інтернаціональні процеси, що про-
дукуються сьогодні в основному західним суспільством (як сти хійно, 
так і цілеспрямовано) об’єктивно мають і структурно, і змістовно 
асиметричний характер. І вони несуть із собою не тільки розпо-
всюдження універсально значних досягнень Заходу, а й насаджен-
ня тих його сучасних принципів і етичних норм, котрі, будучи ча-
сом взагалі суперечливими, особливо є чужими іншим культурам, 
і які на іншому ґрунті або не приживаються, або дають потворний 
врожай. Досить часто, не даючи ключа до подолання відсталості чи 
виходу з глибоких соціальних криз, асиметрична глобалізація вод-
ночас кидає виклик здатності незахідних суспільств контролювати 
власний розвиток. В результаті націоналізм (зазвичай з релігійним 
компонентом), стає там закономірною, хоча, зрозуміло, недостат-
ньою і часто неадекватно радикальною ідейно-ціннісною опорою 
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у протистоянні зовнішньому впливу і в пошуках більш придатної 
стратегії розвитку.

Навіть розширення універсального виміру в організації суспіль-
ства, схоже, буде супроводжуватися конкуренцією між основними 
культурними системами, що відстоюють різні підходи до інтерпре-
тації універсальних принципів. Зародки подібного протистояння 
проглядаються зараз і в Азії, і в Росії, де визнання інститутів ринку, 
основ демократії та індивідуальних прав поєднується з більш або 
менш усвідомленим неприйняттям багатьох аспектів західної мо-
делі. Розмежування такого порядку ймовірне не стільки між окре-
мими націями, скільки між їх групами, або між цивілізаціями, однак 
його безпосередньою філософсько-духовною і політичною осно-
вою здатні бути тільки національні традиції та інститути. Світ, що 
є зв’язаний фізично, але не має консенсусу відносно фундаменталь-
них цінностей і пріоритетів, може стати ареною конфліктів ще менш 
підконтрольних, чим колишні суперечки між націями. Різька нерів-
ність носіїв різних цінностей і зростання загальної соціальної дифе-
ренціації посилює дизінтегрованість і конфліктність на національ-
ному і міжнародному рівні. Все ширше визнається, що зворотним 
боком об’єднання світу стає гостре суперництво, партикуляризм, 
нестабільність і дезорієнтація особистості. У якості одного із голов-
них притулків проти цих нових викликів розглядається національне 
начало. Це спостерігається навіть на Заході, де еліти займають при-
вілейоване положення в процесах глобалізації і, принаймні у Єв-
ропі, найбільш перейнялися глобалістськими ідеями. Наприклад, 
у Франції цілий ряд суспільних діячів і аналітиків різної ідеологіч-
ної орієнтації (включаючи І. Лакоста, П.-А. Тагієффа, Е. Тодда та ін.), 
виступили у 1990-х рр. із застереженням проти «демонізації» націо-
нальної форми і розхитування державних структур в період «гео-
політичного і морального дроблення світу». Що стосується США, то 
в суспільній, політичній і науковій думці цієї могутнішої держави – 
лідера глобалізації – домінування національно-державницьких пе-
реконань ніколи й не ставилося під сумнів. Фактично мова йде про 
майбутню «американізацію всього світу». Цей цікавий факт зайвий 
раз підтверджує, що при певних умовах глобалізація може навіть 
використовуватися для утвердження національних цілей.

За межами Заходу, де переважна більшість суспільств переживає 
глибоку кризу розвитку на тому чи іншому ґрунті, дестабілізуючі 
наслідки вільної гри сил світового ринку є ще масштабнішими. Ве-
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лими показовим є у цьому відношенні приклад азіатських держав 
(таких, як Південна Корея, Таіланд чи Індонезія), що символізують 
порівняно успішну модернізацію. Прискорене зростання спиралося 
там саме на можливості, що відкрилися завдяки глобалізації (іно-
земні інвестиції, застосування дешевої робочої сили, імпортні тех-
нології, вивіз товарної продукції), проте її зворотним боком стали 
драматичні внутрішні диспропорції. Орієнтація виробництва на 
експорт, а капіталу – на спекулятивні операції, відсутність адекват-
ного росту внутрішнього ринку – все це знаходить своє виражен-
ня у разючих контрастах між соціальними групами, особливо між 
низами та елітами, в політичній напруженості і кривавих сутичках. 
На цьому фоні посилюються настрої на користь свого, «азіатського 
шляху розвитку», пошук якого припускає серед іншого й активіза-
цію і якісну зміну характеру ролі держави. Така переорієнтація тим 
більш вірогідна, що процеси індустріалізації, руйнації традиційних 
суспільств, демократизації є, як відомо з історії Європи, католізато-
рами національної консолідації і висунення відповідної ідеології.

Економічна та політична «вестернізації» вже не є єдиним шля-
хом до успіху. Як констатував міністр закордонних справ Костянтин 
Грищенко, «краще бути будівельним майданчиком Сходу і Заходу, 
ніж полем битви між ними» [141]. Показова сама стилістика, котру 
використовує міністр. За його словами, Україна, це – при оптимі-
стичному сценарії майбутнього, – «будівельний майданчик Сходу 
і Заходу»; при песимістичному – поле битви. К. Грищенко, мабуть, 
усвідомлює що сама Україна нічого масштабного не будує і буду-
вати не збирається. Мрія її правителів: знайти гарного інвестора 
з готовим «будівельним проектом». Краще – двох! І здати територію 
в оренду. Приходь хто бажає і будуй нам на радість! Пам’ятаєте, 
в «Повести временных лет» про це сказано: «Земля наша велика і ба-
гата, а наряду нема в ній; ідіть княжити і володіти нами».

Відомо, що українська влада домовилась з шанхайською корпора-
цією Sinotech про будівництво у Комінтернівському районі Одеської 
області технопарку, спеціалізованого на високих технологіях. Обсяг 
інвестицій має скласти декілька мільярдів доларів. Ще 600 млн. до-
ларів корпорація ChinaQiteleGroup вкладе у Теплодарський техно-
парк (також під Одесою), де будуть вироблятися одяг, взуття, кожані 
вироби, а також обладнання для дитячих спортивних майданчиків. 
Її президент Чжан Цзіньфей відзначив, що продукція технопарку 
у Теплодарі буде головним чином експортуватися: «У більшій мірі 
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ми будемо працювати на зовнішній ринок. Україна дуже зручно роз-
ташована, тому можливо без великих втрат експортувати продук-
цію і в Європу, і в Росію» [593]. Далеко не новина є вимога, яку Пекін 
в останній час все жорсткіше ставить перед отримувачами інвести-
цій: освоєння цих коштів повинно передбачати максимальне залу-
чення виробництв і робітників із КНР. В цьому немає нічого дивно-
го: перенаселення – головна проблема Китаю. З іншого боку, саме 
численна працьовита і дешева робоча сила (представники її згодні 
за 100–150 доларів працювати по 10–12 годин), стала головною його 
конкурентною перевагою, що за десяток років перетворила Під-
небесну на «фабрику світу». Тому розміщувати свої виробництва 
ближ че до споживачів, але із власним, «імпортованим», персоналом, 
виглядає цілком природним. Китайські тапки, вироблені у Тепло-
парі, будуть вважатися українською продукцією, розповсюджувати-
ся безмитно, а якщо угода ЗВТ з Євросоюзом стане реальністю, то 
і там також (адже європейці поки не чекають конкуренції від нашої 
легкої промисловості і не передбачили ніяких захисних заходів від-
носно цієї групи товарів). Ядром зовнішньої політики Піднебесної 
є концепція «стратегічних кордонів життєвого простору». В основу 
її покладена теза, що перенаселення і обмеженість ресурсів виклика-
ють необхідність економічної експансії. Чи не означає масштабний 
інтерес Китаю до України те, що їй відведена роль одного з перших 
об’єктів економічної (і не тільки) експансії, перетворення на китай-
ський форпост у Європі?

Гадаю, читачі погодяться, що В’єтнам можна сміливо назвати 
«молодшим братом Китаю» (хоча відносини між братами, як це ча-
сто трапляється, не завжди були безхмарними). Харків може сміли-
во претендувати на роль «в’єтнамської столиці» України. Тут, зокре-
ма, знаходиться концерн «Техноком», що належить в’єтнамським 
підприємцям; багато і дрібних виробництв. За офіційними дани-
ми, у місті постійно або тимчасово мешкає більше 3 тисяч грома-
дян В’єтнаму. Район вулиці Киргизької харків’яни давно називають 
в’єтнамським кварталом; місцеві мешканці не купують тут неру-
хомість (будь то житло чи будинки ділового призначення). Тобто 
цілеспрямовано вирішується завдання створення у центрі україн-
ського мегаполісу «етнічно чистої» в’єтнамської зони, де будуть дія-
ти власні порядки і закони [593].

Окремою проблемою є можливість формування нового єдиного 
культурного простору в межах Євросоюзу з його особливими умо-
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вами. Європоцентризм – культурософська і світоглядна настанова, 
згідно якої Європа, притаманний їй духовний уклад є центром сві-
тової культури і цивілізації. Першими в Європі протиставили себе 
Сходу давні греки. Поняття Сходу вони відносили до Персії та ін-
ших земель, що знаходилися на схід від грецького світу. Однак вже 
у Давній Греції це поняття не було винятково географічним, в нього 
вкладалося більш широке значення. Розмежування Заходу та Сходу 
стало формою позначення протилежності еллінам варвара, цивілі-
зованості та дикості. Принаймні вже наприкінці V ст. до н. е. Гіп-
пократ у «Трактаті про Повітря, Воду і Сушу» [114, c. 275–306] про-
тиставляє активність мешканців Європи безтурботності жителів 
Азії [114, c. 292–304]. Протиставляють Європу Азії і Платон [14], 
і Геродот [112]. Античні філософи відчували єдність людського роду. 
Втім, масштаби вселенського самовідчуття були ще незначні. Інші 
народи, варвари, не сприймалися як ідентичні грекам. «Пайдейя» 
(Παιδεία), тобто освіченість, мислилась як родова ознака людства, 
в лоно якого могли увійти не всі племена [14]. Право еллінів на екс-
пансію прагне обґрунтувати Арістотель: мовляв «варвар» (тобто 
негрек) – вже за своєю природою є раб [15, с. 36]. Ясно, що такий 
розподіл мав аксіологічне тлумачення: варварське начало рішуче 
відкидалось в ім’я еллінського. Подібний погляд з часом оформив-
ся в одну з традицій, що була успадкована соціальною практикою 
і духовним життям постантичної Європи. Адже Греція являлася від-
правною точкою розвитку європейської культури Нового часу. Та-
ким чином, стверджується глибоко вкорінена традиція смислового 
визначення Європи як Заходу з сутнісним протиставленням іншо-
му, відмінному Сходу – Азії.

Конфлікт між Заходом-греками та Сходом-персами, з часом 
підкріплюється поділом Римської імперії, а згодом ще більш заго-
стрюється внаслідок розколу Церков у ХІ ст. та особливо сильно – 
після розгрому Константинополя у 1206 р. хрестоносцями. Хрестові 
походи та мандри, що призвели до великих географічних відкрить, 
захоплення нововідкритих земель і жорстокі колоніальні війни, все 
це, врешті решт, є втіленням у реальних історичних діяннях прояву 
європоцентричної точки зору. Згідно їй Європа, Захід з їх історич-
ним укладом, політикою, економікою, релігією, культурою, мисте-
цтвом являють собою єдину і беззаперечну цінність. Припускало-
ся, що інші народи відносяться до людства умовно, оскільки ще не 
досягли необхідного культурного і цивілізаційного рівня. Так, вони 
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йдуть шляхом прогресу. Але при цьому народи багатьох країн про-
живають вчорашній і позавчорашній день.

Ідея європоцентризму, хоча й несла в собі відокремлення Схо-
ду, водночас опосередковано була одухотворена пошуком родового 
підґрунтя людства. Вона виходила з думки, що всі народи пройдуть 
західними магістралями і набудуть єдності. Міф Європи символізує 
одвічну мрію про світле майбуття, стимулюючи пошук «втрачено-
го Раю». В цьому смислі уявлення про Схід як про зону «недови-
конаного людства» слугували тією універсальною схемою, котра, 
зберігаючись, могла разом з тим в різні часи і за різних обставин 
наповнюватись різноманітним змістом. Такі значні течії європей-
ської культури, як Просвітництво і романтизм, новітня західна філо-
софія, мистецтво модернізму, молодіжна контркультура 1960-х рр., 
досить інтенсивно увібрали в себе орієнтальні елементи, прагнучи 
співвіднести, порівняти себе зі Сходом.

Рух всіх народів до єдиної всесвітньої історії, який осмислю-
вали Вольтер, Ш. Монтеск’є, Гердер, породив досить важливу ідею 
пошуку первісної універсальної культури. Склалося уявлення, що 
у витоків історії різні народи не були духовно і релігійно розділені. 
У них були спільні коріння, проте колись єдина культура в подаль-
шому розпалася на безліч самостійних ареалів. Якщо Гердер по-
бачив в орієнтальному світі втілення патріархального ідилічного 
начала, то Гегель вже намагається поставити питання про те, чому 
східні народи відійшли від своїх людських витоків, залишившись 
у певній мірі за межами магістральної лінії історії. В праці «Філо-
софія історії» він прагне розкрити картину саморозгортання духу, 
історичну послідовність окремих стадій. Так народжується схема: 
Східний світ [106, с. 159–250] – Грецький світ [106, с. 250–306] – 
Римський світ [106, с. 307–357] – Німецький світ [106, с. 360–455]. 
Цей підхід до оцінки суспільного розвитку в подальшому став ви-
роджуватись в апологетичну, за своєю суттю, «прогресивістську» 
концепцію з характерним для неї уявленням про науку (а в по-
дальшому і про техніку, інформатику) як про оптимальний засіб 
вирішення будь-яких людських проблем і досягнення гармонії на 
шляхах облаштування раціонально спроектованого світового 
устрою. Припускалось, що західна культура колись увібрала у себе 
все цінне, що міг дати Схід. Більш того, склалася гіпотеза про те, 
що кочові індоєвропейські народи на світанку історії вторглися із 
Центральної Азії до Китаю, Індії і на Захід. Зустріч різних культур 



555Розділ 5. Етносоціокультурні трансформації 
української світоглядної ментальності

у ур р ф рц у ур р ф р

неначебто породила європейську цивілізацію, збагачену контак-
том різних релігій.

Разом з тим у ХХ ст. в європейській свідомості визрівала криза 
європоцентризму. Європейський інтелектуальний світ намагається 
зрозуміти, чи є правомірним розглядати європейську ідею як все-
світню. О. Шпенглер оцінив схему європоцентризму – від давнини 
до середньовіччя і потім до нового часу – як позбавлену сенсу. На 
його думку, Європа як маленька пляма невиправдано стає центром 
ваги історичної системи. Він зазначає, що з таким самим успіхом ки-
тайський історик міг би, в свою чергу, побудувати всесвітню історію, 
в якій хрестові походи і доба Відродження, Цезар і Фрідрих Великий 
були б обійдені мовчанням, як події, позбавлені значення. О. Шпен-
глер називає «птолемеївською», тобто застарілою, звичну для євро-
пейців схему, згідно якої високо розвинуті культури здійснюють 
свій біг навколо Європи [762]. Пізніше К. Леві-Стросс, досліджуючи 
первісну історію, висловив здогадку, що саме західна культура випа-
ла зі світової історії [298, c. 15–19].

Зараз у західноєвропейських суспільствах спостерігається де-
кілька різнопланових процесів і феноменів, що визначають систем-
ні, хоча й незрозумілі за своїми наслідками, зміни. Досягнення євро-
пейського об’єднання дозволяють казати про народження інонаціо-
нальної політичної моделі, втім вона мало нагадує постнаціональні 
проекти З’єднаних Штатів Європи. Давно вже очевидно, що роз-
виток ЄС відбувається у напрямку не федерації, а більш складної 
гібридної форми поєднання інтеграційного й національно-держав-
ницького начал. Євросоюз має заклади, що притаманні суверенній 
державі: уряд, який офіційно іменується Європейською комісією; 
парламент, що обирається прямим голосуванням громадян і утвер-
джує голову уряду (Європейський парламент); національний банк 
(Європейський центральний банк); верховний суд (Суд Європей-
ського Союзу). Особливість Євросоюзу, властива саме державам, 
а не міжнародним організаціям, – наявність власного права, котре 
регулює відношення не тільки держав-членів, а й громадян і юри-
дичних осіб. При цьому право Союзу має пряму дію на території 
ЄС і пріоритетом відносно до національного законодавства цих дер-
жав. ЄС (і це відчувалось вже в часи Міттерана) надто швидко роз-
ширювався. В результаті в його складі опинилися держави з зовсім 
різним рівнем економічного розвитку та соціального захисту. Зви-
чайно, якби склад ЄС обмежувався тими 12 країнами, котрі брали 
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участь у підписанні Маастріхтського договору 1992 р., то така ко-
аліція була б набагато міцнішою. Однак держави, що стояли у ви-
токів ЄС, побоялися залишити за бортом Союзу східноєвропейські 
країни, аби ті знову не потрапили у сферу впливу Росії. Щоправда, 
заради справедливості слід зазначити, що розширення ЄС відбува-
лося під сильним тиском США. За ті роки, коли зростала економічна 
і політична могутність Європи, жителі різних країн звикли з гор-
дістю думати про себе, як про «європейців». Сьогодні такого роду 
ідентичність більше не працює, особливо в багатих країнах Європи, 
оскільки вимагає від їх мешканців певних жертв заради збереження 
Євросоюзу. Тому в найбільш розвинутих країнах ЄС відбувається 
поступове повернення до національного егоїзму. Крім того, варто 
розрізняти «Європу» як географічне поняття та «Європу», так би 
мовити, в ментальному смислі – як найбільш розвинутий регіон на 
земній кулі. До останнього історично можна віднести лише Вели-
кобританію (без Ірландії), Францію, Німеччину, країни Бенілюксу 
і Скандинавії. Піренейські держави, Італія, Польща, Чехія, Угорщи-
на останні століття явно відносились до «другого ешелону» Євро-
пи, а Балкани в цивілізованому смислі Європою ніколи і ніким не 
вважалися. Такий розділ на три Європи зберігається і нині. Ось що 
кажуть з цього приводу пересічні польські громадяни:

«Як відомо, ПНР не була країною повністю суверенною, однак, незва-
жаючи ні на що, вона мала значення у світі – мій батько продавав польські 
автомобілі, трактори й сільськогосподарчі літаки; польські судна майже 
щоденно проходили панамським каналом; польські вітчина й горілка були 
у крамницях всього світу; у далеких країнах я зустрічав випускників поль-
ських вузів, котрі отримали освіту у Польщі. Що залишилося від цього? 
У Польщі тільки декілька торгівельних суден, вже немає ані польських 
автомобілів, ані польських тракторів, навіть польську вітчину і польську 
горілку не купиш в американських супермаркетах. Варшава зовсім не ви-
глядає як європейське місто, вона, скоріше, схожа на Ліму, Боготу чи Каль-
кутту: організаційний хаос, пробки, відсутність пристойних доріг, багаті 
небосхили, несумісні зі старими будівлями, поруч з сучасними торгівель-
ними центрами жебраки на вулицях, повсюди бруд і безлад, самодіяльна 
реклама маленьких фірм – так бачать нашу столицю іноземці» [741].

Польська еліта втратила відчуття реальності, вона не бачить зли-
денності навколишнього життя, не відчуває запах тління, що йде 
з вулиць Варшави, Лодзя, Гданська, Кракова, їй байдуже, що поль-
ські верфі, заводи, фабрики вже давно перетворилися на декорації 
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для зйомок фільмів-катастроф. “Gazeta Wroclawska” пише про те, як 
молоді полки їздять до Німеччини і за євро масово здають кров. Без 
шкоди здоров’ю плазму можна здавати 20 разів протягом року і не 
більш, ніж 15 л. За даними ж “Gazeti Wroclawska” учні згожелецьких 
шкіл здають кров раз на декілька днів. На отримані гроші купують 
собі косметику, одяг, алкоголь і сигарети. Як пояснює 18-річний То-
мек, учень із Згожельця:

– В перший раз отримаєш 20 євро. У другий раз і наступні платять по 
15 євро. А коли приходиш в п’ятий раз, отримуєш премію – 30 євро [698].

Томек здає кров у Blutspendezentrum з січня. Він узнав про це від 
друзів. Петрек, учень одного із згожелецьких ліцеїв, гроші за плазму 
витрачає на суботні розваги. На думку “Gazeta Wroclawska” повідом-
ляє, що на німецькі станції переливання крові вже ходять цілими 
класами [698].

Нині Євросоюз зіткнувся з серйозною кризою, причина якого по-
лягає у тому. що такі країни «другої Європи», як Італія, Іспанія, Ірлан-
дія, Португалія, і, звичайно ж, Греція, всіма засобами намагаючись 
вижити в конкуренції з розвинутими державами, довгі роки жили 
«не за достатками», набрали боргів, віддати які не можуть, причому 
їхніми основними кредиторами виступають саме країни-засновни-
ки Європейського Союзу, тобто дефолд одних підірве й економіку 
інших. Тому тепер багаті держави мають «розкрити гаманці», аби 
підтримати своїх більш бідних партнерів по Євросоюзу, котрі опи-
нилися на межі фінансової катастрофи. Якщо криза посилиться 
(а це цілком ймовірно), зберегти Євросоюз у його нинішньому ви-
гляді буде надзвичайно складно. Франко-німецький мотор, що забез-
печує розвиток ЄС, все більше дає збої, протиріччя між транснаціо-
нальними корпораціями і національними державами набувають все 
більш гострого характеру. Їх конфлікт так чи інакше буде вирішений 
у найближчому майбутньому. Але поки що неможливо передбачити, 
як це відбудеться. А тому майбутнє як самого Євросоюзу, так і країн, 
що опинилися в сфері його впливу, залишається туманним.

В цілому європоцентристська концепція не втратила свого ста-
тусу. Піднесення розумного, раціонального «еллінського» начала на 
противагу аффективності, стихійності і емпіричності інших куль-
тур, яке склалося ще у філософській класиці, а також стереотипне 
уявлення про технічну цивілізацію, активно сприяли формуван-
ню різноманітних сучасних сцієнтістських ілюзій. Вони, зокрема, 
знайшли опору в розробці М. Вебером принципу раціональності 
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(основного в його філософії історії). Саме М. Вебер найбільш послі-
довно розглядав раціональність як історичну долю європейської 
цивілізації. Він прагнув пояснити, чому формальний розум науки 
і римського права перетворився на життєву настанову цілої доби, 
цілої цивілізації. Поступове «розкодування» світу, витіснення з мис-
лення, з суспільної свідомості магічних елементів, з одного боку, 
а з іншого – все більше осягнення послідовності і постійності явищ, – 
ось ті ідеї, які беруть у М. Вебера ті сучасні філософи, котрі осмислю-
ють феномен європоцентризму [69].

Послідовно культуроцентристську розробку теорії європоцент-
ризму знаходимо у спадщині німецького філософа Е. Трельча. На 
його думку, всесвітня історія – це історія європеїзму. Західний світ 
пов’язаний з антично-середземноморським. Ці великі культурні 
світи формують у неподільній єдності європеїзм і ще сьогодні ви-
значають його там, де він в ході великої англосаксонської і латинської 
колонізації розповсюдився на більшу частину земної кулі. Тільки 
європоцентризм дозволяє вести мову про всесвітню історію, люд-
ство і прогрес. Е. Трельч вважав, що у народів поза Європою відсут-
ня історична самосвідомість і критичне відношення до минулого – 
таку потребу відчуває лише європейський дух. Тому знання чужих 
культур може бути значним тільки для самопізнання, розуміння 
світу і практичних відносин. Тільки європеєць перетворився з хро-
ніста, епіка, пророка і містика, збирача грамот і політика на філо-
софа історії. Передбачаючи сучасні європоцентристські інтуїції, 
Е. Трельч каже про боротьбу з жовтою расою, про загрозу ймовір-
них варварських вторгнень до Європи [778].

Сучасний європоцентризм підтримується концепцією «модер-
нізації світу». Він стверджує, що інші культури повинні прийняти 
сучасний життєвий уклад Заходу. Своєрідна розробка європоцент-
ризму міститься в концепції «постісторії» Ф. Фукуями. Вона вихо-
дить з того, що ідея лібералізму стає універсальною [690]. Натхнен-
ники євроінтеграції уявляють «об’єднану Європу» у вигляді зусиль, 
спрямованих до створення «асоціації однаково мислячих держав», 
твердячи, що при наявності різних політичних режимів мир між 
країнами взагалі неможливий. Тут міститься ряд спільних, хоча 
й не однакових за географією розповсюдження, традицій і рис (до 
яких відноситься: культурна спадщина античності; західне христи-
янство; Відродження; різні трансєвропейські стилі у мистецтві; фі-
лософія раціоналізму і емпіризму; ліберально-демократичні устої; 
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лінгвістична і расово-етнічна близькість. У всіх цих галузях елемен-
ти схожості співвідносяться з відмінностями, котрі, згідно деяким 
концепціям, є не менш істотними, ніж бар’єри між європейцями та 
неєвропейськими народами. Це стосується, наприклад, розбіжно-
стей між католицизмом й протестантизмом, між етнічними група-
ми та національно-психологічними типами. Наскільки ця відносна 
спільність здатна сформувати новий рівень «єдності у різноманіт-
ності», проголошений культурним принципом Європи, – питання 
суперечливе. Входження до складу ЄС країн Центральної і Східної 
Європи робить це завдання ще більш проблематичним. Незважа-
ючи на «європейську» і «глобалістську» орієнтацію еліт, достатньо 
міцними залишаються й культурна неповторність європейських на-
цій, й основи національної свідомості. Про це дозволяють говорити 
не тільки акти ворожості до неєвропейських імігрантів, електораль-
ні успіхи право-націоналістичних партій або достатньо серйозна 
опозиція подальшої інтеграції. Населення в основному зберігає 
базові патріотичні цінності, хоча й без екзальтації, характерної для 
минулого. Навпаки ЄС, за загальним визнанням, не стає об’єктом 
емоцій. Відданість «Європі», що домінує над відданістю країні, зу-
стрічається лише в окремих випадках серед захоплених «єврокра-
тів». В цьому сенсі реальний досвід явно розійшовся з очікування-
ми європейських ентузіастів-федералістів 1950–60-х рр.

І нарешті, важливим феноменом є тенденція до визнання етнічно-
го і культурного плюралізму на фоні швидко зростаючої неоднорід-
ності населення. На хвилі етнічного «вибуху» 1950–70-х рр. почали 
добиватися відродження власних культур і політичного визнання 
історичні меншини Західної Європи. Наприкінці ХХ ст. державам 
в результаті децентралізації та інших реформ вдалося досягти від-
чутного прогресу у подоланні сепаратизму і конфронтації на цьо-
му ґрунті. Однак положення ускладнив новий етнічний виклик. За 
останні десятиліття в Західну Європу імігрували 10–12 млн. із Азії 
і Африки, причому цінності і принципи нових імігрантських гро-
мад, засновані найчастіше на ісламі, глибоко контрастують з євро-
пейськими нормами. Етнокультурна мозаїчність європейських сус-
пільств змінює їх культурне обличчя і ускладнює національно-ду-
ховну консолідацію, а легалізація етнічності і пов’язаних з нею прав 
ставить під сумнів традиційну для Заходу ліберально-громадянську 
доктрину нації. Разом з цим, підвищуючи значення етнокультурно-
го й етнонаціонального начала, цей фактор у певній мірі протистоїть 
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тенденції до технократизації і денаціоналізації свідомості. До того ж 
тісні контакти з носіями східних культурно-релігійних традицій 
в особі нових меншостей може стимулювати інтерес західних євро-
пейців до власних філософсько-духовних джерел (до чого й закли-
кає певна частина європейських інтелектуалів).

В тому, що національним реальностям, мабуть, судиться збері-
гати фундаментальну роль у глобалізованому світі, немає нічого 
несумісного з суспільними законами. Для космополітичної тради-
ції завжди було характерним прагнення уйти від складнощів буття, 
і, зокрема, від протиріч, пов’язаних з національною ідеологією. Між 
тим співвідносини між окремими началами складноорганізованого 
суспільства не зважди є безконфліктними – достатньо згадати про 
протиріччя між частинами демократичної тріади «свобода, рівність, 
братерство». І історія національної ідеї, поряд з теоретичними аргу-
ментами, свідчить, що вона може поєднуватися з різними цінностя-
ми і принципами. Багато що – від історичних прикладів до законів 
свідомості – говорить на користь принципової можливості взаєм-
ного доповнення національного і транснаціонального, державного 
і інтеграційного, співіснування яких у тих чи інших комбінаціях 
продовжується вже не одне сторіччя. Зокрема, характерною рисою 
політичної організації середньовічної Європи була складна система 
суверенітетів місцевих правителів, королівств, союзів цехових кор-
порацій, імперій і церковної влади, що перепліталися і накладалися 
друг на друга.

На теперішній час ситуація складається таким чином, що, з од-
ного боку, процес глобалізації, набираючи обертів, робить пробле-
матичним існування національних держав як найбільш розповсю-
дженої форми міжнародної спільноти, а з іншого боку – це стиму лює 
зростання національної активності, викликає протидію глобаліза-
ційним процесам етнічних, релігійних і культурних меншин, рухів 
і організацій. В цьому зв’язку «гіперглобалісти» говорять про май-
бутні «постнаціональну державу», «сітьовє суспільство» чи «гло-
бальну імперію». Їм на противагу «скептики» і «антиглобалісти» 
заявляють, що національна держава не вичерпала свій історичний 
ресурс і вимагають повернення назад: до такої міжнародної спіль-
ності, суб’єктами якої були б не «транс», «інтер» і «над»-національ-
ні інститути політичної, економічної і культурної сфер життя, а як 
і раніше, суверенні національні держави або етноси і нації, що не 
мають державності. Тим самим націоналізм, як форма вираження 
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національного (державного) суверенітету і як політичний принцип 
суверенізації етносів в статусі «націй» продовжує себе в якості тен-
денції (і фактора) сучасного історичного розвитку, що реалізується 
в складній взаємодії з глобалізацією людства.

Фундаментальним елементом ідеї нації, який відрізняє її від ідеї 
держави, є духовно-культурний компонент. Саме культура най-
більш всього іншого створює раціональні та емоційні зв’язки, що 
об’єднують спільноту в тому числі і в політичній сфері. Грандіозні 
зміни, внесені глобалізацією в культурно-духовну сферу, безсум-
нівні. До найбільш наглядних з них можна віднести виникнення 
відкритих інформаційних потоків і просторів; розповсюдження 
уніформізованної поп-культури, схожих стандартів і стилів життя 
і, почасті, етнічних уявлень; збільшення транснаціональних контак-
тів всіх рівней; використання англійської мови в якості універсаль-
ної мови спілкування. Все це означає глибоку трансформацію умов 
і механізмів формування культурного життя, яке вже не може буду-
ватися виключно або переважно в межах національних чи локаль-
них спільнот. Цінності й судження зазнають тепер впливу складно-
го переплетіння потоків національного, міжнародного і глобально-
го культурного обміну. Скоротилась здатність урядів контролювати 
зв’язки суспільства із зовнішнім світом – наприклад, спроби китай-
ської влади обмежити використання Інтернету наштовхнулися на 
чималі складнощі. Однак, якщо зміни структурних ознак культур-
ної реальності самоочевидні, то їх вплив на зміст і характер наба-
гато складніше піддається спостереженню і прогнозу. Узагальнення 
ускладнюються також і нерівномірністю глобальних культурних 
потоків, інтенсивність і ступінь впливу яких різко вар’їрується в за-
лежності від регіонів, соціальних груп і поколінь.

Стереотипне протиставлення громадянсько-політичної (захід-
ної) та етнокультурної (східної) «моделей» нації вже неодноразово 
піддавалося переконливій критиці в теоретичних і порівняльно-іс-
торичних дослідженнях. Як підкреслює, зокрема, відомий знавець 
етнонаціональних проблем Е. Сміт, будь-який, «навіть самий «гро-
мадянський» і «політичний» націоналізм при більш прискіпливому 
розгляді виявляється одночасно «етнічним» і «лінгвістичним» [756, 
p. 126]. В основі консолідації будь-якої нації лежить та чи інша ком-
бінація політичних, економічних, культурних і етичних факторів, 
причому витоки формування етнокультурної єдності нації і утво-
рюючих її етнічних груп губляться у глибині століть.
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Чи призведе глобалізація до відмирання національних і місце-
вих традицій, до їх конвергенції або витіснення єдиною стандарт-
ною глобальною культурою? Явища останнього часу спростовують 
цей гіперглобалістський прогноз насамперед емпірично. Навпаки, 
майже повсюду відбувається відродження і самоутвердження різ-
номанітних партикулярних форм спільності, ідентитет яких за-
снований на расових, етнічних, релігійних, лінгвістичних ознаках 
або місцево-релігійних і навіть кланових особливостях. Практика 
асиміляції, яка успішно здійснювалася в минулому, стала дуже проб-
лематичною і була піддана загальному засудженню, в тому числі 
і в офіційних міжнародних актах. Сучасні іміграційні меншості 
прагнуть підтримувати тісні зв’язки з країною свого походження 
і коренні традиції, утворюючи по суті новий тип транснаціональних 
спільнот. Навіть ті нації, що вже давно склалися, стикаються з проб-
лемою етнічного виклику і культурної неоднорідності. Все більш 
популярним гаслом стає принцип культурного плюралізму. Сьогод-
ні, в силу динаміки сучасного життя, міграційних процесів, захід-
ноєвропейські країни, які ще недавно були мононаціональними, але 
стають дедалі все більш багатонаціональними, поліетнічними. На-
приклад, в Німеччині зараз більше 4 млн. громадян турецької націо-
нальності, велика кількість вихідців з країн, що утворилися на місці 
колишнього СРСР. Це призводить до загострення міжетнічних су-
перечностей, виникненню конфліктних ситуацій. Вчені, аналітики, 
політики в західних країнах стурбовані зростанням відцентрових 
тенденцій національного егоїзму і сепаратизму. Там заговорили про 
крах політики мультикультуралізму – мовляв, краще, аби всі інші 
культури розвивалися виключно в руслі традицій і цінностей про-
відного етносу («титульної нації»). Цілком очевидно, що ці процеси 
потребують ретельного вивчення, виважених підходів до вирішен-
ня виникаючих протиріч, інакше ситуація буде загострюватися.

Перспектива перемоги «єдиного культурного порядку глобаль-
ного ринку» викликає теоретичні заперечення. Символізуючий цю 
«єдність» потік уніфікованих «культурних продуктів» містить прин-
ципові недоліки, які підривають його здатність створювати аль-
тернативний ідентитет. На відміну від всіх існуючих до цього часу 
культурних систем – історично самобутніх і емоційних – сучасна 
поп-культура, відірвана від конкретики етнічної історії і геогра-
фічного середовища, є нейтральною і штучною, подібно своєї тех-
нологічної основи. Побудована на технічних ефектах, поверхова, 
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звернена більш до інстинктів, аніж до серця і розуму, вона, на наш 
погляд, балансує на грані розриву з вічними цінностями і духовні-
стю взагалі. Не випадково з нею пов’язують можливість становлення 
цілком нової особистості, що мешкає у самодостатньому «електрон-
ному глобальному світі». За спостереженням У. Ханнерза, одного 
з авторів концепції «загальносвітової ойкумени», нації як такі, тобто 
як колективні діючі особи, відіграють лише обмежену роль у загаль-
носвітовому культурному потоці. Більшість елементів культурного 
обміну – транс-, а не інтернаціональні, і це «швидше підриває і знеці-
нює державні кордони, чим прославлює їх». Однак відірваність від 
історичного коріння, і особливо від високих досягнень національ-
них традицій найбільш за все знецінює – у головному, змістовному 
відношенні – сам «транснаціональний «культурний потік» [707].

Типова ілюзія раціонального універсалізму, на якому базується 
віра у глобальну конвергенцію, припускає, що по мірі розширення 
контактів народи повинні переконатися у своїй схожості і проник-
нутися усвідомленням єдності. Проте наближення також влече за 
собою усвідомлення різності, рівно як і можливість конкуренції 
і конфронтації. Той факт, що «більша частина вбивств здійснюєть-
ся близькими друзями і знайомими», нагадує, що тісні відносини 
можуть породжувати не тільки любов і єднання, а й розмежування 
і запеклу ворожнечу. Асиметричний характер процесів культурної 
глобалізації більш сприяє розмежуванню і конфлікту, аніж інтегра-
ції. Багато з етичних уявлень, і мас-культура, і сама глобалістська 
філософія, котрі посилено просуваються на світовому культурному 
ринку в якості універсального здобутку, є продуктом еволюції за-
хідної цивілізації. Отже, не тільки відірваність від класичних цін-
ностей, але й особлива чужість іншим народам послаблює шанси 
імпортованих «культурних потоків» витіснити національні і етнічні 
традиції.

Тенденція до протидії наступу технократичної утилітарської ети-
ки і бездуховної мас-культури позначилась вже досить явно. Проте, 
якщо раніше вона проявлялась більш за все у радикальному тра-
диціоналізмі і релігійному фундаменталізмі, то в майбутньому цей 
протест може прийняти більш адекватні і сучасні форми. Чималі 
перспективи тут відкривають ті ж електронні медіа-технології. Ще 
у 1980-х рр. з’явилися дослідження, що демонстрували як техноко-
мунікаційні і комп’ютерні засоби сприяють консолідації окремих 
етнокультурних груп, відродженню напівзабутих етнічних культур 
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і мобілізації етнополітичних рухів. Саме ці мережи, там де вони 
є, допомагають сьогодні навіть географічно розпорошеним мен-
шинам уникати асиміляції: наприклад, вихідці з Південної Азії або 
курди, які мешкають у європейських країнах, підтримують свою 
культуру за допомогою відповідних каналів супутникового телеба-
чення. По мірі розповсюдження і засвоєння нових носіїв інформа-
ції, на них можуть спиратися і старі національні культури (що вже 
починає відбуватися в Японії і Китаї) і, може статися, навіть високе 
мистецтво. Як вважає Е. Геллнер:

«Хоча старий спектр народних культур навряд чи виживє, окрім як 
у виставковій музейній формі, міжнародний плюралізм справжньо різ-
них високих культур без сумніву (і на щастя) залишиться з нами» [700, 
p. 120–121].

Висока ймовірність збереження культурно-національних розме-
жувань не означає, ані їх незмінності, ані їх абсолютності. Не можна 
стверджувати, що глобалізація лише посилює усвідомлення неод-
норідності й готує грунт для зіткнення культур. Саме на цій підставі 
засновується передбачення С. Хантінгтона про те, що «наступна 
світова війна, якщо вона трапиться, буде війною між цивілізація-
ми». Однак, ця вже не раз піддана критиці концепція ігнорує, на-
самперед, загальнолюдський і соціально-універсальний вимір окре-
мих культур та їх історичний характер. Протягом історії цінності 
і свідомість народів незворотньо розвивається, змінюючи їх іденти-
тет і суспільний лад. В сучасному світі безумовно можна побачити 
процес розширення і зближення елементів в рамках партикулярних 
культурних систем. Він пов’язаний і з уніфікацією матеріальних 
стандартів, з потребами сучасного урбаністичного образу життя, 
з втратою сакральності традицій в умовах вільного руху інформації, 
з визнанням універсальності ряду соціальних інститутів і цінно стей. 
Лінії генерованих глобалізацією культурних конфліктів, скоріше 
за все, будуть мати більш багатопланову, у тому числі транснаціо-
нальну конфігурацію, яка не вписується в просту модель «зіткнення 
цивілізацій». Новітні параметри культурного життя несуть з собою 
напружену і плинну діалектику різноманітних партикулярних, на-
ціональних, універсальних і псевдоуніверсальних елементів свідо-
мості на всіх рівнях. Це означає загострення конфліктів не тільки 
між суспільствами і цивілізаціями, а ще і в середині їх – між різни-
ми аспектами ідентитета і самосвідомості для кожного суспільного 
суб’єкта від індивідіума до нації.
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Етнічний «вибух» виявив внутрішні суперечності класичної для 
Заходу ліберальної моделі-нації. Індивідуально-громадянська філо-
софія єднання при ігноруванні етнічності, незважаючи на всі успіхи 
в досягненні загальнонаціональної солідарності, опинилась одно-
часно міфом, адже всі західні нації мають власний культурний іден-
титет, який зазвичай спирається на культуру домінуючого етносу. 
Особиста рівність обернулася культурною асиміляцією і попранням 
колективних прав меншин, яким довелося боротися за визнання са-
мого факту свого існування. А ототожнення нації з сукупністю гро-
мадян, жорсткий зв’язок між статусом нації і державністю, запере-
чення багатонаціональної державності – всі ці характерні тези захід-
ної доктрини створюють дилеми, особливо складні для вирішення. 
Навіть надання реального політичного, економічного і культурного 
самоврядування не задовольняють повністю навіть такі народи, як 
каталонці чи баски, котрі бажають бути визнаними у якості націй 
(не обов’язково пов’язуючи це з відокремленням). Задоволення цієї 
вимоги припускає фундаментальний розрив з західною концепцією 
нації. В свою чергу, подібний перегляд ускладнюється не тільки си-
лою ідейної традиції, але й поліетнічністю суспільства, зростаючою 
внаслідок іміграційної політики Заходу. Повна реалізація націо-
нального ідеалу – «кожному народу – власна держава» – взагалі не-
досяжна.

Здавалося, формування міжнародних ринків, «вільний рух» ка-
піталів, збільшення потоків інформації, мігрантів і туристів, утво-
рення «транс», «інтер» і «наднаціональних» фінансових, економіч-
них і політичних інститутів мали б згуртувати народи в певну гло-
бальну цілісність. Проте незабаром вияснилось, що глобалізація не 
тільки не руйнує, а й консервує планетарну ієрархію народів і націй. 
Протиріччя між окремими етносами, націями, між національними 
державами й міжнародними владними структурами, між великими 
регіональними спільнотами, між міждержавними стратегічними 
об’єднаннями і блоками не зникають, а навпаки, загострюються. 
Процеси глобалізації в фінансово-інформаційній сфері втручають-
ся в сферу прерогативів національних держав, а її очевидні, перш за 
все економічні, переваги для декількох розвинутих країн для бага-
тьох інших обертаються значними втратами, викликаючи захисну 
реакцію протидії. Еліти країн «другого», «третього» і «четвертого» 
світу прагнуть використати мобілізаційні ідейно-політичні мож-
ливості національних держав, провідною з яких був і залишається 
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націоналізм. В свою чергу, в країнах «першого світу», майже повсюд-
но зростає невдоволення інокультурними імігрантам, наплив яких, 
навіть у США, розглядається як загроза національної ідентичності.

Щодо національної ідеї, то сьогодні стає очевидним, що без ра-
дикального покращення ситуації в економіці, соціальній сфері, 
подолання бідності – про неї говорити завчасно. Для країни, яка 
опинилася у стані глибокої, всеохоплюючої кризи, не досягла за 
обсягом внутрішнього валового продукту навіть рівня 1990 р., най-
важливішим завданням є всебічна модернізація, мета якої – виве-
сти Україну в число провідних держав Європи, зробити її визнаним 
східноєвропейським лідером. На досягнення цієї мети і мають бути 
спрямовані зусилля всього суспільства. Це може бути кроком до 
визначення національної ідеї. Але над її формуванням ще прийдеть-
ся ґрунтовно попрацювати. Як філософський принцип національна 
ідея не суперечить універсалізму та інтеграції, а доповнює і уточнює 
їх. Поняття про людство, що складається із націй, логічно припускає 
визнання спільного виміру, котрий об’єднує їх всіх. Обґрунтування 
цього взаємного доповнення з точки зору законів духовного розвит-
ку є характерним для руської релігійної філософії. Справжнє «все-
человеческое, сверхнациональое братство», писав І. Ільїн, незро-
зуміле без національних структур, поза якими неможливий підйом 
людського духу і культури. В свою чергу, «истинное духовное до-
стижение всегда национально и в то же время всегда выходит за на-
циональные подразделения людей, а потому и уводит самих людей 
за эти пределы...», що свідчить «о некотором подлинном единстве 
рода человеческого» [226, c. 241]. На думку П. Бейнера, інститут на-
ції і національної держави є необхідним елементом глобального сус-
пільства, що виконує у ньому певну роль. Будучи його підсистемами 
і «глобально легітимними колективними суб’єктами», національ-
ні держави забезпечують єдність партикулярного і універсально-
го – приклад того, як «глобалізована системна форма може ставати 
локальною, не втрачаючи глобального характеру» [674, p. 87–88].

Безумовно, національна свідомість, національна державність 
і різноманітні форми націоналізму будуть відігравати одну із про-
відних ролей у незворотніх спробах пристосувати процес глобаліза-
ції до потреб, цінностей та інтересів якможно більш широкого кола 
народів та етнокультурних груп.
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5.5.  Регіональні та мультикультурні конфронтації 
в Україні як конфлікт ментальностей

Якщо судити за статистичними довідниками, то сучасне укра-
їнське суспільство виглядає порівняно етнічно однорідним: хоча 
в окремих регіонах питома вага етнічних меншин, що компакт-
но мешкають там, доволі помітна, загалом майже три чверті на-
селення становлять етнічні українці. Але соціологи вважають, що 
соціально-культурний склад населення України далеко не такий 
простий. Понад 90% його становлять три великі мовно-культурні 
групи: україномовні українці (близько 40%), російськомовні україн-
ці (30–35%) та російськомовні росіяни (понад 20%) [575, c. 42–45]. 
При цьому, однак, не беруться до уваги істотні культурні (зокрема, 
релігійні) відмінності між україномовним населенням Галичини та 
Наддніпрянщини, а також фактична двомовність (принаймні, па-
сивна) мільйонів городян у центральній та східній Україні. Отже, 
етнокультурна ситуація в Україні — це не традиційне для бага тьох 
країн співіснування панівної культури «титульної» нації та числен-
них «пригноблених» культур і субкультур меншин, а панування 
двох культурних традицій – україномовної та російськомовної, аре-
али побутування яких великою мірою перекриваються. Механізми 
домінування для кожної з цих двох традицій майже діаметрально 
протилежні. Україномовні практики закорінені у традиційній се-
лянській культурі, а в багатьох публічних сферах (освіта, мас-медії, 
урядування) існують чи утверджуються майже виключно завдяки 
«підтримуючим діям» держави, часто не надто потужним і перекон-
ливим. Натомість, практики російськомовні в багатьох сферах явно 
домінують завдяки ринковим механізмам: наявності поряд з Украї-
ною значно потужнішого російського ринку, а також давньої тради-
ції споживання саме російськомовного культурного продукту – як 
російськомовним міським населенням, так навіть і україномовним 
(міським та сільським). А поки на авансцені культурного життя 
конкурують (далеко не завжди мирно) ці домінантні традиції, поза 
суспільною увагою опиняються мовні, культурні, освітні проблеми 
тих, кого традиційно зовуть «нацменшинами». Отже, українське 
суспільство багатокультурне де-факто, але ця багатокультурність 
є далеко не гармонійною. Маємо підстави говорити про те, що й нас 
стосується типовий для багатьох постмодерних суспільств виклик 
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багатокультурності, або ж мультикультуралізму – термін, що ха-
рактеризує співіснування в межах однієї території (країни) багатьох 
культур, і то жодна з них не є панівною.

Та чи готове сучасне українське суспільство сприймати влас-
ну багатокультурність як «виклик різноманіття», а не як загрозу 
цілісності нації? Чи готове воно переосмислити стереотипні (тоб-
то етноцентричні, монокультурні) уявлення про націю, національ-
ну культуру, національну освіту? Серед суспільно-політичних еліт 
Украї ни загалом переважає уявлення про український соціум як про 
домінантне українське етнічне ядро, до якого мають інтегруватися 
етнічні меншини з частковою мовно-культурною українізацією. 
Державну політику зорієнтовано на помірну українізацію з забез-
печенням культурних прав меншин, але, по-перше, й на те, й на те 
бракує коштів і засобів, по-друге, ця політика не є постійною, бага-
то в чому залежить від конкретних виконавців, «коливається» між 
поміркованим націоналізмом та ностальгійно-радянським «інтер-
націоналізмом», щораз оминаючи послідовний, продуманий муль-
тикультуралізм. Видатна французький соціолог і історик Домінік 
Шнаппер вважає:

«Мрії про мультикультурне суспільство у 1970–1980-х рр. були не 
стільки викликані вимогами населення – імігрантів, що влаштувались 
у демократичних державах Західної Європи, скільки запитом самих євро-
пейців, що зіткнулись зі своєю політичною долею при визначенні своєї 
національної незалежності. Франція та Англія перестали бути могутніми 
імперіалістичними державами, чиї рішення впливали на долю світу. Нім-
ці після політичної та моральної катастрофи Другої світової війни зосе-
редились переважно на економічній діяльності. Ідея мультикультурного 
суспільства своєю подвійністю дозволяла чарівно компенсувати, тобто за 
допомогою слів, політичний занепад, нагадуючи про інші цінності, такі як 
культурне розмаїття; вона також давала можливість символічно загоюва-
ти гріхи минулої колонізації та політики асиміляції, жахи Другої світової 
війни. Вона, нарешті, дала відповідне вирішення протиріч, що зародилися 
із загального прийняття великих цінностей сучасності: рівність індивідів, 
записана в принципах громадянства; автентичність, пов’язана з певною 
культурою. Під час тріумфу нації вона повинна була забезпечувати со-
ціальні зв’язки, і держава-провидіння після цього вбачала, що їй довірене 
те ж саме завдання, і відтоді культура стала посередником. Різні «культу-
ри» в усіх розуміннях слова, від міністерства культури до прихильників 
мультикультуралізму, всі рівноцінні, і на них покладене завдання виходу 
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з економічної та навіть моральної і політичної кризи, що замінювала з того 
часу непотрібний вже громадянський обов’язок, для того, щоб поєднати 
людей та надати сенсу їхньому існуванню» [638, c. 208–209].

Проблеми регіонів, центр – регіональні взаємовідносини є одним 
із ключових компонентів сучасної політичної ситуації на Україні. 
Незважаючи на те, що, на відміну від своїх сусідів (зокрема Молдови 
та Грузії) Україні вдалося уникнути територіального розколу, проб-
леми можливого локального «сепаратизму» не зникають з порядку 
денного. Вони загострюються кожен раз, як тільки політична сис-
тема України переживає чергову кризу, що яскраво показали події 
«помаранчевої революції». Причина у тому, що хоча Україна пред-
ставляє собою класичну «державу регіонів» – тобто країну, в якій 
регіональні ідентичності, інтереси і еліти відіграють дуже важливу 
роль, втім справа з розробкою оптимальної державницької страте-
гії рухається дуже повільно. З іншого боку, український регіоналізм 
має своєрідний латентний характер, через що його позиції у діалозі 
з офіційним Києвом уявляються часто слабкими і недолугими. Все 
це створює специфічну атмосферу непорозуміння, загрозливу по-
тенційним конфліктом.

Українські регіони відрізняються умовами свого історично-
го розвитку, а також модифікаціями національної ментальності. 
На приклад, у західних регіонах українська ментальність має поль-
ські та австро-угорські, напластування, у центральних і східних – 
російські, на півдні – турецькі, грецькі, єврейські. Ми розподіли-
ли Україну на чотири «суперрегіони», об’єднані спільною історією 
і багаторазово підтвердженими на виборах політичними уподобан-
нями їх жителів.

1. Південь і Схід: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Лу-
ганська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Харківська області, 
Автономна Республіка Крим і Севастополь. Історично ця спільність 
утворилась на рубежі XVIII–XIX ст., коли після підкорення Крим-
ського ханства величезні простори причорноморських степів стали 
використовуватися для осідлого життя і господарської діяльності. 
Російська імперія реалізувала грандіозну програму освоєння цих зе-
мель, сюди запрошувалися і переселялися мільйони людей не тільки 
з всієї імперії, але й за кордону. Зрозуміло, що особливо багато було 
переселенців на ці території з ближньої України.

2. Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, 
Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області. 
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Територія цього «суперрегіону» приблизно співпадає з кордонами 
Гетьманства XV–XVIII ст., яке прийнято вважати попередником су-
часної української державності.

3. Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 
Рівенська, Тернопільська, Чернівецька область. При певних відмін-
ностях спільним між ними є те, що ці області увійшли до складу 
СРСР і України в 1939–1945 рр. й раніше, за винятком Волинської 
і Роменської областей, ніколи не були частиною російської держави.

4. Київ: столицю нашої країни ми виділили в окремий «суперре-
гіон» виходячи, у першу чергу, з економічних міркувань.

Макрорегіони Захід, Центр, Південь, Схід внутрішньо неоднорід-
ні; вони містять в собі ареали з різними моделями політичної по-
ведінки. Специфіка історичного шляху України вплинула на появу 
анклавів з вагомим відсотком етнічних меншин, котрі визначають-
ся толерантністю та низким рівнем політичної участі (Закарпатська, 
Черновицька, Одеська області).

Питання про державний устрій України було дискусійним з мо-
менту проголошення її незалежності і навіть раніше. Як відомо, 
його інспірував націоналістичний Народний рух України. Ще 
у 1990 р., коли на повістці дня політичного життя СРСР стояло під-
писання нової союзної угоди, лідер Руху В’ячеслав Чорновіл та інші 
діячі цього націоналістичного об’єднання заговорили про те, що 
якщо Україна підпише договір про новий союз, Галичина проголо-
сить самостійність і вийде з його складу. Щоправда, незабаром, ще 
до грудневого референдуму 1991 р., ця ідея зникла з промов ліде-
рів Руху.

Після розпаду СРСР за федеративний устій виступили вже не 
західноукраїнські політики – навпаки, ця думка перемістилась на 
схід і південь. Цей локальний «сепаратизм» (скоріше ці рухи були 
проявом автономізму) у першу чергу пов’язаний із ситуацією в Кри-
му, де у січні 1991 р. був проведений регіональний референдум, ре-
зультатом якого стало відтворення на півострові ліквідованої після 
Другої світової війни автономної республіки. У спробах розплута-
ти «кримський вузол» минули перші роки становлення незалежної 
української держави (90% всіх західних публікацій про Україну на 
початку 1990-х рр. були так чи інакше пов’язані із кримською проб-
лемою).

До середини 1990-х рр. ці рухи, добряче «потрусив як грушу» 
незалежну українську державу, сходять нанівець, частково під 
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тис ком центра, частково через внутрішні суперечності. Навіть го-
ловний кримський сепаратист, президент автономної республіки 
Юрій Мешков, отримав «імпічмент» від власного парламенту, і, по-
кинутий місцевим населенням, змушений був шукати кращої долі за 
межами півострова. Згідно Конституціі 1996 р. українська держава 
стала унітарною, хоча й містила в своєму складі Автономну Респуб-
ліку Крим (?!).

Тим не менш, це не стало кінцем українського регіоналізму. Так, 
зазвичай, вибори президента України політичними ідеологами 
представлені суспільству звичайно ширше, ніж протистояння пев-
них політичних лідерів – їх коментують, як протистояння Сходу та 
Заходу, аграрних та промислових частин України, певною мірою – 
як боротьбу за владу різних олігархічних кланів; для найбільш фа-
натичних учасників виборчого процесу вибори навіть уявляються 
не більш не менш як остання схватка Добра зі Злом. Політологи 
часто говорять про те, що основну масу «пересічних» українців еко-
номічні проблеми хвилюють набагато більше, ніж питання мови, 
зовнішньополітичної орієнтації і т. п. Немає жодних підстав не ві-
рити даним опитувань, на яких базується ця думка. Але чомусь пе-
реважна більшість виборців вважає «своїх» (з точки зору менталь-
ності) кандидатів найбільш здатними вирішувати соціально-еконо-
мічні питання, або, у крайньому випадку, не допустити подальшого 
погіршення життя. Але чи завжди так було? Щоб переконатися 
у протилежному, достатньо проаналізувати результати другого туру 
президентських виборів 1999 р., коли боротьба розгорнулась між 
лідером КПУ Петром Симоненком та умовно «західним» діючим 
президентом Леонідом Кучмою. Кидається у вічі, що переконливої 
перемоги останній добився лише у областях, що ввійшли до складу 
УРСР у 1939 р., особливо в Галичині, де отримав більше 90% голосів 
цього регіону дали йому близько 75%. А ось у решті регіонів Украї-
ни цілковитої переваги ні одного з кандидатів зафіксовано не було, 
ніде розрив не перевищував 10%, причому П. Симоненко переміг 
в таких областях майбутнього «помаранчевого поясу», як Винниць-
ка, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Черкаська і Чернігів ська, 
а Л. Кучма святкував перемогу у ряді південно-східних областей, 
включаючи Донецьку [610]. «Друге пришестя» Кучми витіснило 
тему автономізму, самоврядування і регіоналізації в інтелектуальне 
і політичне підпілля, доки події українського orange знову не зро-
били «сепаратизм» № 1 на сторінках преси і в телевізійних новинах. 
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Автономістичні лозунги згортаються на Півдні і Сході, еліти яких 
отримують широкий доступ до управління (або розграбування, як 
стверджують злі язики) унітарної України. Що ж стосується Заходу 
України, насамперед Галичини, то тут ідеї автономізації, включно до 
сепаратизації маленької «європейської» Галичини від великої «пост-
радянської» України, отримують друге дихання і активно обгово-
рюються у суспільстві, зустрічаючи при цьому крижаний прийом 
у Києві.

Ситуація суттєво змінилась під час президентських виборів 
2004 р. «Помаранчева революція» народила бурхливу дискусію про 
федералізацію, а також призвела до послаблення прямого впливу 
центру на регіональні еліти. У цих умовах питання про «сепара-
тизм» знову стало актуальним. Наївно вважати, що за п’ять років, 
з 1999 по 2004 рр., націоналістичній пропаганді вдалося досягти 
глибокого ментального повороту у свідомості більшості виборців 
центра України, зробити з них «свідомих» українців, прибічників 
радикального націоналізму. Скоріше можна говорити, що саме для 
середнього виборця із центрального регіону соціально-економічні 
перспективи, пов’язані з тим чи іншим кандидатом, значать біль-
ше, ніж мовні, ментальні. На півдні і сході до необхідності підтри-
мати В. Януковича виборці приходили перш за все тому, що він 
являвся єдиною реальною альтернативою націоналісту В. Ющен-
ку. Можна сказати, що в 2004 р. захід (Галичина) голосував за на-
ціоналіста Ющенка, південь і схід – проти націоналіста Ющенка, 
а центр віддав голоси популісту Ющенку. І до цього на всіх ви-
борчих компаніях дискутувалися питання, що стосувалися існую-
чих між заходом та сходом суперечностей, утисків російської мови, 
зовнішньополітичного курсу. Але ніколи раніше вони, по-перше, 
не загострювалися до такого ступеню, а, по-друге, не доходили до 
висновків про федералізацію держави. В листопаді 2004 р., після 
другого туру виборів і «помаранчевого» перевороту, у відповідь 
на невизнання Віктора Януковича законно обраним президентом 
адміністраціями Львівської, Волинської, Тернопільської, Івано-
Франківської, Київської областей і Києва, а також на проголошення 
перемоги Віктора Ющенка, в Сіверському Донецьку було скликано 
перший Всеукраїнський з’їзд депутатів всіх рівнів, на якому були 
представники Верховної Ради України та органів місцевого само-
врядування з Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетров-
ської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, 
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Одеської, Полтавської, Сумської, Чернігівської областей, Автоном-
ної Республіки Крим і міста Севастополя. Ідея федералізму на цьо-
му з’їзді була головною. В заявах депутатів чітко проголошувалось: 
у випадку приходу до влади нелегітимного президента Ющенка 
з’їзд виступить за створення Південно-Східної Української Авто-
номної Республіки, наділеної широкими правами і повноваження-
ми, зі столицею у Харкові. Учасники з’їзду прийняли рішення про 
створення міжрегіонального союзу органів місцевого самовряду-
вання. Висловлювалися також думки про проведення референдуму 
з питань можливої зміни адміністративно-територіального устрою 
України.

Але вища політична верхівка обрала інший шлях. Обіцянки 
В. Ющенка розібратися зі «злочинною владою», різко підвисити рі-
вень життя, привести Україну навпростець до «європейського щас-
тя», дозволили йому «завоювати» центр України. Було досягнуто 
угоду про конституційну реформу і проведення третього туру пре-
зидентських виборів. Учасників з’їзду звинуватили у сепаратизмі, 
до сепаратистської була прирівняна і ідея федералізму. Команда 
Ющенка взяла курс на «українізацію» всієї країни – насадження 
української мови, зразків і цінностей західноукраїнської культури, 
націоналістичних уявлень про вітчизняну історію. В цих умовах 
політикам Галичини не було ніякого сенсу говорити про федералі-
зацію, а політики на сході обмежилися проведенням через деякі об-
ласні та міські ради рішень про статус російської мови, за якими 
прокуратура відразу ж відкривала судові справи, а суди ці рішення 
відміняли. Про федералізм вже ніхто не говорив, ця ідея загрожува-
ла неприємностями.

Ситуація знову змінюється у зв’язку з президентськими вибора-
ми 2009 р. Слід звернути увагу на прямо таки фантастичну співзвуч-
ність результатів другого туру нинішніх президентських «пере-
гонів» та другого туру виборів–2004. Зараз Віктор Янукович набрав 
48,95% голосів (тоді – 49,42%), а його суперники відповідно – 45,47 
і 46,69 [610]. Всі цифри відрізняються не більше, ніж на 1%. Тільки 
кандидатом від «помаранчевих» був вже не Віктор Ющенко, а його 
колишня соратниця Юлія Тимошенко. Електоральний, а вірніше 
сказати – ментальний, цивілізаційний розкол України і став голов-
ною причиною такого мізерного розриву у голосуванні, яке можна 
сміливо йменувати «четвертим туром» виборів–2004. У визначаль-
ний момент голос віддавався за «свого», відійшли на другий план 
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і розчарування виборців півдня і сходу непослідовністю В. Януко-
вича, і очевидний крах всієї «помаранчевої» команди, включаючи 
і саму Ю. Тимошенко. Аналізуючи «феномен Тимошенко», відміти-
мо, що відсунути Ющенка з лідерських позицій в «західній конфе-
ренції» їй вдалося за рахунок ще більшого популізму, без пропагу-
вання «національних» моментів. Показово, що на парламентських 
виборах 2006 р., після яких лідерство Тимошенко стало очевидним, 
БЮТ переміг в центральних областях, а «Наша Україна» – тільки 
в Галичині.

Після перемоги В. Януковича прибічники Ю. Тимошенко, В. Ющен-
ко і О. Тягнібока розгорнули кампанію щодо невизнання резуль-
татів виборів. Вона не тільки втихла навіть після того, як Янукович 
вступив на президентську посаду, а, навпаки, переросла у нову фазу. 
Боротьба не обмежилась переходом у опозицію. «Помаранчеві», 
маючи перевагу в місцевих органах влади Галичини, особливо піс-
ля муніципальних виборів восени 2010 р., проводять політику, що 
суперечить законодавству, спрямовану на підрив верховної влади. 
Причому головним тут виступає гуманітарний напрямок (проблеми 
мови, історії України, героїзація Бандери, Шухевича і вояків УПА). 
Прикладом цьому є рішення про відміну святкування Дня Перемо-
ги, заборона державним службовцям проводити наради російською 
мовою, встановлення надбавок до пенсій ветеранів УПА, відмова 
від виконання рішення Міністерства освіти та інше. Тобто де-факто 
місцеві органи представницької влади Галичини діють як самостій-
ні федеративні органи, а не як органи єдиної унітарної української 
держави. І на відміну від обласних і міських рад в період правлін-
ня В. Ющенка, вони не тільки приймають рішення, але й втілюють 
їх у життя. Чому відбувся такий поворот в поглядах і політиці на-
ціоналістичних сил? Зрозуміти не важко. Все більше їх прибічни-
ків починає розуміти, що у нинішніх кордонах держави прихід цих 
сил до влади фактично є неможливим. Тільки крайні націоналісти 
на кшталт Олега Тягнібока вірять (або роблять вигляд, що вірять) 
в успіх тих, хто сповідує лозунг «Україна для українців». Схід і пів-
день ніколи до нього не долучаться, тож і треба їх «ампутувати», аби 
залишити для Галичини центр. Коло замкнулося. Почавши з ідеї не-
залежності Галичини, радикальні націоналісти повернулись до неї 
на новому повороті.

Самими помітними результатами виборів у місцеві ради 2011 р. 
стало те, що ПР вдалося отримати відносну або навіть абсолютну 



575Розділ 5. Етносоціокультурні трансформації 
української світоглядної ментальності

у ур р ф рц у ур р ф р

більшість місць у обласних радах всіх центрально-українських об-
ластей, крім Хмельницької, а також вражаючий успіх «Свободи» 
у Галичині. Це при тому, що цій партії лише у центрі – в Київській 
і Хмельницькій областях – вдалося подолати 3%-вий бар’єр на ви-
борах в обласні ради [610]. Достатньо очевидно, що про політично 
та ідеологічно монолітний «захід», який нібито включає в себе поло-
вину України, мова не йдеться. Насправді політичний «захід» фак-
тично складається як мінімум із двох досить відмінних регіонів, що 
ситуативно опинилися «по один бік барикад» – Центр та Галичина 
з менш радикальною Волиню. Політичний «південь» і «схід» куди 
більш однорідні, тут можна говорити лише про різний ступінь ра-
дикалізації суспільних настроїв у різних регіонах.

Не тільки за назвою, а й за кров’ю, вірою, культурою Галичина 
та Україна менш близькі між собою, аніж Україна та Білорусія, аніж 
Україна та Росія. З усіх частин старокиївської держави Галицьке 
князівство раніше і міцніше інших потрапило під іноземну владу 
і добрих 500 років перебувало під Польщею. За ці 500 років русь-
ка природа Галичини зазнала величезних насиль і випробувань. Її 
колонізували німецькими, мадярськими, польськими та іншими 
неруськими вихідцями. Особливо сильним був їх наплив при ко-
ролі Людовику Угорському (правив у 1342–1382 рр.), коли Галичина 
(Червона Русь) була віддана у правління сілезькому князю Влади-
славу Опольському (1372–1376), людині цілком онімеченій. Він роз-
дав німцям і угорцям велику кількість урядів, земельних володінь, 
заселив ними руські міста, розвинув широку сільську колонізацію, 
посадив на галицькі землі німецьких селян, дав їм важливі пільги 
порівняно з корінним населенням. Хай всім цим «привілейованим» 
прибульцям не вдалося онімечити галичан, а, навпаки, самі вони 
русифікувалися, але з тих часів у жилах галичан тече чимало чужої 
крові. До міжнаціональних відмінностей належить додати відмін-
ності релігійні: Галичина перша з давньоруських земель відступила 
від православ’я і прийняла унію. Нарешті, мова її зовсім не та, що 
в Наддніпрянщині. Навіть поспіх створена «літерацька мова», ого-
лошена загальноукраїнською, не здатна приховати існування двох 
мов, об’єднаних тільки орфографією. Не слід забувати й про шко-
лу. Україна вчилась у загальноруських школах, читала руські книги 
і убирала в себе руську освіченість; Галичина вчилась по-польськи, 
а потім, у ХІХ ст., по-німецьки. Галицький підхід характеризується ще 
й проблемою з наявністю загальнонаціональних героїв. Всі зразки 



576 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

для наслідування, що пропонуються українцям, мають, як правило, 
галицьке походження. Для величезної України Галичина пропонує 
задовольнитися діячами і досягненнями другого порядку – лісові 
ватажки замість командармів-переможців, маловідомі діячі науки 
і мистецтва замість всесвітньо відомих українців, єдиний недолік 
яких – вони не слугували галицькій ідеї.

У великих містах Ценра України, включаючи Київ, переважає 
російська мова; самою значною конфесією у цьому регіоні є УПЦ 
МП. І, нарешті, незважаючи на 5-річні зусилля «помаранчевої» 
влади, складно знайти у центральноукраїнських містах і селах ву-
лиці, а тим більше пам’ятники не тільки Бандері і Шухевичу, але 
й Мазепі з Петлюрою. А зовсім недавно обласна рада однієї із са-
мих західних центральноукраїнських областей – Житомирської – 
прийняла рішення підняти червоні прапори на будинках держав-
них закладів у День Перемоги [202]. Показово, що скільки-небудь 
помітні акції в ході кампанії, спрямованої проти міністра освіти 
Д. Табачника мали місце лише у Західній Україні, а в центрі, як і на 
півночі та сході, справа обмежилась пікетами з участю 10–20 чо-
ловік максимум.

Гуманітарна політика нинішньої влади, відхід від передвибор-
чих обіцянок в частині забезпечення і відновлення прав російсько-
мовних громадян викликає все більше питань у тих, хто своїми го-
лосами забезпечив перемогу Віктора Януковича на президентських 
виборах. Сам президент у ексклюзивному інтерв’ю щотижневику 
«2000» (від 3.03.2011 р.) так пояснив свою позицію:

«Гуманитарная сфера – вопрос крайне деликатный. Поэтому и власть, 
и общество при решении языковых, религиозных или национальных воп-
росов должны действовать по принципу врача: не навреди. Непродуман-
ная политика прежней власти довела гуманитарную сферу до болезненно-
го состояния. И эта болезнь дошла до стадии, при которой стала угрожать 
единому организму под названием Украина. Практически половина насе-
ления почувствовала свою отстраненность от участия в духовном разви-
тии страны. Они почувствовали свою ущемленность из-за того, что имеют 
взгляды, отличные от принятых официально. Не должны ли мы, исполняя 
эти грубейшие ошибки, действовать теми же методами... Ведь это будут те 
же грабли. Как их не клади, хоть в западном, хоть в восточном направле-
нии, наступать на них небезопасно. Никто не выиграет от общественного 
противостояния. Если будет плохо и некомфортно одной части страны, 
то это отразится на другой ее части. Поэтому в вопросах гуманитарной 
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сферы мы будем действовать максимально осторожно, чтобы, удовлетво-
ряя права одной части населения, не задеть права другой. Нужно найти 
золотую средину, чтобы никто не ощущал себя ущемленным, уязвленным 
в языковых, культурных и религиозных чувствах» [453].

«Регіонали» прийняли закон «Про засади внутрішньої і зовніш-
ньої політики», яким проти волі своїх виборців визначили курс до 
ЄС. Законом Ківалова-Колесниченко «Про засади мовної державної 
політики» вони знизили статус російської мови як мови міжнаціо-
нального спілкування. Постановою Верховної Ради від 22.03.12. «ре-
гіонали» зобов’язали своїх виборів вшановувати 120-ліття духовни-
ка СС-дивізії «Галичина» Йосипа Сліпого. В. Янукович відмовився 
відмінити укази свого попередника В. Ющенка щодо героїзації Ко-
новальця, Бандери, Шухевича.

Українським націоналістам (зокрема, представникам неонацист-
ської партії «Свобода») віддали для їх популяризації всі рейтингові 
канали й телешоу. Їм дозволили шагати з факелами українськими 
містами і селищами та вигукувати свої гасла «Україна для україн-
ців», «Смерть ворогам», «Москалів на ножі» і т. д. Їм дозволили вести 
колони під портретами посібників гітлерівців – лідерів ОУН-УПА. 
Їм дозволили увійти до місцевих Рад, і, врешті решт, забезпечили їм 
мандати депутатів Верховної Ради. Причому очевидно, що (особли-
во в сучасних українських умовах) «зважена» лінія в гуманітарних 
питаннях не здатна принести владі електоральних балів – «свої» не 
зрозуміють, «чужі» – не оцінять. Про те, що втратити підтримку 
традиційних прибічників набагато легше, ніж набути нових з числа 
недавніх непримиренних противників, говорилось багато і часто, 
і детально розвивати цю тему немає необхідності. Відповідно – ме-
тою такої політики є не розширення електоральної бази Партії Ре-
гіонів, а дійсно «зшивання країни», а якщо назвати речі власними 
іменами – «втихомирення» нелояльних до нинішньої влади регіонів 
і утримання їх від проявів сепаратизму. Заради цього готуються ба-
гатомільйонні інвестиції в проект Олімпіади у Львові, досить сум-
нівний з точки зору шансів її отримати; відкладений у «довгу скри-
ню» Закон про мови, а прокуратура опротестовує рішення місцевих 
рад півдня і сходу про надання російській мові регіонального ста-
тусу. У Харкові за участю місцевої державної адміністрації відкрито 
меморіальну дошку на честь одного з натхненників дивізії ваффен-
СС «Галичина» митрополиту УГПЦ Йосипу Сліпому [64] (очевид-
но, що першим особам Харкова було наполегливо «рекомендовано» 
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взяти участь у церемонії) і т. п. Але чи можливо говорити про те, що 
«половина страны почувствует себя ущемленной» без, наприклад, 
акції увічнення духовника українських есесівців у Харкові?

Українське суспільство є неоднорідним у політичному, соціаль-
но-економічному, етнокультурному вимірі, з досить стійкою тери-
торіальною ідентифікацією, багаторівневою структурою територіаль-
них інтересів і цінностей, особливостями політичних субкультур по 
осі «Схід – Захід». Домінуюча роль Півдня і Сходу в економіці Ук-
раїни очевидні. При чисельності населення, що складає приблизно 
47,34% населення України і приблизно рівняється сумарному насе-
ленню Центра і Заходу (46,61% без Києва, але з Київською областю), 
Південь і Схід виробляють 49,41% всеукраїнського ВВП проти 30,21% 
у двох регіонах. Відразу ж кидається у вічі «аномально» високий 
вклад Києва у сумарний національний продукт – складаючи 5,96% 
населення України, мешканці столиці дають 17,51% її ВВП. Втім, 
подібний феномен притаманний не тільки Україні і пояснюється, 
природно, не особливими талантами столичних мешканців, а ви ключно 
специфікою пострадянської економіки, що загорнула до столиці всі 
фінансові потоки країни. Звичайно, рівень доходів і споживання 
також розрізняється за регіонами, однак тут диспропорції вже не 
настільки великі, зрозуміло, за рахунок перерозподілу ресурсів від 
економічно сильних регіонів до слабких. І тут варто звернути увагу 
на виведений коефіцієнт споживання. Якщо середньостатистичний 
«східняк» отримує у вигляді реальних доходів 64% вартості вироб-
леного їм продукту, то для жителя Центру цей показник – 82%, а для 
«західника» – 89%! [158].

Різні цивілізаційні, соціокультурні ідентифікаційні системи ко-
ординат регіонів, відсутність єдиної ідеології з більш-менш збалан-
сованим (хоча б на мінімальному рівні) сегментом її прихильників 
в усіх регіонах, фіксують й результати соціологічних опитувань 
громадян України. У концентрованому вигляді саме у регіональних 
позиціях збіглися економічні, соціальні, конфесійні та геополітичні 
проблеми. Зокрема, у 2004 і 2006 рр. 65% опитуваних у Луган ську 
заявили, що Україна – це держава всіх громадян, незалежно від 
національної належності (у Львові – 37,5%). Країна вбачається ба-
гатокультурним, багатомовним, багатоконфесійним суспільством 
72,9% луганців (у Львові – 35,3%), яка має поєднати все цінне із 
спадщини царської Росії та СРСР із власною духовною традицією – 
63,1% (Львів – 21%). Пріоритети галичан протилежні. На думку 
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58,8% львів’ян Україна, насамперед, є державою українців, які за-
слуговують на певні переваги в ній (Луганськ – 35, 8%). Погляд, що 
в Україні має діяти принцип «одна нація, одна мова, одна церква» 
домінує у Львові – 55,5% (Луганськ – 22,6%). Для донечан ідеальна 
країна – це стабільна держава без конфліктів – 33% (Львів – 15%), 
з високим рівнем соціального захисту громадян, – 33% (Львів – 
18%). Для львів’ян ідеальною є демократична Україна з неприпу-
стимістю обмеження прав громадян – 34% (Донецьк – 6%). Це має 
бути могутня держава з лідерськими позиціями у світі – 24% (До-
нецьк – 19%) [561, c. 54].

Сьогодні Україна поділена на дві нерівні частини – західну (15% 
населення) та центрально-східну частину (85%) населення. Україн-
ський схід і захід сьогодні мають не просто різні політичні уподо-
бання. У них практично відсутній спільний набір символів місць, 
пантеон національних героїв. Пам’ятники В. Леніну і С. Бандері ні-
коли не можуть стояти в одному місті. І навіть нечисленні знакові 
постаті, які нас єднають, як-то Богдан Хмельницький, мають різне 
смислове навантаження на Сході та на Заході. Галицький письмен-
ник Тарас Прохасько говорить:

«Мені не є рідною і близькою та Україна, де не звучить українська мова. 
Я можу спокійно туди їхати, бути там, не почувати себе страшно стресо-
ваним, але водночас чітко усвідомлюю, що я не в себе. Дуже виразне слово 
«чужина» [440, c. 53].

Власне українська і суто галицька ідеї державності різняться, на-
самперед, масштабністю. У галичанському варіанті державної ідео-
логії Україна постає тим, чим є сама Галичина – землі, які протягом 
історії багато разів переходили з рук у руки (подібно Прибалтиці). 
З галичанської точки зору, Україна являє собою щось меншовар-
тісне по відношенню до Європи. Піднятися на один рівень з про-
відними європейськими державами Україна не має жодного шансу. 
Максимум на що можна розраховувати – це стати «хоча б як Поль-
ща або хоча б як Латвія». При розбудові держави за галичанськими 
взірцями нам забезпечена відмова від незалежності на користь ЄС, 
як це вже зробили Польща і прибалтійські країни, які так люблять 
ставити у приклад прибічники галичанства. Україна в їх уявленні 
має стати мононаціональною державою, відмовившись від прита-
манної їй мовної і культурної різноманітності. Недивно, адже сама 
Галичина у мовному і культурному плані значно більш однорід-
на, ніж Україна в цілому. Тому тут все частіше лунають заклики до 
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референдуму щодо відділення Криму і Донбасу від України. Так, 
наприклад, львівський «знаний митець» Юрій Винничук тисне на 
сайті ТСН.ua свої міркування про майбутнє Батьківщини під на-
звою «Я відпускаю Крим»:

«Для мене Крим, що є, а чи його нема – по цимбалах. Може і не бути. 
Я взагалі так собі думаю: а навіщо нам така велика держава? Чому б не 
зробити референдум, і нехай би території, які прагнуть злитися з єдино-
утробною Росією, таки з нею злилися... На Крим ми маємо таке саме пра-
во, як і Росія. Але я його відпускаю. Ідіть собі з Богом. Разом з Донбасом. 
Влада тоді у вас буде винятково демократична» [79].

Написано і надруковано це за декілька місяців до скандального 
інтерв’ю ще одного «великого ума» з тими ж ідеями – Юрія Анд-
руховича [10]. Тільки слова «Крим» і «Донбас» поміняні місцями. 
Винничук роздачу земель надто великої для нього України готовий 
розпочати з Криму. А Андрухович – з Донбасу. Далі – повна одно-
думність.

Друга версія державності, власне українська, припускає більш 
широкий підхід до розбудови державності. Це й всебічний розви-
ток культур, з яких складається Україна. Як основних української
і російської, так і культур більше ніж 100 національностей, які скла-
дають саме поняття України. Український шлях державності – це 
усвідомлення себе як держави, рівної з будь-яким партнером на 
міжнародній арені. Це усвідомлення того, що Україна – не сумний 
«пострадянський простір», а земля, історично і культурно пов’язана 
з народами Росії і Білорусії, не країна вічно ображених і пригніче-
них «хлопів», а країна, народ якої складає серце східнослов’янської 
державницької традиції.

Влада, прагнучи примирити дві цивілізаційні моделі, намагається 
уніфікувати те, що уніфікувати неможливо. Для цього вона змуше-
на загравати з пасіонарним націоналістичним елементом, роблячи 
йому поступки у ключових духовно-світоглядних питаннях. На-
родний депутат України Василь Горбаль запропонував «прагматич-
ний патріотизм». Він вбачає злуку України ХХІ ст. у спільних еко-
номічних проектах. Саме економіка, на його думку, стане базисом 
відтворення спільної культури, усвідомлення належності до єдиної 
нації незалежно від свого етнічного походження, оскільки бажання 
жити у достатку – спільне, однакове як для Сходу, так і для Заходу. 
Утилітарний підхід В. Горбаля передбачає, що для України набагато 
більше користі, «коли не плачуть над рушником, і, можливо, мовою 
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володіють не так уже й добре, віддаючи перевагу російськомовним 
фільмам і газетам – але(!) ці фільми і газети є українськими. Це коли 
вважають якіснішими і смачнішими українські продукти, більш 
натуральним і приємним на дотик український текстиль, безпечні-
шими і гарнішими українські іграшки, надійними українські бан-
ки тощо» [127]. Отже, концепція В. Горбаля представляє не стільки 
пошук шляхів єдності країни, скільки консервацію існуючої сус-
пільно-політичної ситуації, що планує зберігати державну єдність 
без духовно-ідеологічної спільності. Прагматизм як основополож-
ний принцип життєдіяльності здається правильним тільки на пер-
ший погляд. Але якщо придивитися, то прагматизм – це хвороба, 
яка може виявиться смертельною і для цивілізації, і для людства. 
Нинішня глобальна криза – це, в першу чергу, провал прагматиз-
му – такої системи відносин між країнами і людьми, в основу якої 
було покладено отримання максимальних прибутків. І вже тільки 
потім – це криза фінансова, економічна, структурна і т. д. І в цьо-
му сенсі світова криза може бути не тільки бідою, а й порятунком, 
оскільки опосередковано обмежує нещадний і безликий прагма-
тизм, який знищує наше життєве середовище.

Отже, ні про який «загальноукраїнський» ідеал не може бути 
й мови. Кожна суспільна верства українського народу переслідува-
ла, насамперед, свої інтереси. Вивчаючи історію, ніколи не можна 
плавати на поверхні, довіряючи словам і лозунгам учасників тих чи 
інших соціальних рухів. Необхідно завжди проникати у суть явищ, 
викривати справжні пружини цих рухів, які криються в суто ма-
теріальних інтересах. Змістовними є міркування Павла Грабовсько-
го, який рішуче підкреслює, що немає України абстрактної, сповне-
ної лише «національних інтересів», і народ бореться не в ім’я цих 
інтересів, як намагалися довести історики-націоналісти:

«Найбільшою з нісеницниць є та, буцім Україна була колись єдиним 
неподільним тілом з огляду національних інтересів і змагань, як хотять 
запевнити наші псевдопатріоти, – такої України ніколи не існувало й не 
існує. В уяві наших істориків, а особливо повістярів та драматургів, Украї-
на як була, так і є абстракцією, вигаданою з голови та щирих, хоч і не ро-
зумних зітхань; сю абстракцію витворив у нас на Україні шляхетський 
(дворянський) патріотизм – реальний (з погляду потреб пануючих станів) 
і книжковий (з погляду ідей), однаково шкідливий як правдивій націо-
нально-українській справі, так, може, ще більше – пекучим інтересам 
народних мас. Другою нісенітницею є те, буцім Україна (знов-таки якась 
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фікція, коли брати її цілу) боролася з ворогами за «віру батьків» та «волю 
рідного краю»; такі «благоглупости» писалися на знаменах верховодами 
та політичними інтриганами, бо ніколи ті, що бьються із-за якогось шмат-
ка, не скажуть, що вони бьються саме з-за шматка, а наговорять «вели-
ких слів велику силу» – така думка, що нерозумне потомство так зразу 
й повірить їм; се звичайний хід історії. Ніколи Україна не боролась ні за 
який свідомий загальноукраїнський ідеал, і ніколи не існувало свідомого 
загальноукр[аїнського] патріотизму, бо ніколи інтереси і потреби різних 
станів української людності не були однакові, а навпаки, ворогували між 
собою, і казати про якусь цілокупну Україну, про її боротьбу за долю рід-
ного краю, значить завдавати брехню – свідомо чи несвідомо. Всяк боров-
ся тільки за себе, за свою «долю», себто інтереси, і змагався використати 
силу і «патріотизм» підлеглих станів для задоволення тих інтересів. Не за 
віру батьків і не за «неньку Україну» боролося високе укр[аїнське] шля-
хетство, а за панування свого стану на Україні, і змагалося вирвати те па-
нування з рук поляків і інших «ворогів»; не за Україну, а за свої «привілеї» 
боролося і козацтво, що виїжджало на шиях поспільства і з презирством 
на нього дивилося; не за Україну боролися верходячі сфери духовенства 
укр[аїнського], боронячи самостійність укр[аїнської] церкви, а за своє па-
нування в тій церкві; вони через се хилилися й до Польщі, бо католицька 
Польща більш забезпечувала їм ту самостійність панування, ніж право-
славна Москва, під владою котрої вони боялися грати другорядну роль; як 
се потім і сталось, через се ж саме просте духовенство і ченці, не дуже за-
безпечені матеріально, залежні від вищої ієрархії, більш опановані як па-
нуючі, горнулися до московського православія та білого царя, бо рахували 
на панську ласку і підвищення свого стану, котрий ім важко було здобути 
під польським або яким іншим володінням; так саме тягло до православія 
та білого царя і все поспільство, котре не знало супокою серед козаць-
кої завірюхи, а грало роллю гарматного м’яса в руках всіх станів, що були 
над ним, боролось з привілеї тих станів, вічно горіло в пекельному огні 
і вічно бідувало, а як підіймалось гайдамацькими загонами, так не проти 
Польщі, а взагалі проти утисків та винуватців соціального гніту, з якого 
б коліна – польського чи українського вони не походили. Наші письмен-
ники дуже легко розв’язують се питання, зачисляючи декого з історич-
них укр[аїнських] діячів до «зрадників», «перевертнів» тощо, гадаючи тим 
способом побороти всі істор[ичні] непорозуміння та приписуючи зраді 
окремих осіб, в ліпшім разі – партій всю вагу складних соціальних колізій. 
Не в зраді тут річ – се дурниця і більше нічого; вона в суперечності ста-
нових інтересів, в тім, що кожний стан тяг в інший бік і намагався, коли 
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мав силу, потягти в той бік і всіх других, – кожен стан таким робом ро-
бився зрадником супроти іншого, а се саме зводить питання про зраду 
ad absurdum; панувала «українська» ідея того стану, який мав під той або 
інший час більше сили використати другі стани в ім’я своїх власних інте-
ресів» [132, с. 299–301].

З цього приводу можна сказати лише одне: не можна заплющува-
ти очі на існуючий розкол і співати як замовляння «Україна єдина!». 
Де-факто вона вже зараз більше схожа на федерацію, ніж на унітар-
ну державу. Тому питання федеративного устрою України заслуго-
вує на серйозне вивчення. Можна запропонувати декілька тез для 
обговорення:

1. Країні необхідна розроблена на основі накопиченого досвіду 
концепція державної національної політики, яка включає і регіо-
нальний аспект, визначає підходи до консолідації населення Украї-
ни, об’єднує на рівноправній основі громадян всіх націй і народно-
стей нашої країни, дає гарантії їх конституційних прав з урахуван-
ням делікатності цієї сфери, етнічних, конфесіональних, ментальних 
і інших особливостей різних регіонів. Єдність у різноманітності – 
таким має бути підхід.

2. Політичні сили повинні визнати існування глибоких відмін-
ностей між заходом та півднем і сходом України, що мають не націо-
нальний, а цивілізаційний характер, обумовлений історією різних 
частин української держави, їх культурою, ментальністю.

3. Виходячи з історичних, географічних, економічних, культур-
них, мовних та інших особливостей, країна розподіляється на землі 
(області, округи, регіони), які виступають суб’єктами єдиної федера-
тивної держави з широкими повноваженнями в усіх сферах життя.

4. За політичним устроєм наша держава є президентсько-пар-
ламентською республікою. Поряд з Верховною Радою має існува-
ти Рада Федерації, де всі суб’єкти федерації мають рівне представ-
ництво.

5. Президент виступає гарантом єдності і цілісності держави, її 
суверенітету. Він – голова держави, керує зовнішньополітичною 
діяльністю країни, національною безпекою і обороною, вносить кан-
дидатуру прем’єр-міністра на утвердження парламентом (прем’єр 
формує Кабінет Міністрів).

6. Дуже важливо прискорити розгляд закону про мови, проект 
якого вже тривалий час знаходиться у верховній Раді, але прийнят-
тя якого всіляко гальмується.
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На локально-регіональному рівні ментальність дуже впливає на 
політику, блокуючи або підкріплюючи певні рішення. Утверджен-
ня галицького націоналізму у якості державної ідеології припускає 
можливість підігнати під його специфічні стандарти Схід і Південь 
України, зламати їхній менталітет, історично сформований образ 
життя. Ця політика зустрічає жорсткий супротив. Саме тому, прий-
маючи відмінності ментальних модифікацій у різних регіонах, феде-
ративна модель державотворення, на наш погляд, більш адекватно 
відповідала б потребам соціального розвитку країни, ніж існуюча 
унітарна.



РОЗДІЛ 6
ГЕОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР УКРАЇНИ: 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ 
МІЖ СХОДОМ ТА ЗАХОДОМ





6.1.  Україна як геокультурне цивілізаційне перехрестя:
феномен культурного пограниччя

Проблема кордонів і пограниччя як соціокультурного феноме-
на – порівняно нова галузь філософсько-антропологічних і куль-
турософських досліджень, в яких він набуває особливого статусу. 
Культурне пограниччя можна розуміти як простір систематичних 
і довготривалих контактів різних культур, що призводить до виник-
нення нових культурних форм. Спосіб буття людей в прикордонній 
зоні, форма його прояву і здійснення демонструють особливу міру 
взаємодії країн, що мають у своєму розпорядженні спільний кордон. 
Пограниччя не тільки чинник дистанції, але й засіб взаємозв’язку 
цих країн. Подібне відбувається через запозичення, створення но-
вих версій, консервації, конверсії.

Новітні дослідження показують, що дискретне поняття «вплив» 
слід замінити терміном «діалог», бо в широкій історичній перспек-
тиві взаємодія культур є завжди діалогічною. Після першого діа-
логу прикордонних культур, після взаємного оволодіння мовою 
сусіда, чуже стає своїм, трансформуючись і часто втрачаючи влас-
не первісне обличчя. Типологічними рисами культурного діалогу 
є бінарність і асиметрія. На початку діалогу той, хто домінує, припи-
суючи собі центральну позицію в культурному просторі, нав’язує 
положення периферії тим, хто сприймає. Ця модель засвоюється 
ними і вони самі себе оцінюють таким чином. Однак, досить часто 
діалог культур супроводжується зростанням неприязні того, хто 
сприймає, до того, хто над ним домінує, і тоді спалахує бунт пери-
ферії проти центру культурного ареалу. Тим більше, що культура 
пограниччя часто є надто оборонною, внутрішньо орієнтованою 
на конфронтацію, іноді навіть агресивною. Тож можна подивитися 
на пограниччя під наглядом конкуренції між культурами. Все ж 
прикордоння є не тільки територією силової конфронтації різних 
культур. В цьому просторі виникає і культура «перехідного» ха-
рактеру.
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Поняття кордон складається з трьох взаємозалежних і взаємо-
обумовлених аспектів: географічного (територіального), мовного 
та культурного. В прикордонних зонах відбувається накладення со-
ціальних структур (просторів, вимірів) на географічний (фізичний) 
простір суспільства. Спільний кордон – це особливий простір, який 
не належить повністю ні до однієї з взаємодіючих країн. Але саме 
цей простір і забезпечує можливість різного роду комунікацій, як 
на рівні повсякденності, так і на рівні перспективного планування 
міждержавних відносин. Ці особливості дозволяють розглядати 
пограниччя з трьох точок зору. Згідно першій, пограниччя – це кон-
такти між двома і більше етнокультурними спільностями, локалі-
зовані в просторі; друга розуміє під пограниччям тільки територію, 
яка знаходиться поблизу кордону і далеко від центру; нарешті, третя 
фокусує увагу на тому, що пограниччя – це місце формування пев-
ного типу особи прикордонного суспільства. Архетипи та міфи по-
граниччя як багатоетнічних територій за своєю суттю мають сприя-
ти толерантності мультикультурного простору. Проте, ця засада не 
повністю реалізується на етноцентричних пограниччях, де виникає 
своєрідна асиметрія у міжкультурних контактах. Відбувається і таке, 
що міжкультурні контакти можуть не дати ніякого ефекту.

Процесу формування людини пограниччя найбільшою мірою 
відповідає модель «культурної андрогінізації», яка є ситуацією по-
єднання в одному суб’єкті соціальної активності елементів різних 
культур, що дозволяє їх носієві продуктивно взаємодіяти в різнорід-
ному соціокультурному середовищі пограниччя. Якщо маргіналіза-
ція має на увазі кризу ідентичності, то андрогінізація означає збага-
чення наявної ідентичності новими ідентифікаціями і відповідними 
їй оцінювальними і емоційними складовими. Як приклад можна на-
вести мультикультурну ситуацію в Буковині. Поліетнічність, що ба-
зується на толерантності, та взаємодія культур українців і румунів, 
німців і євреїв, поляків і угорців, росіян і вірменів, словаків і ромів 
забезпечили гармонійне існування цього різнорідного пограниччя. 
Неоднорідна культура, релігійна і етнічна мозаїка у ХІХ ст. перетво-
рилися на специфічну регіональну спільноту, яку називали «Швей-
царією Сходу» або «Європою у мініатюрі». Тобто Буковина є не 
стільки регіоном співіснування культур, скільки територією міжет-
нічної взаємодії, взаємопроникнення мов і традицій, інтерферен-
ції релігійних переконань. Відсутність визначеного демаркаційного 
кордону між етнічними групами та міжнаціональна комунікація 
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у рамках однієї суспільної системи сприяли розвиткові явища багато-
мовності та гетерогенічності культури регіону. Мозаїка чи сусідство 
культур були причиною виникнення специфічного типу погранич-
чя, який складно розглядати в контексті бінарної опозиції традицій-
ність/перехідність. Стосунки між окремими етносами, релігійними 
та мовними групами Буковини вимагають окремого дослідження 
та методологічного підходу. Незважаючи на це, можемо впевнено 
стверджувати, що протягом відносно короткого часу на цих землях 
виник специфічний тип регіональної спільноти, культури, філосо-
фії екзистенції. На нашу думку, стосовно до розглядуваного регіо-
ну, який помітно виділяється на тлі інших прикордонних територій 
своєю виразною регіональною субкультурою, позначеною надзви-
чайно барвним етнічним, мовним та релігійним розмаїттям, варто 
застосувати методи досліджень регіонів з високим рівнем інтенсив-
ності суспільних процесів, культурних тиглів [552, с. 111–122].

Одним із важливіших факторів історичного становлення і роз-
витку будь-якої держави є цивілізаційний базис чи цивілізаційне 
середовище, які протягом століть формують духовні, моральні під-
стави, традиції і принципи тих країн і народів, які народжували ся, 
розвивалися, існували в минулому та існують сьогодні. Білорусь-
кий мислитель Ігнат Абдзіраловіч визначив специфіку історичного 
шляху білорусів і українців через цивілізаційну роздільність:

«Калі беларускі народ не стварыў выразнай культуры, дык гэта дзеля 
таго, што ў гістарычнай спадчыне яго была вялікая трагэдыя народнага 
духу, якую перажыць выпала толькі двум-тром эўрапэйскім народам: Бе-
ларусь ад Х веку і да гэтай пары фактычна зьяўляецца полем змаганьня 
двох кірункаў эўрапэйскай, пеўна арыйскай, культуры – заходняга і ўсход-
няга. Граніца абодвых уплываў, падзяляючы славянства на два станы, пра-
ходзіць праз Беларусь, Ўкраіну і хаваецца ў балканскіх краёх. Дзесяцёхвя-
ковае ваганьне сьведчыць аб тым, што беларусы, як украінцы і балканскія 
славяны, не маглі шчыра прылучыцца ні да аднаго, ні да другога кірунку. 
Мы не зрабіліся народам Усходу, але не прынялі й культуры Зах. Эўропы. 
За ўвесь час нас пачалі зваць цёмным, дзікім народам» [1].

Виникає запитання – до якого ж цивілізаційного типу суспіль-
ства слід віднести Україну – пограничну смугу, яка розташована між 
Сходом і Заходом? Звичайно, приймається як аксіома, що це візан-
тійсько-православна цивілізація. Але як з цим погодити україн ський 
католицизм-унію, не говорячи вже про нехристиянські (на приклад, 
ісламську) цивілізації. Скажімо, щодо періоду Київської Русі, то 
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нині ми не спроможні визначити певною мірою повноваження 
руського князя. Невідомо, чи був він більше схожий на хазарського 
кагана, чи скандинавського конунга. Швидше за все може йтися про 
якесь своєрідне поєднання, котре, одначе, мало чим нагадувало За-
хідну Європу, особливо після великого розмежування християнства 
1054 р. на Західне та Східне. Результатом впливу цих цивілізаційних 
факторів і були, з одного боку, досить аморфна політична структура 
православної Київської Русі, а з іншого – кристалізація боярського 
землеволодіння у Галицькому королівстві, західноукраїнської «гер-
бової» шляхти і церковної греко-католицької структури.

Таку країну як Україна, з таким численним населенням і знач-
ною територією, де одночасно протягом багатьох століть відбулося 
декілька цивілізаційних зіткнень, складно відшукати у світі. Саме 
ця земля і народ, що живе на ній, вічно, немов у якомусь «бермуд-
ському трикутнику», були то стиснуті, то розтягнуті, то втоптані 
між трьома державними утвореннями – Річчю Посполитою (като-
лицизмом), Османською Портою (ісламом) і Російською державою 
(православ’ям). Історичне зіткнення цих титанів, яке відбувається 
у різних формах і проявах нині, саме на території і за територію 
України, перетворило цю землю на Дике Поле – як у прямому, так 
і в переносному значенні. Війни і нищення, приниження і руйнуван-
ня призвели до ментальних трансформацій українського народу.

Світ українського народу, який зріс на порубіжних між Євро-
пою та Азією землях, був такими собі «дверима у буття навиворіт», 
що визначає парадоксальний характер існування українців (суворі 
звичаї і кумедні ритуали, лицарськість і волоцюжництво, хитрість 
і простодушність, дисципліна і анархія). У екстремальних ситуаціях 
селянська сентиментальність, ліризм у поєднанні з козацькою жор-
стокістю і нераціональністю обумовлює світоглядну роздвоєність 
української душі. Це, в свою чергу, як вважає О. Кульчицький, приз-
вело до формування двох типів психоповедінкової реакції, прита-
манної українському характерові: «vita maxima et heroica» або аван-
тюрно-козацького та «vita minima», тобто притаєного існування, що 
супроводжувалося «відступом в себе», уникненням (свідомим чи 
несвідомим) широких контактів зі світом [576, с. 53]. Постійне при-
кордонне напруження, – продовжує цю думку В. Янів, – породжує 
певний духовний стан, сформульований у відомому вислові «або 
пан, або пропав». Поряд з пристрасним бажанням «жити і бути» іс-
нує зневажливе ставлення до смерті. Однак постійна загроза смерті 
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призводить до загибелі, насамперед, найкращих і найсміливіших. 
І коли упродовж століть така селекція набуває страхітливих роз-
мірів, стає зрозуміло, чому зневага до смерті змінюється страхом пе-
ред нею, а геройське життя лицаря («vita maxima et heroica») – «схо-
ваним життям» («vita minima») [655, с. 217].

В самому слові «Україна» міститься мінливий характер цієї краї-
ни – дух межового стану, двомовності, двовір’я і «багатовектор-
ності». Тим не менш, саме цю подвійність і пограниччя офіційний 
Київ всіляко намагався заперечувати. З часів проголошення неза-
лежності Україна практично всі роки лавірувала між Сходом та За-
ходом. В одних випадках ця політика отримала аргументацію і офор-
милась у певну доктрину, як це було, наприклад, в часи Л. Кучми 
(«багатовекторна політика»). В інших – на обґрунтування характеру 
зовнішньої політики намагалися не акцентувати. Згідно однієї дум-
ки («західництво») Україна є частиною західної цивілізації, однак 
розвивається із запізненням. На думку інших («слов’янофільство») 
вона належить до православно-слов’янської традиції, яка багато 
в чому ворожа Заходу. Ще інші вважають, що Україна знаходиться 
на стику цивілізацій, еклектично поєднуючи їх риси. Однак, якщо 
абстрагуватися від європоцентричної вісі Схід-Захід і поглянути 
за горизонти України, то система просторових координат усклад-
нюється. Насамперед, пише Н. Яковенко, від візантійського Сходу 
мало що залишиться. Відіграв свою історичну роль і зійшовши з іс-
торичної сцени в XV ст., якраз тоді, коли з «аморфної Русі» почав 
виокремлюватися український народ, Схід в українській історії пе-
ретворюється на три самостійні геокультурні напрямки: неовізантій-
ську Північ (Москва), стабільний і розвинутий мусульманський Схід 
(Бахчисарай і Стамбул), «справжній» Схід, а точніше – Великий Степ, 
котрий підступав до України у так званому Дикому Полі Приазов’я 
і майбутньої Слобожанщини. Кожний із цих трьох просторів за-
лишив власний слід у формуванні обличчя України XV–XVIII ст., 
тобто в добу, що заклала основи нової української історії. В історії 
України, кожний з цих «Сходів» перемішувались як між собою, так 
і між репліками «Заходу». Н. Яковенко наводить наступний при-
клад: в шкільній, інтелектуальній і політичній культурі української 
еліти домінувала «західна» модель цінностей, водночас як сотеріо-
логічний аспект мислення і надалі міцно тримався за візантій-
ську матрицю, рицарська ж субкультура тієї ж самої еліти мала явні 
ознаки тюркської традиції. А ще виразніше цей степовий Орієнт 
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зафіксований в генотипі, пріоритетах життєвого укладу, типах гос-
подарювання, побутовому еталоні «краси», одязі, топонімах і антро-
понімах. Н. Яковенко зазначає, що до того, як зарубіжна україні-
стика змогла подолати «антитюркський» синдром, мала відбутися 
зміна поколінь і модифікація поглядів на історію взагалі. Багато 
цьому сприяла нова хвиля орієнталістики. Проте протягом 1980–
1990-х рр. в середовищі закордонних україністів відбулося і серйоз-
не переосмислення концепту «Захід» відносно української історії. 
Від розпливчатого «Заходу взагалі» дослідники перейшли до проб-
леми трансляції європейської культурної традиції в Україні через 
посередництво Польщі – в концепціях і моделях політичної культу-
ри, типів освіти, інтелектуальних пріоритетах, релігійних позиціях 
[654, c. 121–139]. Найбільш концептуально ці оцінки виразив Ігор 
Шевченко: «Якщо подивитися на речі з точки зору Східної Європи, 
то зіткнемося з парадоксом, відповідно з яким без Візантії, зрозумі-
ло, не було б ні України, ні Білорусі, але з іншого боку – без Польщі 
також не було б ні України, ні Білорусі» [751].

Як етнокультурне явище Україна належить водночас до Європи 
і до Азії. Отже, генетично ми – євразійці. Окреслені різноманітні пе-
реплетіння західної і східної цивілізацій наповнили українську куль-
туру таким багатоголоссям, що в ній іноді важко вирізнити «влас-
не» від «набутого». Кожна цивілізація, маючи внутрішню енергію 
зростання, намагається розповсюдити свій вплив на максимальній 
території, поглинаючи інші держави і культури, які на той момент 
знаходилися на передовій фронту зіткнення цивілізацій. І так само, 
як воєнні кореспонденти шлють репортажі з полю бою, так і діячі 
культури приносили і приносять з цієї території міжцивілізаційних 
протистоянь шедеври, що збагачують світову культуру. Так, напри-
клад, «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, виданий у Петербурзі у 1835 р., 
і роман «Вогнем і мечем» Генрих Сенкевича, що вперше вийшов у вар-
шавській газеті «Слово» у 1882 р., обидва є літературною фіксацією 
цього протистояння Православної та Західної цивілізацій. Характер-
но, що у наш час зняті за цими витворами фільми знову викликали 
ідеологічний конфлікт в Україні. З того часу, як кіно міцно зайняло 
потужні позиції в культурі окремих народів і цілого людства, звер-
нення кінодіячів до класики стало явищем особливим. Класика ак-
туальна завжди, неначе стиглий поживний плід, який в кожну добу 
напивається новими соками й кольорами, потрібними й корисними 
саме цій добі. Ми дивимося такі фільми не для того, щоб пригадува-
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ти сюжети, чекати інтриг чи несподіваної розв’язки. Ми хочемо самі 
для себе відповісти на питання: що ж нового несе нам твір великого 
автора, коли герої його оживають на кіноекрані майстерними зусил-
лями режисера, акторів, художників та інших фахівців.

Фільм Володимира Бортко «Тарас Бульба» [594] можна назва-
ти грозовим і жорстким. Є фільми-катастрофи, фільми-фантазії, 
а це – фільм-битва. Не тільки тому, що з 130 хвилин більшу половини 
займають батальні сцени. Це битва Добра і Зла, якщо під добром ро-
зуміти захист святої віри, захист Божої правди та рідної землі, а під 
Злом – всі ті сили ненависті, зажерливості, гордині, які віками штов-
хали ворогів нападати на наші православні народи. Якщо у фільмі 
Єжі Гофмана «Вогнем і мечем» [88] запорожці – п’яні голодранці, 
які збунтувалися невідомо з якої причини, то у фільмі В. Бортко 
вони – герої, які прийшли помститися полякам за безчинства і глум 
над православною вірою. Фільм В. Бортко пронизаний православ-
ною містикою. Головне питання у ньому – спасіння душі. Русь, про 
яку так часто говорять козаки, – не тільки земля, а й духовне по-
няття. Це Свята Русь. Земна держава для неї тільки ковчег. Творчою 
знахідкою режисера є знаменитий «ідеологічний» монолог Бульби 
про руське товариство. Як всі пам’ятають, оповідання Гоголя розпо-
чинається поверненням синів до батьківської оселі і веселою бійкою 
Бульби з Остапом. Режисер переніс полум’яні слова головного героя 
у самий початок фільму. Чорно-білі кадри, дощ хлище по обличчях 
запорожців, Бульба в панцирі – і вічні слова, які падають на все нав-
коло так, немовби старий полковник каже не про свій час, а звер-
тається до нас:

« – Хочется мне перед боем сказать вам, панове, что такое есть наше то-
варищество. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской 
земле, таких не было товарищей. Так любить, как русская душа, – любить 
не то чтобы умом, а всем, чем дал бог, что не есть в тебе, – так любить ни-
кто не может! Знаю, подло завелось теперь на нашей земле. Думают толь-
ко, чтобы при них были хлебные стога, скирды да конные табуны. Пере-
нимают черт знает какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; 
свой со своим не хочет разговаривать, свой продает своего как продают 
бездушную тварь на торговом рынке. И милость чужого короля, да и не 
короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чебо-
том своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства! Но и у по-
следнего подлюки, каков он не есть, и у того, братцы, есть крупица русского 
чувства! И проснется оно когда-то, и ударится он, горемычный, об полы 
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руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, 
готовый в муках искупить позорное дело. Пусть они знают все, что такое 
в русской земле товарищество! И если на то пошло, чтобы умирать, – ни-
кому из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит на то 
мышиной натуры их!» [594].

Хіба це не так? Хіба не витравлюють в нас і наших дітях «євро-
пейські цивілізатори» всіма силами цю руськість. А вона все одно є! 
Є навіть у них – гонителях Русі! Колись цей монолог, ще років два-
дцять тому, вивчали на уроках російської літератури напам’ять на 
1/6 частині суші від Ужгороду до Владивостоку. Тоді ще не вважа-
ли російську мову і літературу зарубіжними, тоді ще не ділили Гого-
ля – великого слов’янина, православного християнина, майстра сло-
ва, проповідника і вчителя. Взагалі, роль Богдана Ступки виконана 
блискуче. Вона залишилася його коронною, титульною, підсумковою 
роллю, з якою найміцніше він увійшов в історію кінематографу й за-
галом нашої культури. Глибокий психологізм, простота і природність, 
вміння добре відчути, прожити, змоделювати ситуацію, нескінченна 
варіативність голосових, інтонаційних, мімічних модуляцій, жестів 
і т. п. – все це говорить на користь Ступки як дуже вдалого кандидата 
на роль епічного гоголівського героя в цій історичній драми.

Режисерські доповнення торкнулися ще кількох ліній оповіді Го-
голя. Наприклад, у повісті немає розмови Остапа і Андрія про рідну 
землю, про відмінність «наших» і «не наших», взагалі про людську 
натуру й вартість людського життя (брати Бульбенки у фільмі роз-
мовляють про це, побачивши козацьку страту убивці свого товари-
ша – коли злочинця живим кладуть під труну жертви і закопують). 
Гоголь реалістично показує суворість звичаїв, непорушність закону 
в козаків: саме на жорсткій дисципліні, ієрархічності й законності 
трималося це відважне військо. Автори фільму додають ще й філо-
софізму: рішучіший і більш непримиренний до ворогів Остап шко-
дує тільки за тим, що гине «козацька душа», а більш тонкий, м’який 
Андрій запитує: «А если б не казак? Простой человек. Лях. Не жал-
ко?» На що Остап відповідає, що, нехай, мовляв, ляхи його і жаліють; 
і далі не погоджується з братом ні щодо впровадження славнозвіс-
ного римського права, ні щодо мудрості західної філософії. Він знає 
одну філософію: захист рідної землі, своєї землі. А чия позиція кра-
ща? «М’якість» Андрія заводить його в манівці, заманює в пастку 
зради. І хоч як у Гоголя, так і в стрічці, ця лінія пом’якшена романти-
зацією почуття, але все одно самозгубний трагізм її незаперечний... 
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А чим не гоголівських інтонацій епізод – коли немовля Андрій ро-
дився в степу, на похідному возі, хрестить його батько у теплих хви-
лях ріки. Та забула душа води хрещення!... По-новаторському дода-
но авторами фільму і сцену написання листа турецькому султану – 
в цій сцені помітний і вплив відомої картини І. Рєпіна.

Як повість, так і фільм збудовано за правилами класичної трагедії. 
Головні герої гинуть, на старого Тараса Бульбу падають удар за уда-
ром: його хутір – родове гніздо – спалено і знищено, над дружиною 
виростає могильний горбик і простий козацький дерев’яний хрест; 
облога міста Дубно невдала, гине безліч козаків, старший син Остап, 
хоробрий воїн, опиняється в польському полоні, після жорстоких 
катувань його страчують; молодший син Андрій, в якого теж «рука 
була міцна в бою», повернув меча проти своїх... Втрапивши в обійми 
коханої, прекрасної польки, він говорить страшні слова відречення 
від вітчизни, від товариства, від віри – власне від усього святого, чим 
живе душа людська. І чи не застереження це для сучасних зрадників, 
для сучасних запроданців всіх мастей, прихованих і явних «андріїв» 
на бідній Україні? Їм взагалі немає виправдання! Якщо за словами ре-
жисера на прес-конференції, гоголівського Андрія дещо вибачає те, 
що він хотів би побачити незнане, незвідане, відчути того життя, яке 
для нього було закрите і в бурсі, і на Січі, то, запитаємо, яке виправ-
дання для людців, що гендлюють Україною і своїм народом – заради 
паскудної грошви, комфорту, наживи, – обставляючи це якоюсь де-
магогією, фальшивими словесами про турботу за народ? Розтерзана 
зрадниками-«андріями» Україна продовжує стогнати в руїнах але... 
Ми все дрібніємо, міліємо, перебуваємо в якомусь засліпленні-заці-
пенінні. І чи не той тепер історичний час, не ті обставини, не така го-
дина, чи ми не такі, що нема кому сказати запроданцям-зверхникам: 
«Клади, собачий сину, палицю, клади булаву! Не хочемо тебе».

У фільмі багато крові, ран, і вони не сприймаються як бутафорські. 
Ці деталі передають реалії жорстокого віку, коли такими були звичаї, 
«нравы» людей і націй, коли в жорстоких битвах стикалися держави, 
цивілізації, народи. Для глядача є морально важкою сцена катуван-
ня козаків у Варшаві. Чи потрібна вона? Малоприємно дивитися на 
відрубування рук і голів, ламання кісток, чути, як пише Гоголь. «жах-
ливий хряск» від катівської палиці, що ламає кінцівки зв’язаним 
полоненим козакам, бачити, як вгрузає знаменитий середньовічний 
«європейський» винахід для «хлопів-схизматів» – м’ясницький гак 
у живе козацьке тіло... Чи потрібно це? Мабуть так. Бо такою була 
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історія, такими були знущання над нашим народом, і саме так пере-
носили катування козаки – як древні мученики за віру. Смаження 
у мідних биках, підвішування на гаки, рубання на шмаття, посаджен-
ня на палю, здирання шкіри, спалення живцем – все це козаки пере-
носили з ім’ям Бога, з ім’ям православної Вітчизни на вустах.

«Добре, синку, добре!» – повторює зі сльозами на зболених очах 
старий Тарас, дивлячись на муки свого сина Остапа, який перед тим, 
як прийняти катування, звернувся із закликом до інших полонених 
запорожців:

«Дай же Боже, чтобы все, какие тут не стоят еретики, не услышали не-
честивые, как мучается христианин! Чтобы не один из нас не проронил 
ни слова!»

І знаменитий, геніально простий і невичерпний, короткий, мов 
два постріли, діалог:

– Батька, где ты, слышишь ли ты?
– Слышу, сынку, слышу!
Якщо почув у найбезнадійнішу хвилину батько земний – то 

тим паче не залишить нас Отець Небесний... Цей діалог є ідейним 
вістрям всього фільму про святе, освячене кров’ю православне 
братство людей у вірі. Все подібне запам’ятовується міцно й надов-
го. І тому навіть ця натуралістична сцена мук має здатність пере-
ростати у свідомості глядачів в передмову до величної змістової 
кульмінації. Україна залишилася із Остапом і Тарасом, а не з Анд-
рієм, який погнався за ілюзією. До речі, ще одна потрібна вигадка 
режисера: полька народжує сина від Андрія, але сама при пологах 
помирає. Розуміння отруйної дії зради розширено. Що дала зра-
да? Гинуть коханці, а ким-то буде немовля, бідне дитя цієї зради? 
Чи сином погибелі, яничаром, чи переслідуваною нещасною люди-
ною у чужому суспільстві, «бидлом», нелюбим онуком, на якого вже 
в перші хвилини життя замахується шаблею розлючений дід-воєво-
да, батько Ельжбети, хоча в останній момент щось його зупиняє... 
Чи повернеться його душа, кликана зором предківської крові, до 
своєї Батьківщини, до запорозького лицарства... Хтозна.

Це кіно не просто цікаво подивитися, воно наповнене потужною 
виховною націєтворчою силою. Саме такі фільми – з таким сюже-
том, з такими характерами, акторами і такою ідеєю – слід показувати 
в школах і військових частинах, а не ті фальсифікації, де під ви глядом 
«знімків голодомору» демонструються фотографії з американсько-
го Арканзасу часів Великої депресії. Не опуси, в яких уславлюються 
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«подвиги» Шухевича і Бендери. Буквальна історія завжди є немож-
ливою: одна історія у монголів, для яких Чингізхан є великим пол-
ководцем, інша – для поневолених ним, в тому числі і для нас. Одна 
історія у Сенкевича, інша – у Гоголя... Але є історія духу. Саме таку 
історію і подають О. Пушкін і М. Гоголь. Це – історія переживання, 
емоцій і потужного слова, в якій люди чинили за правдою, совістю, 
заповідями Христовими. Це історія про те, як захисник віри стрі-
чає Христа на своїй землі... Вивчаймо духовну історію, говоримо 
про своїх славних отаманів! Згадуємо спалені сонцем степи, орди 
диких татар, Запорозьку Січ над Дніпром, сторожові маяки, гуль-
бища шляхти по замках, безправних хлопів, козацькі чайки на морі, 
підпалені панські садиби, битву в степу, четвертованих гетьманів, 
посаджених на палі козаків і повні благання погляди уярмленого на-
роду на північ, до кревних братів – «московитів».

Більша частина України зараз входить до Православної цивілі-
зації. Анклавом Заходу можна вважати тільки греко-католицьку 
Галичину. Мусульманський плацдарм в Криму після депортації 
кримських татар при Сталіні взагалі на певний час згас і став від-
новлюватися вже на наших очах наприкінці 1980-х рр. Тепер його 
не можливо не помітити – достатньо проїхати по Криму і побачити 
мінарети мечетей, що піднялися за останні роки у селищах татар. 
Три цих вектори як і колись визначають сучасне і майбутнє Украї-
ни – землі, де зійшлись у конфлікті три цивілізації. Як пише відомий 
публіцист О. Бузина:

«Когда сегодня я проезжаю по Крыму и вижу в татарских селах ми-
нареты, я воспринимаю это как дыхание мусульманского юга. Когда во 
Львове попадаешь в греко-католический собор св. Юра на высоком холме, 
то ощущаешь его как зримый знак нависшей над Украиною длани Запада. 
А когда в Киеве проходишь через ворота Лавры, то снова возвращаешься 
на Святую Русь» [58, c. 103].

Все це дає підстави стверджувати, що Північне Причорномор’я, 
Україна є колосальним геокультурним перехрестям доріг (cross-
roads). Саме в таких умовах, в Дикому Полі – на квітучій буйни-
ми травами чорноземі – жили наші працьовиті і співучі предки, 
розп’яті на цивілізаційному хресті, в центрі «бермудського три-
кутника» цивілізацій. Під вагою цивілізаційного хреста живемо 
сьогодні й ми, щодня відчуваючи могутній вплив кожної з граней 
цього цивілізаційного трикутника, який здавив у історичних тис-
ках наше Дике поле. Мова йде про ті культурно-історичні процеси, 
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які не припиняють трансформувати світ, прискорюючись у процесі 
глобалізації. Вони втягують до сфери свого цивілізаційного впливу 
Україну, продовжуючи розривати її як у прямому, так і у перенос-
ному значенні. Це відбувається сьогодні, як і завжди, і буде відбу-
ватися в подальшому. І якщо ми хочемо зрозуміти як жити далі, то 
маємо усвідомлювати, які глобальні магніти будуть на нас впливати, 
і до яких цивілізаційних впливів нам треба бути готовими.

6.2.  Рицарський дух степової фортеці:
православний фундаменталізм Запорозької Січі

Висвітлюючи проблеми руської цивілізації, неможливо омину-
ти такий складний аспект, як історія козацтва. Багато що в темі – 
насамперед походження козацтва, його роль в селянських війнах 
і захисті православ’я, їх культурна спадщина – являють собою поле 
гострих розбіжностей. Відбувається це, в значній мірі, через непра-
вильне уявлення про його природу, пояснення якої треба шукати не 
на Заході, а на Сході, не на ґрунті, що був здобрений римською куль-
турою, а у «дикому полі», серед тюрксько-монгольських орд.

Сучасні українські історики стверджують, що Русь знаходилась 
на території України, однак чи це відповідає дійсності? Насправ-
ді більша частина давньоруських земель находиться нині на тери-
торії Росії і Білорусії, Україні ж належить невелика смуга півден-
но-руських земель – окраїна, але з Києвом. Що ж знаходилось на 
землях теперішньої України в давньоруські часи? Більшу її частину 
займав Хазарський каганат (862–964 рр.), потім були печеніги і по-
ловці (964–XII ст.), Монгольська імперія (XIII–XVI ст.)... Пасовища 
номадів доходили до південних кордонів сучасних Винницької та 
Черкаської областей. Кордон на Лівобережжі Дніпра проходить по 
нижній течії річки Псел, Ворскли та району, розташованому на пів-
день від сучасного Харкова [197, c. 39].

Отже, як ми бачимо, переважна частина сучасної України – це 
взагалі не Русь, а Дике Поле, Половецька земля. Зміни династій 
і цивілізаційних типів в золотоверхньому візантійському Києві і го-
тично-європеїзованому Львові, катаклізми, що перевернули руське 
життя (монголо-татарський погром, крах Київської держави, злети 
і падіння галицько-волинських політичних центрів), ледве ковзнули 
над гігантською нерозораною каймою Дикого Поля Причорномор’я 
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і Приазов’я, куди любили ходити руські князі, аби «переломити 
копіє» в герці зі степняками. Деякі прикордонні давньоруські міста 
в результаті наступу кочівників порожніли, слов’яни з них тікали на 
північ, звільнену ними територію заселяли степовики. Як приклад, 
можна навести повідомлення руського літопису за 1159 р. Тоді вели 
між собою перемовини князі київський Ізяслав та чернігівський 
Святослав. Звинувачений Ізяславом у жадібності, Святослав від-
повів, що він людина смирна і згодна задовольнятися Черніговом 
з 7 іншими містечками та й то порожніми – бо «живуть в них псарі 
та половці». Віддаленими попередниками козацьких ватаг слушно 
вважається змішана слов’яно-тюркська людність ХІІ-ХІІІ ст. (згаду-
вана під назвами «берладників» і «бродників»), що мешкала у по-
низзях Дунаю й Дніпра у найтіснішому сусідстві з половцями, не 
підпорядковуючись княжій владі. Про еластичність бар’єра з людь-
ми степу свідчить виступ бродників на боці монголів проти руських 
і половецьких дружин у битві на р. Калці 1223 р.

Між степовиками і Руссю, окрім поля бою, існували постійні по-
бутові контакти – на переговорах, ярмарках, у спілкуванні з полоне-
ними (особливо жінками, що ставали дружинами і матерями серед 
чужого народу). На думку професора П. Голубовького, між степо-
вою кочовою стихією і руським осілим світом набуло в старовину 
тієї різкої межі, яку ми собі звичайно уявляємо. На всьому просторі 
від Дунаю до Волги, «ліс і степ» взаємно проникають один у одного, 
і в той час, як печеніги, торки й половці осідали в руських володін-
нях, самі руські численними острівками жили в тюркських кочови-
щах. Відбувалося сильне змішування кровей і культур. І в цьому се-
редовищі, вважає П. Голубовський, вже в київську епоху стали утво-
рюватися особі войовничі общини, в складі яких спостерігаються 
як руські, так і кочові елементи. Засновуючись на відомому «Codex 
Camanicus» кінця ХІІІ ст., він саме слово «козак» вважає половець-
ким, в смислі стража передового, денного і нічного [126, c. 211]. Де-
які дослідники йдуть далі Голубовського і шукають слідів козацтва 
у скіфських і сарматських часах, коли на нашому півдні блукали чис-
ленні ватаги, що здобували прожиток грабунками й набігами. Степ 
споконвіку дихала розбоєм, хижацтвом і тією особливою вольністю, 
котру так важко ототожнювати з сучасним розумінням свободи.

У народній пам’яті переплуталися спогади про половців, та-
тарську навалу і козацтво. Козацькими могилами вважав україн-
ський селянин кургани з половецькими кам’яними бабами, які ще 
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недавно були типовим елементом степового краєвиду (подібні ста-
туї знайдені коло монгольської річки Орхон). Самі могили пов’язу-
вались з легендарним чародієм, що носив ім’я половецького хана – 
Шолудивим Бонякою. Боняк і Батий зливаються в одну особу бо-
гатиря-лицаря, уродженця України, колишнього печерського ченця 
(за другою версією – лаврського кріпака). Навіть імені Батий народ 
дає українську етомологію: цебто «батьків» – так прозвали нібито за 
глузд, бо був сиротою і не знав свого імені. Національно специфіч-
ною є композиція «Козак Мамай», яка вироблялася від Карпат до 
Слобожанщини і Херсонщини, що мала поширення там, де оселя-
лися українці, від Кубані аж до Волги. Подібних мистецьких зразків 
не зустріти у близькій українцям культурі росіян чи поляків, немає 
нічого хоча б трохи аналогічного й у Західній Європі. Натомість, об-
разів більш-менш аналогічних композиції типу «Козак Мамай» чи-
мало у східному мистецтві різних часів і народів: від давніх алтайців 
та іранців сасанідської доби до буддійської іконографії. На деяких 
картинах типу «Козак Мамай» зустрічається надпис «Козак Боняк». 
Але найбільш цікавою є інша українська назва цих половецьких ста-
туй – «Мамаї». Саме «мамаями» колись називали всяку кочову люд-
ність, в тому числі й козаків [644, с. 372–385].

Минаючи питання про існування великої Казахської орди за Кас-
пієм, яку деякі історики, такі як Д. Яворницький, ставлять у спорід-
нений зв’язок з козацьким світом, ми обмежимося більш близькою 
нам територією – Причорномор’ям. Про існування татарських ко-
заків є чимало вказівок. У 1469 р. численне татарське військо, яке 
склалося за Волгою із втікачів, розбійників та вигнанців, що назива-
ли себе козаками, за твердженням історика Яна Длугоша, пройшло 
від Волги до Дніпра і спустошило Поділля. А з 1492 р. стали відомі 
ординські козаки. 1501 р. Іван ІІІ скаржиться турецькому султанові 
на азовських козаків, від яких дуже страждали російські посли та 
купці. У 1510 р. були відомі козаки в Білгороді (Акермані), Перекопі 
та в Криму. В останньому на той час татари поділялися на 3 стани: 
улан, князів та козаків, що належали до найнижчого стану [651, т. 2, 
с. 7–8]. Про ординських чи «азовських» козаків-татарах неоднора-
зово пишуть руські літописці з часів Івана ІІІ, характеризуючи їх, як 
самих жахливих розбійників. «Поле не чисто от азовских казаков», 
читаємо ми постійно в донесеннях послів і прикордонних воєвод. 
Татарські козаки, так само, як руські, не визнавали за собою влади 
жодного з сусідніх государів, хоча часто поступали до них на службу. 
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Так, загони татарських козаків стояли на службі у Москві, не нехту-
вала ними й Польща. Відомо, принаймні, що король Сигізмунд Ав-
густ закликав до себе белгородських (акерманських) і перекопських 
козаків і надсилав їм сукно на жалування. Проте найчастіше закли-
кав їх собі на допомогу кримський хан, який мав постійно у складі 
своїх військ великі козацькі загони. Розбійничаючи на просторі між 
Кримом та російськими окраїнами, татарські козаки були у військо-
вому, побутовому і економічному відношенні самостійною органі-
зацією, так що польські літописці, які знали чотири татарські орди 
(заволзьку, астраханську, казанську, перекопську), зараховували до 
них ще й п’яту – козацьку.

Чи треба після цього ходити далеко на Захід у пошуках взірця для 
Запорозької Січі? Справжньою школою дніпровської вольниці був 
татарський степ, що дав їй все від військових прийомів, лексикону, 
зовнішнього вигляду (вуса, чуб, шаровари), до звичаїв, вдачі і всього 
стилю поведінки. Пояснити проникнення в середовище дніпров-
ських козаків тюрксько-монгольської термінології не так вже й склад-
но, через близькість Криму. Проте вірогідним її джерелом були ті ж 
козаки, тільки не власні руські, а татарські. Прізвища доброї чверті 
українців спираються на тюркську мовну основу, канонічним вва-
жається цілком неслов’янський тип краси, а класика вітчизняної 
фольклорної культури – думи – є яскравим породженням азійської 
моделі мелосу. Як і татари, козаки-слов’яни почали іменувати свої 
становиська кошами, тимчасові житла куренями, колчани зі стріла-
ми сагайдаками, меч був замінений на криву татарську шаблю, гус-
ла на кобзу, порти на шаровари, довге волосся на оселедець. Своїх 
молодих слуг козаки почали називати не отроками, а джурами, свої 
гурти не дружинами, а ватагами, до військової атрибутики увійшли 
тюркські поняття барабан, булава, бунчук, майдан, осавул, сурма, та-
бір тощо. Тож не дивно, що турки іменували запорожців буткалами 
(себто «змішаним народом»). У цьому контексті поява української 
козаччини – це свого роду компроміс із Диким Полем, де саме життя 
на буферній смузі витворило цей еластичний людський пояс.

Слідом за татарськими козаками вже зустрічаються відомості і про 
південноруських. За твердженням польського літописця М. Бєль-
ського, в 1489 р., коли татари вчинили напад на Поділля, їх пере-
слідував син польського короля Казимира IV – Ян Альбрехт. І по-
переду литовського війська йшли козаки, які добре знали місцевість. 
Козаками в 1491 р. називали селян Червоної Русі (Галичини), які 
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повставали і виступали на захист своїх прав. Існування руських ко-
заків вперше документально засвідчено 1499 р. в уставній грамоті 
великого князя литовського Олександра, даній київському війту 
і міщанам про воєводські доходи [651, т. 2, с. 8].

Козакування було особливим способом здобування засобів до 
існування, і Папроцький, що оспівував козаків як рицарів, визнає, 
що у пониззі Дніпра «шабля приносить більше баришів, чим гос-
подарство». Саме тому у козацтво йшли не одні простолюдини, 
а й шляхта, інколи з дуже знатних родів. Людина, що потрапила сюди, 
переварювалась і перетоплювалася, як у чавуні, з малороса ставала 
козаком, змінювала етнографію, душу. В очах сучасників, як окремі 
козаки, так і цілі їх об’єднання, мали характер «добичників».

«Жен не держат, землю не пашут, питаются от скотоводства, звериной 
ловли и рыбного промысла, а в старину больше в добычах, от соседствен-
ных народов получаемых, упражнялись» [579, с. 105].

«Йти у козаки», означало піти в степ за лінію прикордонної охо-
рони і жити там подібно татарським козакам, тобто, в залежності від 
обставин, ловити рибу, пасти овець чи грабувати. Землероб ством 
і скотарством можна було займатись лише в пристеповій смузі по-
близу замків. Але на цих землях селянин одразу ж потрапляв у фео-
дальну залежність від місцевих старост, а то й від приватних шлях-
тичів, які поступово зміцнювали своє становище і на цій території. 
Тому частина втікачів прямувала далі, в степи, які були ареною жор-
стокої боротьби з татарами. Умови життя у південних і східних сте-
пах були такими, що там не можна було займатись землеробством, 
і втікачі поповнювали собою козацтво. У зверненні до сейму 1615 р. 
король говорив:

«Пішла до них голота, пішли засуджені, повтікала челядь, покинувши 
панів» [51, с. 324–325].

Поступово «уходництво» почало переростати у постійну колоні-
зацію Дикого Поля. З XV ст. на Півдні до дніпровських порогів ви-
никає велика кількість козацьких слобод і хуторів. Створюються 
Січи, формуються озброєнні ватаги. Вільні люди на нічиїй землі – 
ось головна суть мешканців Дикого Поля, які навзаєм перемішують 
між собою тип мислення, побут, мову і віру.

Запорозька вдача і мораль були добре відомі в Польщі: коронний 
гетьман Ян Замойський, звертаючись до тих шляхтичів, що зави-
нили і виставляли у виправдання своїх колишніх проступків свої 
заслуги у запорізькому війську, говорив:
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«Не на Низу шукають славної смерті, не там повертаються втрачені 
права. Кожній розсудливій людині зрозуміло, що туди йдуть не через лю-
бов до вітчизни, а задля здобичі» [579, с. 106].

Однак, які б оцінки не давались запорозькому козацтву, в од-
ному вони, поза сумнівом, погоджуються: протягом трьох століть 
(бл. 1480–1775 рр.) у пониззі Дніпра діяла регулярна військова ор-
ганізація, з незалежною політикою якої доводилося рахуватися 
сусіднім країнам – Польщі, Росії і Туреччині. Захист європейсько-
го прикордоння від турецько-кримської експансії став зовнішньою 
підставою для надання Запорізькому Кошу покровительства з боку 
урядів Стефана Баторія та Івана Грозного. Ідея рицарського католи-
цького ордена була у XV – XVI ст. досить популярною серед поль-
ської шляхти, а у православній Росії аналогічний проект втілився 
навіть з більшим розмахом в часи опричнини. Однак, ані російське 
Опричне Військо, ані польський Орден Святого Лазаря не можна на-
звати попередниками Коша, адже ані релігійна війна з ісламом, ані, 
тим більше, охорона монаршого трону не визначали його політики. 
Запорожці з рівним успіхом здійснювали напади на Крим і узбере-
жжя Туреччини, а потім обрушувалися на польське панство і хати 
підвладних йому хлопів, або на православних купців і селян Росії 
й Молдови. Простіше за все побачити в Запоріжжі антидержавни-
цьке, криміногенне начало, соціального паразита. Проте внутрішні 
причини створення Війська аж ніяк при цьому не прояснюються.

До часу появи Січі більшість знаменитих орденів Заходу вже 
зійшли з історичної сцени або готовилися зійти з неї. Орден Тамп-
лієрів був знищений спільними зусиллями світської і духовної вла-
ди, що не без підстав побачили в ньому свого конкурента (1313 р.). 
Тевтонські кавалери Святої Марії об’єдналися з Лівонськими мечо-
носцями, але лише для того, щоб із ченців-воїнів перетворитися на 
поміщицький стан під патронатом польської корони (1562 р.). Ри-
царі Святого Іоанна Єрусалимського вже не могли справити колиш-
нього впливу в Середземномор’ї. Та все ж архетипічно Січ близька 
до рицарських орденів Західної Європи. Щоправда, на відміну від 
компаньонажу (Companionnage) духовно-рицарських товариств За-
ходу, що прийняли форму будівельного цеху, Запорозька Січ мала 
структуру чабанського кочовища, яка виражалася у посадовій 
ієрархії і відповідній атрибутиці. Сама назва головної ставки За-
поріжжя – Кіш, рівно як і його устрій, споріднені татарському кхош 
«укріплений табір». Таку назву мали десять об’єднаних отар, по 
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тисячі овець у кожній (до 1775 р. Січ була поділена на 10 адміністра-
тивних округів – паланок). Звідси ж «курінь» і «курінний отаман». 
За словами Рашид-ад-Діна:

«Значення [терміну] курінь – кільце. У давні часи, коли якесь плем’я 
зупинялось у якійсь-небудь місцевості, воно [розташовувалось] подібно 
кільцю, а його старійшина знаходився у центрі [цього] кола, подібно цент-
ральній точці; це й називали курінь. І в теперішній час, коли поблизу зна-
ходиться вороже військо, вони [монголи] також розташовуються в тако-
му ж вигляді для того, аби вороги та чужі не проникли всередину [стану] 
[447, c. 86–87].

При кожній отарі у кримських татар було три чабана. Найбільш 
активний і досвідчений ставав керівником чабанів об’єднаної отари 
і отримував титул «одамана» (отамана). Головне управління окре-
мими отарами зосереджувалось у коші, де й проживав отаман. Тому 
якщо під Січчю розуміли постійну столицю всього козацтва, то сло-
во «Кіш» вживали для позначення самого запорізького уряду, його 
головної ставки (etat major), іноді тимчасової.

Називаючи себе «товариством», запорожці підкреслювали шля-
хетність свого знання. У польському війську членами товариства 
вважалися виключно дворяни, які служили в гусарських, панцер-
них та інших частинах (для позначення воїнів-недворян вжива-
лися терміни «жолдацтво», «шеренгові»). Подібно до рицарських 
католицьких орденів, низове козацтво було пов’язане потрійни-
ми зобов’язаннями общини (societas), віри (religio) і покликан-
ня (vocatk), що полягають і вічній ворожнечі проти «миру сього». 
Безшлюбність була однією з основних умов вступу до війська. За-
гальна кількість громади включала як неодружених (січовиків), так 
і одружених (гніздюків, сиднів), однак останні не являлися повно-
правними членами війська, ніколи не називалися «товаришами» 
і «лицарями». Щорічно на козацькій раді (колі), де за жеребкуванням 
розподілялися земельні угіддя, першим отримувало наділ холостя-
цьке «товариство», за ним – духовенство, і лише потім – одружене 
населення вольниці. Ті хто мав родини, не міг жити в самій Січі, 
тому що за неписаним «військовим звичаєм» прихід туди жінки (не 
виключаючи, матери, сестри або доньки) був кримінальним злочи-
ном і суворо карався. Напівпрезирливе відношення до жінки, влас-
тиве східно-рицарському менталітету, – прямий наслідок палкого 
шанування Діви. Січовий собор був присвячений Покровам Пре-
святої Богородиці і це свято мало подвійне значення: під омофором 



605Розділ 6. Геокультурний вимір України:
цивілізаційне перехрестя між Сходом та Заходом

у ур р ру ур р р

Богоматері вони не боялися ані ворожої зброї, ані грізної стихії: під 
покровительством Пріснодіви вони мають зберігати цноту і вико-
нувати прийняті обітниці. Парадоксальність ситуації поглибиться, 
якщо ми згадаємо, що вона – буквальне втілення не менш парадок-
сального ідеалу, що намалював Апостол Павло:

«...имеющие жен должны быть, как не имеющие; и плачущие, как не 
плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не при-
обретающие; и пользующиеся миром сим, как непользующиеся; ибо про-
ходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый 
заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мир-
ском, как угодить жене» (1 Кор. 7, 29–33).

Виходячи з християнської доктрини, запорожці вважали, що 
звільнення від тенет тілесного життя логічно включає відмову «тер-
піти ярмо і владу місцевих панів» та й взагалі будь-яку земну владу.

Вертикальний і горизонтальний вимір підпорядкованості у хрис-
тиянстві співіснували дві вісі, перетинаючи третю вісь – харизматич-
ної спадкоємності. Якщо для самодержавного московського війська 
авторитет Царя – об’єкт віри, то для «самовільного» запорозького 
війська могутність отамана – очевидна реальність, яка не потребує 
релігійної пошани, але аж ніяк не втрачає сакральність. При обранні 
кошового січовики охоплювали вишикуваним за «військовими сту-
пенями» колом Покровську церкву, перетворюючи її олтар в духовне 
зосередження свого уповання. Таким чином православне лицарство 
відтворювало предвічне і кожен раз нове народження Спаса-Емма-
нуїла, оточеного військом Архістратіга Михайла і благодатно втіле-
ного у січовому отамані. Його нове положення супроводжувалось не 
уславленням, а ритуальним приниженням. Обранця виштовхували 
на майдан зі словами: «Йди, скурвий сину, бо тебе нам треба, ти те-
пер наш батько, ти будеш у нас паном». Ритуал нагадував православ-
не таїнство помазання на царство, що обернуто на власний негатив. 
Замість святого мира поголену потилицю новоспеченого батька си-
вовусі діди мазали майданним брудом. Тут згадується не тільки на-
родне: «З грязі та у князі» а й слідування панахиді: «земнии убо от 
земли создахомся, и в землю туюже пойдем». Чин «пана-отця» ко-
шового відповідав титулу великого магістра (Grand-Majtre) західних 
орденів і поєднував громадянський, військовий і духовний суди. 
Під час богослужінь отаман користувався у храмі особливим міс-
цем із різьбленого дерева, пофарбованого зеленою фарбою. На ім’я 
його «вельможності» адресувалися не тільки монарші, а й духовні 
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грамоти. Низове духовенство, а також козацька «армада» несли обіт-
ницю слухатися обраного кошового (votum obedientiae). Здається, 
що позолочена булава отамана була вказівкою на «тростину», що 
з’явилася в правиці Христа, аби стати модулем Небесного Граду.

Знайомство з емблематикою і регаліями Війська Запорізького 
сильно хитає думку про нього, як про натовп голоти, яка не ке-
рується ніякими принципами. Регалії запорожців підтверджували 
Стефан Баторій, Рюриковичі і Романови, кримські Гіреї. Одне те, що 
Кіш, окрім основного прапору і печатки, мав також курінні інсігнії, 
дорівнює його членів до «хорунжих кавалерів» рицарської ієрархії 
(les chevaliers bannercts). У польській дипломатиці «клейнод» (так 
називали свої регалії запорожці) означав не тільки «коштовність», 
а й акт на дворянське звання.

Якщо для західних орденів характерна герметичність, скутість 
обітницею, даною при посвяченні, максимальне устремління вгору, 
забезпечене обмеженням руху вшир, то у «низовому товаристві» ко-
заків проглядається прямо протилежний стереотип зовнішньої по-
ведінки при достатньо близькій меті «внутрішньої дії». Як вхід, так 
і вихід з Січі не був ускладнений: «На Запоріжжі кажуть, що вони 
військо вільне, – хто хоче, приходить волею і відходить волею». 
Церемоніал і дисциплінарна практика Війська були орієнтовані на 
монастирсько-орденський устрій. Виконання неписаних законів за-
безпечувалося радикальною системою покарань: биття киями, «за-
лізний гак», стовбова смерть, страта злочинця злочинцем. Всупереч 
урядовим розпорядженням другої половини XVIII ст., що забороня-
ють місцевій владі виносити смертні вироки, злочинців у Новій Січі 
не тільки за розбій, а й за крадіжку «вешали... и у стола убивали... 
и на кол живых сажали». Запорожці не збиралися передовіряти «вій-
ськову справу» імперському апаратові: вершити суд над посвяченим 
міг тільки його товариш (compagnon d’anues), а не бюрократична ма-
шина. Патер Кітович писав:

«Хоча в Січі жили... всякого роду біглі і ослушники від всіх вір, – там 
царювали така чесність і така безпека, що приїжджі... люди не боялися 
і волоску втратити зі своєї голови» [725].

Сенсом життя січовика було набуття і застосування військового 
хисту (Audacia/Wut), що розумілося як реальне причастя трансцен-
дентного Духу. Останній ж, згідно християнській парадигмі, не міг 
підкорятися будь-яким земним умовам. Ставити небесне воїнство, 
символом якого виступав Кіш, в залежність від походження, родо-
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воду, юридичних норм – означало суперечити великій літургійній 
істині, виражений закликом «Твоя від Твоїх», котру низовий рицар 
здійснював не через «умне діяння» (тобто в молитві, подібно чен-
цю), а в свідомому спрямуванні своєї натури під смертну небезпеку 
війни з ворогом Віри (це, до речі, підкреслював відзначений фольк-
лором синій жупан, який перетворював запорожця на живого 
мерця). Тут поруч билися колишній кримський мурза і розорений 
селянин-чорногорець, генуезький солдат і російський монах-роз-
стрига. Головним доводом на користь кандидата при його прийомі 
слугували фізична сила, бойові навички, згода воювати під стягом 
Православ’я. Після 1654 р. до цього додалася присяга на вірність 
російському цареві, однак реальна політика ордена викликає сумнів 
відносно того, наскільки серйозно відносилися до неї ті, для кого 
існував лише один Монарх і Суддя, і не було іншої клятви, окрім 
обітниці, що дана у святої купелі.

Разом з тим, не маючи нащадків, козаки приваблювали до себе 
хлопчиків різного походження і національності. Перевага надавала-
ся дітям іновірців, захопленим на війні (католики, євреї, мусульма-
ни) з метою навернення їх з «єретиків» на «руських православних». 
Від розподілу на «батьків» та «синків» (що походить не від віку, а від 
терміну служби) слід відрізняти інститут «молодецтва», відповід-
ного Tirocinium Juvenes і врешті решт, званню пажа. Якщо дорос-
лий воїн перевірявся у здатності носити горде ім’я «лицаря», то хло-
пець, який брався на утримання спеціально навчався «трьом видам 
озброєння» (Les trios métiers des armes): «Богу добре молитися, на 
коні реп’яхом сидіти, шаблею рубати і відбиватися, із рушниці влуч-
но стріляти і списом добре колоти». Порівнюючи військове брат-
ство з монастирським, можна помітити, що чин молодика, який вів 
цнотливий образ життя, відповідний послушнику.

Прилучення до лицарського братства відображають і два ін-
ших традиційних моменти: зміна імені і зовнішнього вигляду. Під 
час ініціації запорожець отримував нове ім’я, яке мало брутально 
кричущий характер (Гнида, Півторикожуха, Шмат, Шкода, Часник, 
Лисиця, Ворона), чим підкреслювалось повне презирство до світу, 
який покидав член Ордена. На запит Росії, чи немає в Січі якогось 
Іванова або Войновича, запорозький Кіш повідомляв, що таких осіб 
в Січі немає, а є Задерихвіст або Рогозяний-Дід, які прибули близько 
того часу, про який питали чиновники. Ритуальне осміяння було не-
обхідним для дотримання вимог православної аскези, яка вимагала 
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дистанції від власної особистості. Прізвисько не знімалося з січовика 
навіть після його уходу на той світ. Таким чином, низове лицарство, 
проходячи через ритуальну смерть, являло не тільки опозицію до 
всього зовнішнього всесвіту, а й до власної суб’єктивної реальності. 
Називати в офіційних документах себе по батькові, а не тільки прі-
звище, могли лише військові керівники (військова старшина), котрі 
були тонкою «мембраною» між «концентрованим всесвітом» та 
безмежною вольницею козаччини. Преображення свідомості (мета 
«обряду переходу») змінювало зовнішній вигляд січовика. Новояв-
лений «мальтійський кавалер» голився наголо, залишаючи на поти-
лиці невелику чуприну, котру, як і всі ознаки шляхетності, носили 
з лівого боку, за вухом. Безпосередньо з цим звичаєм пов’язаний 
слов’янський обряд постригу, засвоєний православною церквою. 
Схожість чуприн на овечий хвіст слугувала натяком на євангель-
ську символіку отари, що лежала в основі структури Війська. Ще 
одним реліктом православної воїнської традиції був інститут по-
братимства. Горизонтальна ієрархія Кошу потребувала додаткового 
структурування, яке виходило б за рамки посад і терміну служби. 
«Змішування крові» (Permixtio sanguinis) набуло в Січі форми ду-
ховного союзу: причастя з спільної чаші Тілом і Кров’ю Христовою, 
обмін іконами і амулетами, трьохкратне цілування. Взаємопроник-
нення двох доль скріплялося юридичною хартією, «завещательным 
словом», циркулюючим всередині Війська.

Тут ми мусимо сказати про певну схожість запорозького лицар-
ства, християнських воїнів – з чернецтвом. Міч і свіча... Одні захищали 
православну віру, Церкву Христову зі зброєю в руках, інші мо литвою 
обороняли рідну землю від ворогів видимих і невидимих. Їх єднали 
тверда віра, мужність, аскетизм. Сучасники згадують, що коли коза-
ки часом і були схильні до невтримних веселощів, розваг, то це була 
ніби компенсація за тяжке, сповнене смертельних небезпек життя. 
Релігійно-історичний імператив бражництва – позиція Володимира 
Хрестителя: «Руси есть веселие питье». А запорожці завжди підкрес-
лювали свою руську (тобто дружинно-аристократичну) належність. 
В запорозькому бенкетуванні (Verdhung) на перший план виступало 
максимальне звільнення від умовностей матеріального світу. Особ-
ливе молодецтво виявлялось у широкому, нестримному розгулі.

Умови існування витворили козацькі типи витривалі, терплячі, 
безстрашні; це були люди, які не боялися ні поранень, ні катувань, ні 
самої смерті і раді були розпрощатися з життям у битві за православ-
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ну віру. Мабуть, кожен з українців знає думу про Байду, сповнену 
як щирим садизмом, так і багряною філософію православного фун-
даменталізму. Козаки могли тижнями та місяцями перебувати під 
палаючим степовим сонцем, під укусами докучливих комарів висте-
жувати ворога в дніпровських плавнях, здатні були тамувати спрагу 
скупою водою зі глибоко скопаного ґрунту, а харчуватися, напри-
клад, варивом зі знайдених у степу сагайдаків чи кінських копит. Хо-
дили легенди про їх надлюдські можливості, про вміння у будь-якій 
ситуації стати до бою, бути життєздатним військом і витривалими 
бойовими одиницями. Церковні історики ХІХ ст. незмінно схвалю-
вали Січ за відданість православ’ю, за те, що ніколи жоден розкол не 
закрався у її сповідання. Богослужіння в Коші здійснювалося «не-
отменно» кожний день за чернечим чином. Урочисто святкувалися 
Різдво Христове, Покров Пресвятої Богородиці, дні Архистратіга 
Михайла, Миколи Чудотворця, Андрія Первозванного. У XVII ст. 
низове рицарство очолило збройну боротьбу проти унії; запорожці-
католики не захотіли покидати Військо й прийняли православ’я [589, 
с. 59–60]. Військові дії проти Криму і Туреччини відбувалися під гас-
лом священної помсти ворогам Хреста. А в наказі 1767 р. запорожці 
навіть прохали про те, аби позбутися поселення старообрядців поб-
лизу фортеці святої Єлизавети, «понеже в войску Запорожскому, по 
жительству их при границах устав таков, чтоб... на принадлежащей 
ему земле иноверным не быть и не жить» [26, с. 117].

Значно менше православна історіографія розповсюджувалась 
про іншу рису Запорізької Церкви – про її особливе і, можна ска-
зати, оригінальне управління. Слідуючи церковній юрисдикції, 
приходи Низу являлися парафією Трехтемирівського монастиря, 
а потім Святої Преображенської Києво-Межигірської обителі. Після 
1709 р., коли запорожці перемістилися до Олешків, і до 1734 р. вони 
окормлялися Константинопольським Патріархом. Отримували вони 
благословення і від предстоятеля Єрусалимської Церкви. Так вигля-
дала справа з точки зору клерикальної влади, однак слід враховувати 
те, що будучи обраним главою чернечо-рицарської регули, кошовий 
був наділений і духовною владою «генерала» (Generalis). Будь-який 
служитель, починаючи з начальника січових церков, міг бути миттє-
во усунутий із Коша і замінений іншим. У 1686 р. київський митро-
полит Гедеон узурпував призначення духовенства. Межигірський 
монастир послухався і відкликав свою братію, однак слідом від-
правив скаргу своєму колишньому насельникові – Всеросійському 
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Патріархові Іоакиму. Патріарха грамота 1688 р. утвердила став-
ропігіальне підпорядкування запорожців. Згідно канонічному пра-
ву, Московський Патріарх просто не міг надати більшої свободи. 
Однак у XVIII ст. церковна адміністрація Імперії дала зрозуміти, що 
не буде терпіти й натяку на духовну незалежність своєї потенціаль-
ної пастви, якою вона вважала запорожців. Святіший Синод зробив 
все, аби позбавити сану єпископа мілетського Антонія, який пого-
дився очолити Запорозьку автокефалію.

Але як же так трапилося, що яскраво виражений тип рицаря 
виявився поза релігійним сприйняттям сучасників? Чим продик-
товані відгуки про запорожців як про несамовитих «ребелізантів» 
(митрополит Петро Могила), людей «ніякої віри» (Адам Кисіль), 
«без релігії» (уніатський митрополит Веніамін Рутський), «тих, що 
не мають страху Божого» (московські думні дяки в передачі Еріха 
Лясоти)? Можна виділити три причини:

Політична. Державам, що оточували Кіш, починаючи від всю-
дисущого католицького Ватікану й закінчуючи маріонетковим 
Молдовським воєводством, вигідно було підтримувати версію про 
релігійну індиферентність Запоріжжя.

Соціокультурна. Кошове товариство, будучи незалежним військо-
вим союзом, стояло поза законів громадянсько-церковної системи.

Окультно-містична. Вона вкорінена у певному рівні релігійно-
сті воїна-запорожця, який пройшов не лише зовнішню, бойову, але 
й ефективну духовну ініціацію. Навіть при малої кількості посвя-
чених такого порядку («характерників»), втілюваний ними ідеал 
справляв серйозний вплив на решту козаків [26, с. 118].

Провідну роль на шляху від початкової ініціації до «ефектив-
ної» відігравала езотерична практика «зберігання заповідей», тіс-
но пов’язана зі смертю «ветхої» людини у «лицарі» і воскресінням 
у ньому духовного – Пасхою (з грецької – «перехід», «звільнення»). 
Модель поведінки ініціанта чітко схарактеризував Святий Василь 
Великий. На його думку, той зовсім не повинний мати турботи про 
свої життя і смерть. Результат такого «делания» – набуття «вели-
кой веры ведения». Адаптацію чернечого вчення про «веру веде-
ния» стосовно воїнського братерства Низу справедливо віднести на 
раху нок старців Афонської Гори (найбільшого центру православ-
ного езотеризму), зв’язок з якою не переривався і в роки перебу-
вання Січі на землях кримського хана (міцний симбіоз рицарського 
і чернечого орденів віддавна існував в Європі). До розуміння такої 
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«віри» впритул підійшов Д. Яворницький, коли зробив висновок, 
що «життя козака – свого роду аскетизм, до якого він дійшов досві-
дом, а не запозичив ззовні» [651, т. 1, с. 242]. На жаль, його подальші 
міркування, знижуючись до методики позитивізму, аж ніяк не роз-
кривають таємницю зародження у козацькому середовищі безпосе-
редньої віри, «віри з досвідом». Яворницький (а разом з ним і біль-
шість дослідників) упустив з виду, що війна сприймалася релігій-
ною свідомістю козаків як вища міра у виконанні християнських 
заповітів, слідування шляхом Любові. «Больши сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положил на други своя» (Ин. 15, 13). Так, на 
фоні крижаного жаху, який наводили «характерники», у них самих 
вже не відчувалося ніякого страху: ані людського, ані смертного, ані 
Божого, бо «совершенная любовь изгоняет страх» (1. Ин. 4, 18). На 
це здатна тільки Любов у містичному значенні Amor, а не її відгуки, 
притаманні зовнішньому благочестю – Charitas чи Dehciae. Поряд 
з цим, саме завдяки відсутності в житті козака меркантильної стур-
бованості, декларації байдужості до тлінного, народна творчість 
малює цю Любов тяжкою, сповненою трагізму, але, разом з тим, 
натхненною, почесною. Останнє зближується з ідеалізованим сприй-
няттям чернецтва. Однак, якщо заняттям ченців вважалась молит-
ва, то у січовиків її замінювала битва. Для хлопця, націленого на 
набуття удалі, війна перетворювалась нас життєву потребу; козаку 
воювати – «чинить Промисел». Мотивація такої поведінки є одно-
рідною з рицарським «пошуком» (Quetes).

Здійснюючи напади на сусідів, повертаючи полонених, увозячи 
коштовності і золото з панських маєтків, обмежуючі владні амбіції 
держав-конкурентів, демонструючи принцип безкорисності, недба-
лості про тлінне, Кіш керувався не голим грабіжницьким інтересом, 
а здійснював євангельську потребу у війні проти всіх і всього, що може 
обмежувати свободу християн. «...Где Дух Господинь, там свобода» 
(2. Кор., 3, 17). Для сучасної людини, яка намагається розглядати ре-
лігію з боку релігійності, а не з боку утворюючих її підґрунтя метафі-
зичних принципів, наступне за цим твердження може здатися див-
ним, але тим не менш потрібно зі всією впевненістю сказати, що саме 
відстоювання безмежної, дарованої Христом-Спасителем внутріш-
ньої і зовнішньої свободи було головною функцією Запорізької Січі як 
православного рицарського ордена. Хоча більшість січовиків вийшли 
з України, а потім опинилися у підданстві Московського Царя, воюва-
ли вони не за самодержця і не за вітчизну-неньку, а за чистоту і славу 
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предківської Віри, проповідуючи не словом, а ратними справами 
прихід Царства Божого, яке вже воцарилося у їхніх душах.

Вже до середини XVI ст., тобто в той час коли розпочинаються 
перші значні самостійні виступи запорозьких козаків, ми маємо 
факти взаємодії Запоріжжя і Дону. В літописах того часу як один 
з головних донських отаманів неодноразово згадується Михайло 
Черкашин. Польський хроніст кінця XVI ст. І. Бельський писав як 
про загальновідомий факт, що, коли Стефан Баторій хотів «вигуби-
ти» запорожців, вони знайшли собі притулок на Дону [401, c. 182]. 
Знамениті морські походи козаків на південне узбережжя Чорного 
моря в перших десятиліттях XVII ст. були спільною справою Дону 
і Запоріжжя. Запорожець Олексій Шафран, який очолював у 1626 р. 
спільний похід запорожців і донців на Трапезунд, казав:

«Живет-де он, Алеша на Дону 18 лет, а иные его товариши живут лет по 
5 и по 6, а всех-де их на Дону есть с 1000 человек; а в Запорогах-то донских 
казаков также много – мало [не] в полы того, сколько их, только живут 
переходя: они ходять на Дон, а з Дону казаки к нам... А повелось-де у них 
тоз донскими казаками изъстари» [97, т. 1, 70].

Для характеру відносин Запоріжжя і Дону показовим є ще одне 
свідчення 1632 р., яке походить від донських козаків:

«У нас-де у донских казаков з запорожскими черкасы приговор учи-
нен таков: как приходу откуда чаять каких... людей многих на Дон или 
в Запороги, и запороским черкасом на Дону, нам, казаком, помогать, а нам, 
донским казаком, помогать запорожским черкасом» [401, с. 183].

Все це дозволяє говорити про наявність не тільки постійних друж-
ніх контактів, а й про бойову взаємодопомогу і союз між Запорожжям 
і Доном. Укріпленню цих зв’язків сприяло усвідомлення єдності по-
ходження (недаремно запорожці і донци називали один одного «бра-
тами»), схожість соціального положення, наявність спільного ворога 
в особі османів і татар, який загрожував самому існуванню козаць-
ких поселень, нарешті, спільна необхідність захисту свого соціально-
го статусу від посягань з боку «власної» феодальної держави. Донські 
козаки постійно допомагали запорожцям у їх боротьбі з Річчю Пос-
политою. У свою чергу, донці шукали на Запоріжжі підтримку, коли 
російський уряд намагався «свести» козаків з Дону. Так, у відповідь 
на царські погрози 1630 р. донські козаки говорили:

«И к нам-де придут на помочь запорожские черкасы – многие люди, 
тысяч 10 и больше... а Дону-де нам так бес крови не покидывать» [97, т. 1, 
с. 123].
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Разом з цим в положенні двох «козацьких республік», була одна 
суттєва різниця. Якщо донські козаки ніколи не мали міцних зв’яз-
ків з Річчю Посполитою, то запорізьке козацтво вже порівняно рано 
налагодило різноманітні стосунки з Російською державою. Перші 
відомі зараз свідчення про контакти запорозького козацтва з Росій-
ською державою відносяться до 1550-х рр. Вже у 1556 р. разом з вій-
ськом російського воєводи Д. Ржевського ходили проти кримців на 
Дніпрі «литовские люди, атаманы черкасские» із Канева. Наприкін-
ці 1550-х рр. ціле козацьке військо привів на руську службу князь 
Дмитро Вишневецький-Байда. Він скоро повернувся до Литви, од-
нак ті «канівські отамани», котрі прийшли з ним в Росію (Сава Ба-
ликчей Черніков, Іван Пиріг Подолянин та ін.) залишилися служити 
«польскую службу» Іванові ІV [401, с. 184].

Контакти, що зав’язалися у той час, отримали продовження 
у 1570–80-ті рр., коли російський уряд неодноразово відсилав «за 
пороги» харчі і зброю «дніпровським козакам», які діяли спільно 
з російським військом проти кримських татар. В цей період у якості 
посередників між російським урядом і запорожцями виступали 
великі українські феодали – князі Ружинські (спочатку Богдан, по-
тім Кирик і Михайло), котрі претендували на роль козацьких «геть-
манів» [401, с. 184].

Новий етап у розвитку цих зв’язків наступив на початку 1590-х рр., 
коли козацьке військо вступило у прямі контакти з Російською 
державою без будь-якої участі українських феодалів. На почат-
ку 1592 р. було укладено угоду, за якою запорозьке військо на чолі 
з гетьманом К. Косинським зобов’язалося захищати південні кор-
дони Росії від Кримського ханства, за що з Москви козакам повинні 
були надсилати «денежное и хлебное жалованье». Відомо, що вже 
у наступному році на Січ були надіслані «поминки» з Росії. І піз-
ніше маємо ряд свідчень про виконання угоди обома сторонами. 
У 1595–1596 рр. на територію Російської держави намагалося віді-
йти козацьке військо Северина Наливайка [401, с. 185].

Значення запорізького війська в очах російського уряду поступо-
во зростало: у травні 1600 р. запорізькі посли у Москві були прий-
няті царем. Немає підстав вважати, що вже на цьому етапі існувала 
якась угода російського уряду з козацтвом, спрямована проти Речі 
Посполитої. Однак мало значення формування традиції «службы» 
запорізького війська руським государям, уявлення про особливі 
стосунки між ними і Запоріжжям. З виникненням таких зв’язків 
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у козацьких отаманів стало складатися уявлення про те, що на тери-
торії дружньої Російської держави козацьке військо зможе знайти 
притулок у випадку конфлікту з магнатами і урядом Речі Поспо-
литої. Ці зв’язки зберігалися і пізніше: ще у 1607/08 р. уряд Васи-
ля Шуйського посилав «жалование» «запорожским черкасам» [401, 
с. 184]. Велика Смута, що охопила на початку XVII ст. уповільни-
ла возз’єднавчі процеси в Малоросії, але не зупинило їх. При цьо-
му ініціаторами завжди виступала малоросійська еліта. Це праг-
нення проявили досить неоднозначні персонажі, такі, наприклад, 
як гетьман Війська Запорізького Петро Конашевич-Сагайдачний, 
котрий, за наказом польського короля, у 1618 р. здійснив набіг на 
територію Росії. Щоправда, він не здобув блискучих перемог і від-
значився в основному різаниною православних ченців Молчан-
ського монастиря в Путівлі та Свято-Миколаївського монастиря 
у Рильську, а також тим, що пустив під ніж населення Єльця і вели-
кої кількості селищ Калузького повіту. Почуття провини за скоєні 
під час російського походу злочини змусило Сагайдачного зверну-
тися до єрусалимського патріарха Феофана з проханням про відпу-
щення гріхів за пролиття ним християнської крові [401, с. 203].

І як тільки Російська держава стала потроху виходити з політич-
ної кризи, той час же почалися спроби національного возз’єднання. 
Запорізькі посли, що прибули у Москву 1620 р., казали царю Михай-
лу Федоровичу, що «оне все хотят ему, великому государю, служить 
головами своими по-прежнему, как оне служили прежним великим 
российским государем и в их государских повелениях были, и на 
недругов их ходили и крымские улусы громили» [401, т. 1, с. 3].

На межі XVI–XVII ст. козацтво, яке на цей час вже пройшло три-
валий шлях розвитку, являло досить складу, неоднорідну за своїм 
складом соціальну групу. Поряд з «сиромою» серед запорожців 
були особи, які володіли декількома селами. Існували розбійності 
й іншого порядку. Річ Посполита весь час намагалася взяти під свій 
контроль козацтво. У другій половині XVI ст. частина козаків була 
офіційно прийнята на королівську службу і внесена до так званого 
реєстру (звідси – «реєстрові козаки»), за яким включеним до нього 
особам сплачувалася платня за охорону південних кордонів країни 
від османів і кримців. Уперше реєстр згадується у 1572 р., коли за 
наказом короля Сигізмунда ІІ Августа коронний гетьман Юрій Яз-
ловецький прийняв на державну службу 300 козаків. Першим керів-
ником реєстровців був шляхтич Ян Бадовський. Відношення до 
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реєстровиків було неоднозначним – з одного боку, козаки були не-
обхідні для участі в численних війнах, тому з ними іноді загравали; 
а з іншого – всі вони були православними і піддавалися жорстоким 
катуванням і стратам. Чисельний склад реєстрового козацтва не був 
сталим. У 1578 р. король Стефан Баторій сформував козацький за-
гін у 500 осіб, а у 1590 р. на державну службу вступили 1000 козаків. 
У 1619 р. за Роставицькою угодою реєстр установлено в 3 000 коза-
ків. Строго обмежені числом, (доведеним за Куруківською угодою 
1625 р. до 6 000), підпорядковані польському коронному гетьману 
і отримавши свій військовий і адміністративний центр в містечку 
Терехтемирів над Дніпром, реєстрові козаки були наділені певними 
правами і пільгами: жалуванням, звільненням від податків, вилу-
ченням з підпорядкування місцевій адміністрації, правом на власне 
судочинство, землеволодінням. Але, поставивши цю обрану групу 
у привілейоване положення, польський уряд наклав заборону на вся-
ке інше козакування, вбачаючи у ньому шкідливий, гулящий, анти-
урядовий елемент.

Реєстрова реформа не тільки не була зустріта вороже на Низу, 
але, навпаки, окрилила все степове гультяйство; потрапити у реєстр 
і бути зарахованим до «лицарства» стала мрією кожного запорозько-
го молодця. Реєстр являвся не розкладаючим, а скоріш об’єднуючою 
основою і відіграв видатну роль у розвитку «самосвідомості». Січ 
і реєстрових, і для нереєстрових козаків була колискою і символом 
єдності. Реєстрові провідують її, тікають туди у випадку незлагоди 
і сварок з польським урядом, часто об’єднуються з січовиками для 
спільних грабіжницьких експедицій. Вчорашня розбійницька воль-
ниця, зробившись королівським військом, покликаним оберігати 
кордони Речі Посполитої, запалала мрією про якесь почесне місце 
у панській республіці; народилась та ідеологія, яка відіграла потім 
важливу роль в історії України. Вона полягала у зближенні понят-
тя «козак» з поняттям «шляхтич». Якою б смішною не виглядала ця 
претензія в очах тодішнього польського суспільства, козаки вперто 
трималися її. Шляхтич володіє землями і селянами по причині своєї 
військової служби на користь держави; але козак теж воїн і теж слу-
жить Речі Посполитій; чому ж йому не бути поміщиком, тим більше, 
що поруч з ним, у Запоріжжі, жили, нерідко, природні шляхтичі із 
знатних родів, що пішли у козаки? Свої бажання реєстрове військо 
почало виражати у петиціях і зверненнях до короля й сейму. На кон-
вокаціонному сеймі 1632 р. його представники заявили:
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«Ми переконані, що дождемося коли-небудь того щасливого часу, коли 
отримаємо виправлення наших прав рицарських і ревно прохаємо, щоб 
сейм побажав докласти королеві, щоб нам були даровані ті вольності, 
котрі належать людям рицарським» [579, с. 111].

Козацтво вважає себе особливим станом «людей рицарських», 
який несе важку службу по захисту країни від «бусурман» і тому 
є вільним від будь-яких податків і повинностей та від підкорення 
органам королівської адміністрації. Накопичуючи багатства, об-
заводячись землею і слугами, верхівка козацтва насправді стала 
економічно наближатися до образу і подоби шляхти. До середини 
XVII ст. козацька аристократія за матеріальним добробутом не по-
ступалась дрібному і середньому дворянству. Менше чим сто років 
після введення реєстру серед козацької старшини можна було зу-
стріти людей, що вживали латину у розмові. Маючи можливість, за 
характером служби, часто спілкуватися зі знаттю, старшина заво-
дить з нею знайомства, прагне засвоїти її лоск і замашки. Степний 
виходець, печеніг, був готовий ось-ось заявитись у світський салон. 
Йому не вистачає тільки шляхетських прав. Але саме тут і розпочи-
нається та драма, що обертає на ніщо і латину, і багатства, і землі. 
Польське панство, що зачинилось у своїй кастовій пихатості, і чути 
не хотіло про козацькі претензії. Не допомагають ані лояльність, ані 
віддана служба. При такому положенні багато хто з козаків почав 
думати про набуття шляхетства озброєною рукою. Продовжувачем 
політики П. Сагайдачного був Михайло Дорошенко, який уклав 
Куруківську угоду 1625 р., узаконив нею козацьке землеволодіння, 
закріпивши за козаками певну територію. Саме М. Дорошенкові 
належить честь організації 6 городових полків – Білоцерківського, 
Київського, Канівського, Корсунського, Переяславського і Черка-
ського. Коли доєднати до полкового устрою землі Низового війська, 
то матимемо поважну територію, правда, притиснену до Дніпра, зі 
своїм військом, адміністрацією (щоправда залежною від поль ських 
старост), власним судочинством, єдиною православною вірою, своє-
рідною освітньою системою. Отже, наявні всі ознаки автономного 
краю, який входить до складу Речі Посполитої.

В результаті різкого посилення на Україні соціально-кріпосни-
цького та релігійно-національного гніту великого розмаху наби-
рає втеча селянських мас із Галичини, Волині, Поділля, Полісся на 
південь, до запорізьких козаків. У зв’язку з цим, за рахунок пере-
біжчиків, зростає чисельність вільного війська – Запорозького ко-
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зацтва. Шляхетсько-магнатські війська неодноразово нападають на 
Запоріжжя, будують укріплення поблизу нього, щоб не допустити 
сюди втікачів. Але населення не лише тікало на Запоріжжя. Воно 
підіймалося проти феодалів у різних місцях України. Соціальний 
і національний гніт магнатів, шляхти, польського уряду призвів до 
нового вибуху повстання у 1635 р., яке очолив Іван Сулима, а згодом, 
1937 р. – Павло Павлюк (Бут). Командуючий польськими військами 
гетьман Потоцький розправився з повстанцями з нечуваною навіть 
для тих часів жорстокістю. Однак і за таких умов повстанські дії не 
припинялися. У 1638 р. розпочалося повстання, очолене Яковом 
Остряниним і Карпом Скиданом, в якому особливо активно діяли 
нереєстрові козаки. Лави повстанців налічували десятки тисяч чо-
ловік. Але взагалі у всьому визвольному русі кінця XVI – першій 
половини XVII ст. особливо відчувається відсутність єдиної волі, 
єдиного центру для керівництва. Свої окремі блискучі перемоги 
повстанці не могли закріпити і розширити.

Нещодавно навернутий до католицтва володар українського 
Лівобережжя Ярема Вишневецький веде безжальну війну за вини-
щення заснованої власним дідом Дмитром (Байдою) православно-
фундаменталістської Запорозької Січі. Магнати і шляхта в потоках 
крові душили селянсько-козацькі повстання, вирізуючи цілі села 
і містечка. Драгуни і стражники винищували хлопів до десято-
го коліна. Багатьом із повстанців шляхта вирвала ніздрі, обрубала 
руки, виколала очі, потаврувала лоби. Подеколи українські ярмарки 
стали місцем розваг доволі сумнівних. Так, польський уряд повелів 
стратити гетьмана Павлюка: його тіло і голову набити гречаною по-
ловою, виставити на огляд, а потім спалити «чучело» на ярмарку 
в Чигирині. У результаті тяжкої боротьби, тортур, поразок, насиль-
ства, каторжної праці український народ став перед загрозою фізич-
ного винищення. Період після повстань 1630-х рр. польські реакцій-
ні історики називали десятиліття «золотого спокою».

Несподівано українець прокидається з безпам’ятного сна у 1648 р., 
коли чигиринський сотник Богдан Хмельницький за особисту об-
разу розбухує степове море і пірне за собою стихійну лавину на-
родного гніву. Народна поезія зіставляла образ Б. Хмельницького 
з буйним хмелем – символом буяння, вічної життєвої сили. Визволь-
на війна під керівництвом Богдана Хмельницького як ключовий мо-
мент української історії містить у собі відстоювання «українськи-
ми руськими» своєї руської сутності і прагнення вийти із чужого 
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польсько-католицького середовища, боротьбу руського народу Ук-
раїни, Поділля і Волині проти намагань підмінити його ідентич-
ність. По суті, це протидія тій політиці, яку нині називають «євро-
пейським вибором».

Доцільно процитувати Христофора Опалінського, що утиски 
«викликали виступи Павлюків, Мух і Наливайок, бунтівників і те-
перішню криваву війну і привели до великої ганьби вітчизни... Бог 
покарав нас за селян, раніше поразкою і полоном гетьманів, а потім 
ганебною втечею і, нарешті, ганебним миром» [743].

Гетьман Сапега казав:
«Були часи, коли ми мовби на ведмедя ходили приборкувати україн-

ські заколоти; тоді вони були у зародку, очолені якимсь Павлюком; тепер 
інша справа! Ми ополчаємося за віру, віддаємо життя наше за родини 
й власність нашу. Проти нас не шайка свавільників, а велика сила цілої 
Русі. Увесь народ руський із сіл, селищ, містечок, міст, пов’язаний узами 
віри та крові з козаками, погрожує викорінити шляхетське плем’я і змести 
з лиця землі Річ Посполиту» [579, с. 114–115].

Жовті Води, Корсунь, Пилявці швидко йдуть одне за одним і пе-
реможна козацька хода спиняється біля мурів Замостя. З скромного 
чигиринського сотника, а потім військового писаря Богдан Хмель-
ницький стає володарем великого краю. Підлесники порівнюють 
Запорозьку Січ з такими уславленими античними республіками, як 
Спарта і Рим, політику Б. Хмельницького – з діями Олександра Ма-
кедонського, Збараж – з облогою Трої, Пилявці – з битвою при Кан-
нах. Урочистий в’їзд Б. Хмельницького у давній Київ через Золоті 
Ворота і влаштований мешканцями міста тріумф за участю єрусалим-
ського патріарха Паїсія і київського митрополита Сильвестра Косо-
ва, засвідчив православну легітимність повсталих. Відомо, що єруса-
лимський патріарх Паїсій надав Хмельницькому титул «світлішого 
князя» і прирівняв до Костянтина Великого (можливо, відбулося 
вінчання на гетьманство). В урочистому вітанні київські студенти 
величають Хмельницького «Богданом» – «визволителем від Бога». 
Хмельницький переміг Сильвестра Косова і взяв патронат над церк-
вою [415]. По суті православна церква освятила гетьманську державу. 
Відтепер гетьманській самодержавній владі мала коритися колективна 
воля козацької громади. Формується погляд на гетьмана як на влас-
не малоросійського монарха, який змінив владу польського короля.

Інтерес Європи до України набирає відверто козакоцентричного 
характеру. Україна – це частина Європи де тривають бурхливі зру-
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шення, які можна співвіднести хіба з тими, що відбувалися на край-
ньому Заході – у Англії. Чи не найпопулярнішими в європейській 
свідомості стають імена Богдана Хмельницького та Олівера Кром-
веля. Богдан Хмельницький характеризується як «Кромвель, який 
вдруге з’явився на Русі» (П’єр Шевальє). Поет Жан Лоре називає 
О. Кромвеля та Б. Хмельницького «двома найбільшими бунтівни-
ками». Якщо том перший «Історії громадянських війн останнього 
часу» (1653 р.) М. Бізаччоні присвячено Англійській революції, то 
центральне місце у другому відведене Хмельниччині. Цікавий ти-
тул, яким сам Олівер Кромвель в одному із своїх листів наділив Бог-
дана Хмельницького:

«Божою милістю генералісимус греко-східної церкви, вождь всіх коза-
ків запорозьких, гроза і викорінював польського дворянства, покровитель 
фортець, винищувач римського священства, пригноблювач язичників, анти-
христа і юдеїв» [295].

У виборі форми державного утворення Б. Хмельницький вагався 
між традиціями варязькою (Русь) та козацькою (Військо Запорозь-
ке), доки зрештою не висунув власну програму української собор-
ності, і тим самим на практиці відродив імперський дух Русі у фор-
мах Гетьманської козацької держави по тім кордонам як володіли 
«благочестиві великі князі». Метафора, навколо якої сформовано 
козацьку державу XVII ст., лежить просто на поверхні – це Військо 
Запорозьке, яке претендує, подібно до міста Рима, на те, щоб вийти 
за свої емпіричні межі й організувати навколишній простір за своєю 
подобою, підкорити і перейменувати цей простір в ім’я своє. Легко 
переконатися, що «Військо Запорозьке» є самоназвою новостворе-
ної в процесі війни держави, і що з Московським царством 1654 р. 
возз’єднується не «народ руський» (що означало б населення), не 
«Мала Русь» (що означало б територію і чого слід би було чекати), 
а «Військо Запорозьке» – не більше, не менше. Не знайшовши іншо-
го організаційного принципу, суспільство ввірилося війську і вирі-
шило стати військом, відтак, генеральна старшина перетворилася 
на уряд, територія обернулася полками і сотнями, а піддані – на ка-
валеристів та піхоту. Невдалі спроби, здійснені з обох боків – Поль-
щі та Росії – прищепити новому утворенню ідею «Руського князів-
ства», тільки підтверджують вкоріненість метафори, образу війська 
в українському середовищі.

Формуючись на українській етнічній основі, козацтво увібрало 
в себе іноетнічні елементи, що надало йому своєрідного культурно-
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побутового колориту. У свою чергу його традиції, звичаї, обряди, 
елементи матеріальної (особливо одягу) і духовної (пісні, танці, ду-
ми) культури широко розповсюджувалися по всій Україні, ставши 
з часом складовою частиною традиційно-побутової культури всього 
народу, а народна культура справила величезний вплив на козаків. 
Після перших боїв між козацькими і польськими силами населення 
«запілля» майже поголовно піднялося проти шляхетського режиму. 
«Покозачилося» багато людей, військова організація пограніччя по-
ширилася на звільнені від польського панування розлогі простори. 
Військові з’єднання, полки і сотні, перетворилися на територіальні 
адміністративні одиниці, а офіційною назвою нового політичного 
організму було «Військо Запорозьке». Перенесення козацької сис-
теми з пограніччя на волость сприяло поширенню і популяризації 
назви погранічної смуги «Україна».

«Україна» спочатку з’явилась як позначення прикордонних, окраїн-
них територій як на Русі, так і в Польщі. В руських літописах є близько 
20 випадків згадування «украйни», однак після їх вивчення приходиш 
до того ж висновку, що й І.І. Срезневський: «&краина – пограничная 
местность» [535, c. 1184]. В комісіях з прикордонними реєстровими 
козаками комісари польського короля в преамбулах договорів пи-
шуть: «прибув сюди на Україну» (Ольшанська комісія 1617 р.). Тут 
в «Україні» ще відчувається семантичний відтінок «прикордоння». 
Втім у даному випадку важливим є інше: подібне спілкування коза-
ків з поляками, отримання від них свого екземпляру угоди, де фік-
сується поняття «Україна», показує, що козаки поступово починають 
сприймати цей термін так само, як і поляки. Разом з впровадженням 
«України» (замість «Русі») у поляків, це поняття сприймається й коза-
цькою старшиною, яка отримала польську освіту. При цьому вона ще 
обмежує його використання як зовнішнього (тобто при спілкуванні 
з поляками) від використання понять «Русь/Мала Русь» у спілку-
ванні з православними людьми, духовенством і державними інсти-
тутами Росії. Проте, з часом, козацька старшина, яка багато в чому 
переймала звичаї і освіту польської шляхти, починає використову-
вати назву «Україна» поряд з «Руссю» і «Малою Руссю».

На старовинних мапах території з надписом «Україна» з’явля-
ються вперше у XVII ст., і, якщо не рахувати мапи Боплана, надпис 
цей завжди відноситься до області мешкання запорізьких козаків. 
На мапі Корнетті 1657 р., між «Bassa Volinia» і «Podolia» значиться 
по течії Дніпра «Ukraine passa de Cosacchi». На голландській мапі 
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кінця XVII ст. теж саме місце позначено: «Ukraine of t. Land der 
Cosacken». Сірієць Павло Алепський, який у 1654 і 1655 рр. проїздив 
по дорозі в Москву і назад із своїм батьком Антіохійським патріар-
хом Макарієм через Україну, теж називав українців «козацьким на-
родом». Під тими ж назвами, як «оригінальний» і «новітній» народ 
фігурують українці і в описах венеціанця Альберта Віміни, а також 
у француза П’єра Шевальє. Цікаво, що про термін «козаки» Шевальє 
говорить як про самоназву українців середини XVII ст.: «Мешканці 
України, які сьогодні всі називаються козаками..., з гордістю носять 
це ім’я». Сам Шевальє частіш називав українців «руськими» і «ру-
синами». Проте подібні випадки трапляються все рідкіше і у поль-
ському вжитку наприкінці XVII ст. вже панують “Ukraina”, “Kozaki” 
і “Moskva”. У такому ж вигляді сприйняв назву «Україна» від своїх 
польських однополчан і французький інженер на службі польській 
короні Гійом Лавассер де Боплан, котрий написав у 1650 р. цікавий 
твір «Описання України». Населення України визначається тут як 
«українці», «руські», «козацький народ», або просто «козаки».

Назва «Україна» панує в усній народній творчості, головним чи-
ном в українських народних думах та історичних піснях XVIІ ст.:

Зажурилась Україна,
Бо нічим прожити,
Витоптала орда кіньми
Маленькії діти...

Гей, у лузі червона калина.
Гей, гей похилилася,
Чогось наша славна Україна,
Гей, гей засмутилася...

Ой нема то лучше, ой нема то краще,
Як у нас на Вкраїні:
Та не буде жида, та не буде ляха,
Не буде унії.

...Не дивуйтеся, добрії люди,
Що на Вкраїні повстало...

...Ой, пийте, ляхи, води калюжі,
Води калюжі, болотнянії.
А що пивали по тій Україні
Меда та вина ситії...

Ой, Богдане, батько Хмелю,
Славний наш гетьмане!
Встала наша Україна
На вражого пана...

Ей, козаки, дітьи, друзі.
Прошу я вас, добре дбайте,
На славну Україну прибувайте,
Ляхів, мостивих панів
У пень рубайте...

Російсько-польська війна завершилась звільненням лише части-
ни України по лівому берегу Дніпра з Києвом і прилеглими до ньо-
го землями на правому. Територія України, що перебувала в скла-
ді Російської держави, отримала порівняно до інших українських 
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земель найбільш сприятливі можливості для економічного та куль-
турного розвитку. Саме на цих землях України, що були возз’єднані 
з Росією, найбільш яскраво розквітала українська культура, що 
особливо було видно на тлі економічного та культурного занепаду, 
який мав місце на Правобережжі і в Західній Україні.

Решта Правобережжя залишилась під польським ярмом. Його 
звільнення спочатку здавалось справою недалекого майбутнього, 
тим більше, що тут ледве не кожний рік спалахували антипольські 
повстання українського населення. Росія, звичайно, проявляла пов-
не співчуття цим визвольним рухам і була достатньо сильна, щоб 
надати їм необхідну військову і матеріальну підтримку але цілком 
несподівані процеси на Лівобережжі Україні не тільки на півтора 
століття затримали звільнення від польської окупації її правобереж-
ної частини, а й декілька разів створювали загрозу відпадіння від 
Російської держави тих українських територій, що вже увійшли до 
її складу. Як сказав у своїй поемі «Чигирин» Олександр Бучинський-
Яскольд, Україна «загорілася з жару від власної печі» [323, c. 235]. 
Спадкоємець Б. Хмельницького Іван Виговський піднімає закликом 
до самостійності проти «москалів» малоросійські міста, які виганя-
ють царські гарнізони. Сам він, разом з кримських ханом, громить 
під Конотопом дворянську кінноту Москви. Після такої перемоги 
самостійність по відношенню до Росії обертається залежністю від 
Польщі, яка поспішає визнати привілеї козацької старшини, щоб по-
вернути під панський гніт рядових козаків і малоросійське селянство. 
Все повертається на круги своя. Розпочинається новий цикл. «Чор-
на рада» (тобто така, на якій присутній «чорний люд»), скидає Ви-
говського, обирає гетьманом Юрія Хмельницького, б’є чолом перед 
царем про відновлення «статей» Переяславської Ради і про допомо-
гу проти Польщі. Російське військо знову вступає в Малоросію, але 
і воно, зраджене козацькою верхівкою, змушене капітулювати перед 
поляками під Чудновим 1660 р. Потім були нові ради, нові гетьмани 
(іноді по два, по три враз), нові чолобитні і нові зради...

Після майже переможного ствердження на українській землі ко-
зацької Валгалли під малиновим запорізьким прапором, відтоді, як 
не утвердилася династія Хмельниченків і старшинські клани поча-
ли змагатися за булаву, почалася пекельна Руїна. Українські магнати 
та частина козацької верхівки, всупереч волі й інтересам народних 
мас, намагались відірвати Україну від Росії, щоб знову повернути її 
під владу шляхетської Польщі або султанської Туреччини, а за часів 
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гетьманування Мазепи запродати «шведській приблуді». Нове укра-
їнське панство захоплює землі польських магнатів і претендує на 
володіння кріпаками і на наслідування політичної влади шляхти.

У важкі часи Руїни потужного удару по південно-західних укра-
їнських землях завдала Оттоманська Порта. Так, 1672 р. турецький 
султан рушив в Україну з великим військом в 150 000, взяв фортецю 
Каменець, в’їхав на коні в собор, вимостив іконами вулиці, забрав 
у неволю безліч люду, як кажуть, одних українських хлопців взяв 
800 в яничари. Польський письменник Млодзяновський каже:

«Я думаю, що коли б Господь Бог зібрав в одне місце усі сльози бідно-
го народу, пролиті і досі проливаємі з-за притисків, то людина утонула б 
в них. Мила Україно, в чім ти потонула? В сльозах народу. Милий Каме-
нець, з чого ти загинув? Слізьми бідного народу до тебе приплило турець-
ке взяття» [549, с. 4]

Не заспокоївшись нищенням цих країн, султан Магомет IV намі-
рився повністю знищити Запорозьку Січ – як головну перепону екс-
пансії турків на північ та схід. 1675 р. взимку на Різдво Христове 
15-тисяч яничар пробралися на Січ і всі були знищені. У 1678 р. в Ук-
раїну знову посунула турецька сила. Турки просунулися аж до Дніп-
ра і захопили Чигирин – таке знаменне для всієї людності місто.

Пустіла Київщина, а ще більше Волинь та Поділля. Біля 1702 р. 
московський піп Іван Лук’янов, йдучи до Святої Землі через Украї-
ну, записав таке:

«Бысть сіе путное шествіе печально и уныло, бяше бо видели ни гра-
да, ни села; аще бо и быша прежде грады красны и нарочиты села ви-
деніемъ, но нынъ точію пусто место. Пустыня велія и зверей множество, 
козы дикія, и волци, лоси, медведи, ныне же все развоевано да разорено 
отъ крымцевъ. А земля зело угодна и хлебородна, и овощу всякаго многа; 
сады – что дикій лесъ; яблоки, орехи волошскіе, сливы, дули, да все пусты-
ня, а они собаки пришедъ и разорятъ, а всехъ людей в полонъ поберутъ. 
Не погрешу эту землю назвать златою, понеже всего много в ней родится. 
И идохомъ тою пустынею пять дней, ничто не видехомъ» [312, c. 21].

1705 р. український історик Самійло Величко проходив з козака-
ми від Корсуня до Білої Церкви і дав такий запис:

«Видехъ просторные поля, лесы, обширные садове, красныя дубравы, 
реки, ставы, озеры запустелыя, мхомъ, тростіемъ и непотребною ляди-
ною зарослыя. Видехъ много костей человеческих, сухих и нагих, тилькы 
небо покровъ себъ имущихъ; рекохъ въ умъ: кто суть сія? Насмотревши-
ся, поболехъ сердцемъ и душою, яко красная и всякими благами прежде 
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изобиловавшая земля и отчизна наша Украина в пустынъ оставлена, і по-
селенцы ея, славные предки наши, безвестны явишася» [72, c. 394].

Українські міста прохають російський уряд ввести в них війсь-
ка. Москва відмовляється, посилаючись на попередні «воровство 
и измены». Тоді малоросійські міщани прохають царя правити ними 
«по всей его государевой воле», так само, як і рештою міст Русько-
го Царства. Іншими словами, «статті» Переяславської Ради, що га-
рантували самоврядування в межах Магдебургського права для 
малоросійських міст, перекреслювались самими малоросіянами. На 
цих умовах безумовного підкорення, Росія повертається на Украї-
ну. Тепер російській владі вже ніякий Мазепа не буде страшним: ані 
міщанство, ані козацтво за ним не підуть. Він стане, насамперед, во-
рогом самого українського народу [362, с. 98–100].

Низове Товариство, як демократична інституція з анархічними 
тенденціями і потребою у періодичних військових походах, постій-
но потребувала зброї і продовольства і, водночас, відстоюючи свої 
«стародавні» привілеї, непродуманими діями провокувало уряди 
Гетьманщини, Речі Посполитої, Криму і Росії до застосування проти 
Січи різноманітних санкцій. В останній період існування – Нової 
Січі – запорозьке козацтво втратило конкретні умови, необхідні 
для впровадження цих принципів. Запорозькі козаки брали участь 
у всіх війнах, які вела Росія проти Туреччини і Криму, оргаізовував-
ли походи самі або з донськими козаками. Повернувшись з Криму, 
козаки отримали угіддя не на «Божій землі» як раніше, а на роз-
міреній геодезичним циркулем території Російської імперії. Військо 
сприймалося вже як складова частина (хоча й найбільш автономна) 
державної армії. Без санкції уряду Кіш не мав права вести воєнних 
дій ані в сусідніх, ані тим більш у російських володіннях. Підкорив-
шись державним інтересам у зовнішньополітичному плані, низове 
рицарство стало швидко втрачати свій ефективний ініціаційний 
статус, котрий набувався переважно під час війни. Консолідуючись, 
керівництво Кошу перетворювалось на досить замкнений клас зем-
левласників і роботодавців (до чого його і підштовхувала держав-
на політика). Іншого виходу просто не було. Масове покозачення 
у 1640–50-х рр. переросло у сталу тенденцію приходу до Запоріжжя 
людей, котрі шукали не реалізації свого військового покликання, 
а менш тяжких умов праці, матеріального добробуту. Збільшува-
лась кількість одружених козаків. Зростав обсяг торгівельних опе-
рацій всередині Січі, кількість шинків. Багаті козаки не гребували 
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й лихварством. Інститут молодиків, які були раніше джурами при 
досвідчених товаришах, зробився частково основою ефективного 
господарювання, частково – армією наймитів.

Рідко історики Січі прагнули проаналізувати причини її гибелі 
у повному обсязі. Найчастіше вони зупинялися на силовому усунен-
ні ордена за наказом Катерини ІІ. Більш правильним здається осві-
тити зміни, що відбулися у внутрішньому житті Коша, відношен-
ня козаків до духовних цілей, які ставилися при його утвердженні. 
І вже потім прослідити зв’язок вказаних змін з подіями зовнішнього 
порядку. Процес, що закінчився падінням Січі, згідно термінології 
традиціоналізму, можна позначити як відхилення, тобто поступове 
віддалення від первинно постульованої опозиції оточуючому світові 
в бік економічного, соціального і релігійно-морального змикання 
з ним. Цей процес всередині Війська Запорозького протікав на фоні 
загальноєвропейської редукції ієрархії середньовіччя, зростання спо-
творення християнської традиції в Росії. Нагадаємо, що до XVIII ст. 
відноситься скасування патріаршого чину (без адекватної заміни 
в пла ні духовного авторитету), припинення літописання (секуля-
ризація часу, перевод народної свідомості із хронотопу священного 
часу у профанний вимір), насильницьке скорочення числа ченців, 
боротьба держави зі всім, що виступає за рамки табельної церков-
ності, включаючи юродивих, жебраків, знахарів, провидців і т. п.

«Москаль хоча й недруг, але ж православної віри чоловік», – пе-
реконував запорожців архімандрит Володимир (Сокальський), коли 
4 липня 1775 р. російські солдати оточили Нову Січ. Більшість коза-
ків не стали стріляти і склали зброю. «Знав, пан-отче, що сказати!»

Ось уривки з маніфесту Катерини ІІ від 3 серпня 1775 р. «Об 
уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новорос-
сийской губернии»: 

«Мы восхотели через сие обьявить во всей нашей империи, к обще-
му известию нашим всем верноподданым, что Сечь Запорожская в конец 
уже разрушена, со истреблением на будуще время и самого названия За-
порожских казаков не менше как за оскорбление нашего императорско-
го величества через поступки и дерзновенне, оказанные от сих казаков 
в неповиновении нашим высочайшим повелениям. Преступления же их, 
вынудившие от нас меры строгости, оглавляются следующим:

1. Оставляя под покровом забвения прежние свои важные и пагубные 
преступления и измены противу верности и подданства, начали они лет за 
десять тому назад, да и в самое новейшеее время гораздо далеко простирать 
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свою дерзость, присвояя и требуя наконец себе, как будто достояние их 
собственности, не только всех тех земель, которые нами через последнюю 
войну от Порты Оттоманской приобретены, но даже и занятых селениями 
Новороссийской губернии, предъявляя, будто им и те и другие издревле 
принадлежали...

2. Вследствии такого себе присвоения Новороссийской губернии зе-
мель, дерзнули они препятствовать указаному от нас обмежеванию оных, 
воспрещая посыланным для оного офицерам явною смертию, но стали 
заводить и строить на них самовластно собственные свои зимовники, 
а сверх того увадить еще из тамошних жителей и из поселенных полков 
Гусарского и Пикинерного, мужеска и женська пола людей, коих всего 
и уведено в Запорожье до 8000 душ...

3. Принимали к себе, несмотря на частые им от правительств наших 
запрещения, не одних уже прямо в казаки вступающих беглецов, но и лю-
дей женатых и семьенистых через разные обольщения уговорили к побегу 
из Малороссии для того только, чтобы себе подчинить и завесть у себя 
собственное хлебопашество, в чем довольно уж и преуспели; ибо поселян, 
в земледелии упражняющихся, находится в местах бывшего Запорожско-
го владения, до 50000 душ.

4. Наконец, те же запорожцы стали распространять своевольные свои 
присвоения и до земель, издревне принадлежащих нашему войску Дон-
скому, непоколебимому в должной к нам верности, всегда с отличностию 
и мужеством в нашей службе, обращаемуся, и порядком и добрым пове-
дением приобревшему наше высочайшее монаршее благоволение, делая 
и сим донским казакам запрещение пользоваться оными землями, кото-
рые уже долговременно в их обладании состоят. Всякий здраво рассужда-
ющий может тут легко проникнуть, как лукавое намерение запорожских 
казаков, так и существительный от оного государству вред. Заводя соб-
ственное хлебопашество, расторгали они тем самое основание зависимо-
сти их от престола нашего и помышляли конечно, составить из себя по среди 
отечества область совершенно независимую под собственным своим не-
истовым управлением, в надежде, что склонность к развратной жизни 
и к грабежу будет при внутреннем изобилии беспрестанно обновлять 
и умножать их число...

Возвещая нашим верным и любезным подданным все сии обстоятель-
ства, можем мы в то же время им объявить, что нет теперь более Сечи За-
порожской в политическом ее уродстве, следовательно же и казаков сего 
имени место, жилища и угодья тамошние оставляем мы, причисляя их по 
способности к Новороссийской губернии; и поручая при новом заведении 
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и устройстве во особливое попечение учрежденному там правительству 
нашему...» [420, с. 190–193].

Тенденції «відхилення», вплив котрих завершився духовним за-
непадом Січі і знищенням її державною машиною Російської ім-
перії, успадкувала переважна більшість незалежних воїнських со-
юзів, що продовжували діяти у XVIII–ХІХ ст. (серед них слід від-
значити гайдамаків, галицьких опришків, розбійницькі братства). 
Діяльність цих союзів у оптимальному випадку виправдовувалась 
релігійно пофарбованим лозунгом покращення мирського життя, 
однак ніяк не зреченням від нього. Жодне з формувань не мало ста-
лої езотеричної доктрини, подібної тої, що регламентувала устрій 
життя січового козацтва. Тому образ рицаря-запорожця виявився 
неперевершеним ідеалом вільного воїна – свого роду первообразом 
всього козацького світу.

Між нами та козацькою культурою пролягає не просто час, а ра-
дикальна різниця принципу буття. Не можна логічно пояснити 
вчинки людей, які, замість національної державності та матеріаль-
ного добробуту, шукали вічного спасіння. Ми уже не можемо наздо-
гнати останнього п’яничку-січового, що читав акафісти напам’ять. 
Коли криваві розбишаки співали на кліросі псалми – дух степової 
фортеці лякав лукавих за морями. Тепер вже нікого боятись.

Незважаючи на церковне відродження та активну відбудову хра-
мів, загальна кількість справжніх православних християн в Україні 
лишається мізерною. Сьогодні більшість з українців навіть не підо-
зрює про свою цілковиту відірваність від православної духовної 
традиції. Милуючись архітектурою православних храмів, вони й гад-
ки не мають, що там відбувається, не знають що таке таїнство та 
обряд, не можуть назвати основи віровчення і зовсім не ознайом-
лені з церковним життям. Отже, сучасний українець не має право-
славного світогляду і максимум, на що здатний, це освятити сало 
на Великдень. З такими здобутками вижити в козацьку епоху було 
неможливо. Тоді людина мусила чітко визначитись стосовно власної 
віри і своєю поведінкою підтверджувати зроблений вибір.

Суспільство, яке ми створюємо, на думку запорожців – це світ 
«бісоводимого народу». Нам страшно йти за козаками, бо якщо сьо-
годні утопити сектантів, всі води вийдуть з берегів. Уже не сяде му-
ченик за віру на палю обабіч дороги: там тісно від оголених дівчат. 
Ми хочемо спокійно жити за своїми поняттями, де Бог – наче казка, 
церква – як пейзаж і козаки – як залишки народного фольклору.
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6.3.  «Руський Мир» як katehon:
інтеграційна місія Руської Православної Церкви
на пострадянському просторі

У кожній державі, в її підвалинах, міститься тайна, ім’я якій – вла-
да. Велику кількість зусиль було витрачено нашою історіософ ською 
традицією, аби «матеріалізувати» феномен влади, предста вити її 
в економічному вираженні (значить, обчислюваному й ви мірювано-
му), або ж оголосити її «позаекономічним примусом», тобто голим 
насиллям (яке також асоціативно матеріальне: батоги, в’яз ниці, 
багнети). Влада, як гріх, передбачає «двох» – того, кому підкоря-
ються, і того, хто підкоряється. Вона, отже, є відносинами цих 
двох, зв’язком між ними, для нас невидимим, а для них міцним 
і нерозривним. Чому владу «визнають»? Чому владі «підкоряються» 
навіть без загрози безпосереднього покарання? Чому, нарешті, під-
корення владі, зовні однотипне, в умовах різних культурних і пра-
вових традицій відбувається з різним обґрунтуванням? Чому, піде-
мо далі, підкорення владі може сприйматися як культурна цінність, 
доблесть, святий обов’язок? Чи не називаємо «владою» абсолютно 
різні типи взаємин між нашими «двома»?

Сучасне уявлення про державу сформоване картою, яка сьогодні 
стала фундаментальним елементом модерної цивілізації, поступово 
втративши ореол наукового раритету або художнього витвору, пе-
ретворившись на технічний засіб, на інтегральну частину машинної 
культури. Чим більше карти входили до людської повсякденності, 
тим міцніше формувався саме географічний (а точніше — тери-
торіальний) образ держави. Поступово метафора карти стала мо-
делюючим принципом усвідомлення феномену держави. Сьогодні 
графічне зображення території є мало не таким же емблематичним, 
як герб і прапор. Обриси країни – то і є держава.

Однак уявімо собі людину, яка нічого не знає про існування кар-
ти. Звісна річ, для неї територіальність не тільки не буде головною, 
але й скільки-небудь суттєвою ознакою держави. Саме такими були 
усі наші попередники (аж до Нового часу території держав не по-
значалися на картах), що не заважало їм відчувати себе громадянами 
Афін чи Риму, васалами французького короля чи підданими русь-
кого князя. Відсутність уявлення про площинну територіальність 
держави як неодмінну ознаку її існування призводила не тільки до 
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формування відмінних від сучасних ідей держави, й до іншого спо-
собу поведінки людей, іншої політичної культури, а відтак – іншої 
форми держави. Щоб обґрунтувати ці, власне не такі вже й несподі-
вані, міркування, звернемося за допомогою до есе І. Валлерстайна 
“Does India Exist?” («Чи існує Індія?»), суть якого зводиться до на-
ступного. Ми добре знаємо, що сьогодні Індія існує і має достатній 
багаж атрибутів держави і (хоча це вже є більш проблематичним) 
нації. Однак, що нам робити з книгами, які, наприклад, мають своїм 
заголовком «Історія Індії XVI ст.»? Уявимо собі, – і в цьому немає 
нічого неможливого, – що цей півострів був колонізований наполо-
вину англійцями, а наполовину французами. Тоді після деколоніза-
ції на півострові цілком ймовірно могли б виникнути дві держави. 
Одна з них, англомовна, могла б називатися, наприклад, Дравідія, 
інша, франкомовна, – Брахманія. У такому б випадку ми читали б 
сьогодні книги під назвою «Історія Дравідії XVI ст.» або «Культура 
Брахманії перед колонізацією». Саме тому, що ми знаємо про іс-
нування Індії сьогодні, ми проектуємо це знання на минуле. Така 
практика – звісно, не лише в Індії – всіляко заохочується державни-
ми структурами, що використовують історичні міфи для легітимації 
нації-держави [739, p. 131–134].

Римська імперія (Imperium Romanum) тільки внаслідок новіт ньої 
міфологізації слова сприймається як назва держави чи території. 
Imperium Romanum не є і ніколи не була реальною територіальною 
величиною. Це є відношення, що означає панування римського на-
роду над народом певної країни, у своїй цілісності інкорпорованої 
до держави. Imperium Romanum, отже, є не країною і навіть не те-
риторією країни, а лише формою співіснування частин держави. Від 
Imperium треба відрізняти Римську республіку (Res publica populi 
romani), сукупність римських громадян, ідеальну форму їхнього 
об’єднання в єдине ціле, що ним є римська громадянська община. 
Ця остання початкове співпадала з містом Римом, була Містом, 
але й згодом, вийшовши за межі міських стін і розповсюдившись 
спочатку до меж Італії, а тоді —Ойкумени, Res publica не мала пев-
них кордонів, залишаючись усе тією ж міською общиною, містом 
Римом. Принципу територіального розмежування ні Res publica, 
ні Imperium не надавали ніякого значення, взаємне знаходячись 
у стані проникнення і дифузії. Ні території, а громадянин і народ 
були покладені в основу правовідносин. Res publica, звичайно, ви-
казувала прагнення розширюватися до меж Imperium, поступово 
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перетворюючи її на свою подобу, тобто на Місто. Справді, завдяки 
наданню едиктом Каракали римського громадянства усім вільним 
жителям Імперії, вона вперше співпала з Республікою, але одночас-
но перетворилася на одну велику громадянську общину — на Міс-
то. Римська держава, отже, завжди уявляла себе у вигляді Міста, яке 
вийшло за емпіричні межі своїх стін.

За аналогію тут може служити пізніше співвідношення Держави 
і Церкви, з тенденцією останньої до співпадіння з Імперією, до пе-
ретворення державного тіла в тіло Христове. Сакралізація, як вклю-
чення мирського, світського у сферу релігійного санкціонування, 
у православ’ї виправдовувалося релігійною типологією священної 
держави, яка зображала імператорську владу богоданою, а самого 
монарха – єдиним світським предстоятелем усіх християн. У ІІ По-
сланні до фессалонікійців апостол Павло повідомляє про важливу 
земну силу katehon, існування якої запобігає остаточному входжен-
ню світу у зло і пришестю антихриста. Що саме розуміється під 
«утримуючим»? Іоанн Златоуст визначив, що «катехонічною» слід 
вважати римську владу [213]. Але римська влада в часи Златоуста 
це вже не язичницька, а християнська, православна Нова Імперія зі 
столицею у Константинополі. Чому ж влада Нової Римської імперії – 
Візантії була визнана «утримуючою зло», «катехонічною»? Справа 
в тому, що саме у Візантії був зафіксований принцип симфонії ім-
ператорської (світської) влади та церкви. Геополітична експансія 
Православної Імперії є логічним продовженням місіонерської екс-
пансії Православної Церкви, і навпаки – місія Церкви багатократ-
но посилюється завдяки розумінню і підтримці її імперською вла-
дою. Імператор Костянтин Великий утвердив автократію, що була 
освя чена євангельською тезою «одне стадо, один пастир» й створив 
єдину світову християнську імперію. Єпископ Євсевій Кесарійський 
розвинув ідею про те, що імператор править разом із Сином Божим. 
Константинополь – перша в історії християнська столиця, Божий 
Град Христа і Богородиці – став не лише Другим Римом, а й Новим 
Єрусалимом – відродженим Ізраїлем, духовним і світським центром 
Всесвіту [196].

У відносинах з Візантією Русь могла претендувати хіба на роль 
молодшого політичного та економічного партнера, попри військові 
походи русичів на Константинополь та укладання низки торгівель-
них угод. У 988 р. Русь хрестили священики, яких Володимир вивіз 
із Херсонеса, а також митрополит і єпископи, направлені візантій-
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ським імператором Василем ІІ. Згідно з практикою Візантії, вся те-
риторія залежних від константинопольського патріарху митрополій 
підлягала цісареві, як протекторові Церкви. В списку митрополій 
константинопольського патріархату Київську митрополію не зва-
жаючи на розмір (кількість єпархій в ХІ ст. – 8; ХІІ – 15; ХІІІ – 21) 
було поставлено на 60-те місце а потім переведено на 70-те. Керува-
ли нею поставлені Константинопольським Патріархом греки.

Думку про те, що князь Володимир і його бабка Ольга нічим не 
гірші за імператора Костянтина і його матері Єлени і цілком гідні 
канонізації, що була висловлена в «Памяти и похвале святому Вла-
димиру» Іакова Мніха [317, c. 317], підхопив Іларіон у своєму «Слові 
про Закон і Благодать», де «всесвітній імперії» Візантії протистав-
ляється «відома і чута по всім чотирьом кінцям землі» Русь. Ціле-
спрямовано відбудовуються паралель Константинополь-Костянтин, 
Київ-Володимир та парадигма Єрусалим-Рим-Константинополь-
Київ [224]. Екстраполюючи ідею «Святої Русі» як християнської 
держави рівноапостольних і святих князів, схимників, книжників, 
Київ-град із храмом Софії став уособленням сакрального Космосу, 
протиставленням Хаосу нескінченного Степу. Не секрет, що греки 
не вітали появу руських «святих». Тільки з труднощами і нехотя 
митрополит змушений був визнати «святість» Бориса і Гліба. Довго 
і рішуче греки чинили опір канонізації і Ольги, і Володимира, і Фео-
досія. Широка боротьба велася навколо цих сюжетів.

Рюриковичі, що одержали повноту влади в Східній Європі про-
тягом другої половини X ст., були сакральним князівським родом, 
для якого влада є іманентною сутністю, а держава — єдино можли-
вим способом існування. Держава навіть не становить собою мету 
існування цього роду, вона є самим цим родом, вона безпосередньо 
ідентифікується з ним. Творення держави є і організацією життє-
вого простору для такої сім’ї і одночасно ніби побічним наслідком 
життєдіяльності. Харизматичний рід, чиєю колективною власністю 
вважається влада, містичним чином з’єднаний з ввіреною його опіці 
землею, в обох давньоруських значеннях цього слова – і «грунт», 
і «народ». Ізольований від решти суспільства і самою своєю сутні-
стю, і достатньою кількістю зовнішніх знаків (князь, наприклад, ні-
коли не називається «муж», тільки «князь»; він не чоловік і не жінка, 
він більше, ніж людина), князівський рід мислиться як містична єд-
ність, буквально як єдина тілесна сутність, нероздільне сімейне тіло, 
якому має відповідати єдине державне тіло (що це не просто слова, 
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а точні поняття, спробую обґрунтувати нижче). Оскільки княжий 
рід мислиться як нероздільне тіло й злагода в родині є ознакою 
здоров’я цього тіла, та протилежне – розбрат, отже, розділення єд-
ності, усвідомлюється як «хвороба», «пагуба». Єдність княжого роду 
означає єдність землі, держави. Цей зв’язок притому усвідомлюєть-
ся як автоматичний, не опосередкований нічим. Втрата родової єд-
ності рівнозначна «згубі» землі, втраті єдності державної. Єдність 
ця, проте, розуміється не емпірично, а метафізичне — як пануван-
ня в роді певного порядку, який джерела називають «любов», або ж 
«братство». Князів, відтак, може бути багато, їм може бути виділе-
но велику кількість уділів, але видимого для нас розпаду держави 
не відбувається, вона все ще сприймається як єдина, бо скріплена 
«любов’ю». Роздробленість на «волості», що є одночасно і невідво-
ротною реалізацією від народження даного князю права на «княжін-
ня» (бо єдиний спосіб життя для князя – це князювання), і способом 
забезпечення його життя, не сприймається як занепад держави, її 
розвал. Це, швидше, її нормальний стан, так само, як і монолітність 
за умови відсутності дорослого віку князів у родині. Роздробленість 
Русі марно було б шукати лише в XI ст. чи, приміром, в XIІ ст. Це її 
початковий стан — відтоді, відколи Рюриковичі почали здійснюва-
ти своє колективне панування. Спроби концентрації влади з єдиних 
руках суспільною свідомістю беззастережно засуджуються, «само-
властя» допускається тільки як тимчасовий стан за умови відсут-
ності співправителів. З середини ХІІ ст. Давньоруською державою 
спільно керує об’єднання найвпливовіших і найсильніших князів, 
що розв’язували питання зовнішньої і внутрішньої політики на 
з’їздах-«снемах». Такий порядок сумісного правління Руссю князя-
ми можна назвати «колективним сюзеренітетом». Рюриковичами 
було встановлено такий порядок спадкоємства: по смерті велико-
го князя не син, а другий за віком брат померлого сідав на велико-
княже місце, залишаючи своє князівство. Володіння другого бра-
та отримував третій і так далі, скільки їх було. Далі в черзі стояли 
й пересувалися небожі – за наймолодшим, тобто останнім, дядь-
ком ішов старший син померлого великого князя, за ним – старший 
син другого великого князя і так далі. 1097 р. Володимир Мономах 
скликав у Любечі з’їзд князів, на якому ухвалено, що володіння кож-
ного стануть спадковими. Любицька ухвала то діяла, то порушува-
лась. У родовій круговерті Рюриковичі міняли князівства, тягаючи 
за собою свої дружини. Князі ворогували й постійно воювали між 
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собою в різних комбінаціях, беручи у союзники один проти одно-
го половців, черкесів, поляків, чехів, угрів, варягів, німців. Великий 
князь у Києві не був настільки впливовим, щоб наказувати князям 
у далекому Новгороді, близький до Києва Чернігів не підкорявся на-
віть Володимиру Мономаху. Проте і далі київського князя за старою 
звичкою вважали главою всіх князів, який повинен був «думати-га-
дати за всю Руську землю». Київ залишався стольним градом Русі 
й мрією чи не кожного видного члена родини Рюриковичів. Автором 
«Слова о полку Ігореве» Київ ще мислиться як політичний центр 
Русі (якщо не реальний, то, у всякому разі, ідеальний), а київський 
князь, як і раніше – «великим» і «грізним», головою всіх руських 
князів [383, с. 373–387]. Ще більше переконаний в єдності русько-
го народу автор «Слова о погибели Русской Земли» (бл. 1238 р.). 
Придворний книжник того часу, що жив у Володимирі на Клязьмі, 
в «Житії» Олександра Невського так писав про рідну Руську землю:

«О светло светлая и украсно украшена земля русская, и многими кра-
сотами удивлена еси: озеры многими удивлена еси, реками и кладязьми 
месточестными, горами крутыми, холмы высокими, дубравоми чисты-
ми, полми дивными, зверми различными, птицями бещислеными, горо-
ды великими, села дивними, винограды обительными, домы церковными 
и князьями грозными, бояры честными, вельможами многами: всего еси 
исполнен земля русская» [384, с. 130–131].

Однак, описавши красу і багатство руської землі, автор з зане-
покоєнням говорить про погіршення її міжнародного становища, 
коли всі правителі сусідніх країн загрожують її незалежності: мину-
ли часи, коли вони тремтіли від одного імені руського, коли «литва 
из болота не выникиваху», коли «угры твердяху каменые горы же-
лезными вороты, абы на них великий Володемер тамо невыехал», 
коли «немцы радовахуся, далече будуче за синим морем», – тепер не 
те – усі вони загрожують Русі [384, с. 130–131]. А на самій Русі не-
спокійно, бо трапилась руська хвороба – феодальні незгоди, чвари 
і війни князів між собою, спустошливі навали кочівників, які раз 
у раз вторгалися з причорноморських степів на територію Східної 
Європи.

Ведучи успішну боротьбу із степовими варварами, руський народ 
закривав країни Європи, особливо Балкани і Візантію, від їх спус-
тошливих наскоків. Так, в кінці ХІ ст., коли печенізька загроза на-
висла безпосередньо над Константинополем, Візантійській імперії 
загрожував цілковитий крах. Тоді імператор Олексій почав гарячко-
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во шукати союзників: він благав допомоги і в Західній Європі, і на 
Сході, і у руських князів, і серед половців. Руські перші відгукнулись 
на благання візантійського імператора. Війська князя Василька Рос-
тиславича, що прийшли з Карпатської Русі («гірські жителі» [257, 
с. 235]) з власного бажання приєдналися до війська імператора і ра-
зом з половцями завдали печенігам нищівної поразки [67, с. 101]. 
Руські разом з половцями врятували Візантію від печенігів і захи-
стили від дикого руйнування культурні цінності Константинополя, 
які через століття були варварськи пограбовані західноєвропей-
ським рицарством.

Історія Європи склалася так, що в ХІІІ–XV ст. східне, греко-сло-
в’янське вогнище її культури зазнало жорстокого руйнування тата-
ро-монгольськими і турецькими ордами. Остання й найпотужніша 
хвиля міграції кочових народів Азії затопила Східну і Південно-
Схід ну Європу і на тривалий час вибила греко-слов’янський світ 
з орбіти й ритму загального європейського розвитку. Д.С. Лихачов 
наголошував:

«Татаро-монгольское нашествие не «завершило собою естественного 
процесса постепенного упадка», наоборот, оно внешней силой, искусст-
венно, катастрофически затормозило интенсивное развитие древнерус-
ской культуры. Именно потому татаро-монгольское нашествие было вос-
принято на Руси как космическая катастрофа, как вторжение потусторон-
них сил, как нечто невиданное и непонятное» [307, c. 66].

Так само, до речі, ординська навала на руські землі була сприйня-
та і в Західній Європі. Удар був настільки масштабний і жахливий, 
що вся Європа прийняла татар за надлюдську силу, за здійснення 
апокаліптичних пророцтв, а розгром Русі витлумачувався як поча-
ток вселюдського «страшного суду». Трагедія Русі знайшла відоб-
раження в багатьох західноєвропейських історико-літературних 
пам’ятках, але найбільш яскраве і вражаюче – в «Історії монголів» 
Плано Карпіні, автор якої 1245 р. побував у сплюндрованому й обез-
людненому Києві, прямуючи з папським посольством у Централь-
ну Азію до великого хана [238, с. 51]. Цей опис, за вдалим висловом 
А. Мансюї, «на Заході прозвучав, як Dies irae на похоронах цілого 
народу» [732, p. 5]. Спустошена і поневолена татарами, частково за-
хоплена Литвою і Польщею, Русь у XIII–XIV ст. зникла із системи 
європейських держав і для широких кіл на Заході ніби перетвори-
лася в частину величезної Татарії. Роки миру в Європі були куплені 
ціною руської крові: там будувались нові міста, споруджувались 
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величні храми, вдосконалювалися культурні досягнення – і все це 
у значній мірі тому, що Руська земля довгі роки, спливаючи кров’ю, 
боролася сам на сам з дикою навалою монголів. Знесилені бороть-
бою з руськими князівствами, монголи вже не могли організувати 
походи, досить сильні, щоб завоювати інші європейські країни.

Саме Чінгіс-хан стоїть у витоків єдності і суверенітету Євразії. 
Пригнічений руський народ сприймав ординське завоювання як 
гноблення, але не зміг тривалий час опиратися очаруванню всесвіт-
нього царства [75, с. 99–106]. Київська ж ідея у порівнянні з євразій-
ською здається провінційною.

Віротерпимість була одним із стереотипів поведінки монголів. 
Вважалось, що справа хана вимагати службу, а питання совісті від-
носиться до компетенції особистості. Нечисленні монголи Золотої 
Орди або дотримувалися своєї традиційної віри (варіанту мітраїз-
му) або були несторіанами. Хани монгольської віри (Бату, Сартак, 
Менгу-Темур, Тохта) зберігали союз з Руссю, бо часто використову-
вали руські загони у боротьбі за владу (Тохта), або у зовнішніх війнах 
(Менгу-Темур). Хани-мусульмани (Берке, Тудан-Менгу) дивилися 
на православних християн Русі як на оподатковану «райю» і прово-
дили експлуататорську політику. 1312 р. хан Узбек, який спирався 
на мусульманське населення поволзьких міст, проголосив іслам дер-
жавною релігією, знищив у Орді бохшей (лам) і чаклунів (однак не 
наважився зруйнувати православну церкву в Сараї). Відтепер Русь 
опинилася дійсно під гнітом, але не татаро-монгольським, а мусуль-
мансько-купецьким. З цього часу слово «татарин», витіснивши за-
буте «моал» (монгол), на Русі стало позначати смертельного ворога 
християн, насильника-бусурмана.

Татарський хан Золотої Орди та візантійський імператор в Кон-
стантинополі фактично створили владні структури Русі. Констан-
тинопольський імператор правив духовно, бо за візантійською тра-
дицією втілював симфонію влади; золотоординський хан правив так 
би мовити, по суті – збирав данину, роздавав князівські і церковні 
ярлики. Митрополити, як і раніше, ставилися православним Кон-
стантинополем, проте здійснювати свої повноваження могли лише 
зі згоди бусурманського золотоординського хана. Отже, Православ-
на Церква як автономна одиниця в культурі Русі стала поєднувати 
в собі інтереси православного Півдня (Візантія) і мусульманського 
Сходу (Золотої Орди). На цю ситуацію руські книжники відповіли 
двома протилежними ідеологемами: перша закликала до жертовного 
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супротиву сильному противнику-бусурману («Сказание об убие-
нии в Орде кн. Михайла Черниговского» [384, с. 228–235]); смислом 
другої є компроміс, бо «всяка влада від Бога» («Житие Александра 
Невского» [384, с. 426–439]).

Давня столиця Русі Київ перетворилася на невеличке прикордон-
не містечко, де не бажають жити руські православні митрополити, 
які міняють свій осідок, насамперед переходять до Володимира над 
Клязьмою. Так, митрополит Кирило звичаєм йменувався по-старому 
Київським, одначе дуже мало навідував Київ, проживаючи переваж-
но у Володимирі над р. Клязьмою. Втім, в суспільній свідомості Київ 
продовжував залишатися основним сакральним центром, осеред-
ком християнського благочестя. Невипадково, надсилаючи 1264 р. 
київському митрополиту Кирилу «Кормчу книгу», болгарський 
князь Святополк супроводжує свій дарунок такими словами: «пре-
освященному архиепископу... преславного града Києва, учителя же 
всеи Руси и світильника церквам богоспасаемого града Киева» [641, 
c. 141]. Однак своїм фактичним перебуванням на Півночі та присвя-
ченням більшої уваги церковному життю тієї ж Півночі, митропо-
лит Кирило ІІІ підготував і формальне перенесення митрополичої 
кафедри з Києва до Володимира Суздальського, а потім до Москви. 
Слідами митрополита Кирила ІІІ пішов його наступник Максим, 
який, після кількох років своєї митрополичої діяльності з переїз-
дами по різним місцевостям 1300 р. назавжди переселяється до Во-
лодимира над Клязьмою. Відтепер у Києві не було навіть єпископа, 
а тільки протопіп – намісник митрополита.

Коли перенесення митрополичої кафедри з Києва на Північ ста-
ло доконаним фактом (ця зміна осідку київського митрополиту 
формально була підтверджена Константинопольським патріархом 
тільки в 1354 р.) сильні галицько-волинські князі, звикнувши бачи-
ти митрополита біля себе, почали старатися у Царгороді про утво-
рення окремої Галицької митрополії. За князювання Юрія І Львови-
ча в одному з каталогів архієрейської кафедр у Константинополь-
ській патріархії записано, що першим митрополитом Галицьким 
був Нифонт. Відомо, про те, як «Галичину, що була єпископією Русі, 
підвищив до митрополії імператор Андроник Палеолог за святішого 
патріарха кир Атанасія року 6811 (1303)». 1305 р., після Нифонта, по-
сланий Юрієм І Львовичем до Константинополя у якості кандидата 
на Галицьку митрополію ігумен Ратненського монастиря Петро був 
натомість поставлений митрополитом Київським і всієї Русі. Виїхав 
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на Північ, митрополит Петро став надзвичайно ревним у здійснен-
ні великодержавних планів московського князя Івана Даниловича 
Калити.

Галицько-волинські князі, розчаровані невдачами зі своїми кан-
дидатами на єдиному для слов’янського Сходу Київському митро-
поличому престолі, знову підняли питання про окрему Галицьку 
митрополію. А. Стороженко: пише:

«Когда Русь (или, по-гречески, Россия) распалась надвое, явилась необ-
ходимость отличать одну Русь от другой каким-нибудь определением. Ви-
зантийцы воспользовались готовыми географическими терминами: стра-
на Малая или Великая унаследованными ими от классической древности. 
Древнегреческие и римские писатели определяли страну как Малую или 
Меньшую (в сравнительной степени) не потому, что она занимала незна-
чительную площадь, но главным образом в том смысле, что она являлась 
исконным местопребыванием, или прародиной, одного народа или не-
скольких родственных племен, — в смысле, так сказать, первоначального 
народного и государственного ядра. Великими назывались у классических 
географов страны, колонизованные населением из малых, иначе говоря: 
разросшиеся из недр страны-матери. Огромный передний выступ на за-
паде Азиатского материка, омываемый водами четырех морей: Черного, 
Мраморного, Архипелага и Средиземного – назывался Малой Азией, как 
колыбель азиатских народов, откуда «рассеял их Господь по всей земле», по 
библейскому выражению. Великой Грецией назывались греческие колонии 
в Сицилии и Южной Италии, по берегам Тарантского залива. Кельтское 
племя бриттов населяло первоначально полуостров Арморику в нынешней 
Франции. Когда часть бриттов перебралась на соседний остров, то старую 
родину их стали называть Малой Британией (Britania Minor, нынешняя 
французская Бретань), а новые колонии на острове – Великой Британией 
(Britania Major). В средние века, по греко-римской традиции, окрестно-
сти Кракова (позднейшие воеводства Краковское, Сандомирское и Люб-
линское), древнейшее средоточие польского племени, назывались Малой 
Польшей (Minor Polonia); Великая Польша (Major Polonia) – позднейшие 
воеводства Познанское и Калишское — являлась продолжением польских 
поселений по реке Варте на север, к Балтийскому морю. Итак, осведомив-
шись о происшедшем разделении Руси, патриарх и император начали на-
зывать искони им известную Киевскую, Приднепровскую Русь – Малой, 
а Русь Залесскую, вновь представшую их умственному взору, – Русью 
Великой. В пределах Малой России, по византийскому представлению, 
были расположены епархии: Галицкая, Владимир-Волынская, Холмская, 
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Перемышльская, Луцкая и Туровская (1347 год). В Малой России лежал го-
род Киев, где издревле пребывал глава Русской Церкви – митрополит Ки-
евский и всея Руси (1354 год). Император Иоанн Кантакузен, обращаясь 
к князю Любарту Гедиминовичу и убеждая его не домогаться учреждения 
особой митрополии малороссийской, говорил в 1347 году: «Ты знаешь, что 
так было установлено и узаконено с той поры, как народ русский познал 
Бога и просветился святым крещением, дабы был один митрополит – Ки-
евский, для всей России, как для Малой, так и для Великой» [540].

Це найраніше з відомих свідчень використання вказаного тер-
міну з боку греків. Однак з’явився він, очевидно значно раніше, 
оскільки вже у 1335 р. галицький князь Юрій-Болеслав в грамоті 
до великого магістру Тевтонського ордена Дитріха йменує себе 
“Dei gratia natus dux tothis Russiae myncris” («Божою милістю при-
роджений князь всея Малої Русі»). Поступово назви «Велика/Мала 
Русь» або «Велика/Мала Росія» вийшли на офіційний рівень: 1361 р. 
патріарх утвердив дві митрополії, одну у «Великій Русі», з центром 
у Володимирі і Києві, другу – в «Малій Русі», з центром у Новогруд-
ку і Галичі. В подальшому назви «Велика/Мала Русь» або «Велика/
Мала Росія» (у грецькій огласовці, в якій «у» замінюється на «о») 
вживаються переважно православним духовними особами, а також 
тими, хто отримав освіту у їхньому середовищі.

Незважаючи на зусилля Данила Галицького та його спадкоємців 
зберегти державно-політичну та культурно-релігійну ідентичність 
«королівства Русі», його процвітання було ефемерним. Окремий га-
лицький світик навіки залишився провінцією, хоча, як здавалось на 
початку його діяльності, через широкі і різноманітні геополітичні 
можливості міг би стати вогнищем самостійної історичної діяль-
ності, поширюючи свій вплив на Волинь, Поділля, Київщину, опини-
тися на чолі всієї України. В дійсності Галицька Русь була по глинута 
розвитком польського шляхетського землеволодіння і торгівельно-
промисловим життям німецько-єврейського міщанства, набувши 
геополітичного статусу опорного пункту польського наступу на 
Причорномор’я. Незабаром канув у історію рід князя Данила Гали-
цького разом з його державою, а, натомість, зросла держава нащад-
ків Олександра Невського.

Відбувся ряд подій, в ході яких духовна спадщина Візантії, Но-
вої Римської Імперії, повністю передається Володимирсько-Москов-
ській Русі. На початку XV ст. митрополит-грек Фотій переїхав до 
Москви. Тоді його вирішили відсторонити від Київського престолу, 
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а новим митрополитом обрали Григорія Цамблака і направили про-
хання про його визнання до Константинополя. Однак, під впливом 
московського князя Василя і митрополита Фотія у Константинополі 
його не визнали. Тоді єпископи Київської митрополії на наступному 
соборі у Новогрудку (1415 р.) самі рукопоклали Григорія Цамблака 
на митрополита Київського, а у соборному посланні з цього приво-
ду згадали про попередні такі випадки з митрополитами Іларіоном 
і Климентом. Таким чином, у 1416 р. руська митрополія була поділена 
на московську і литовсько-київську. Такі дії були названі каноніч-
ними (у якості прикладу була взята традиція Болгарської Церк ви) 
і викликаними необхідністю. Новий митрополит отримав ви знання 
від великого князя Вітовта, який пояснив у листі Патрі арху недоліки 
митрополита Фотія, зокрема, що той порушив обіцянку залишатися 
у Києві. У відповідь Фотій прокляв учасників собору у Новогрудку 
і самого митрополита Григорія, а на його прохання тодішній пат-
ріарх Євтимій позбавив Григорія церковного сану. Наступний пат-
ріарх Йосиф ІІ так само прокляв митрополита Григорія. Проте 
повернувся Фотій на київський престол тільки після смерті мит-
рополита Григорія. Литовський князь Вітовт видав указ, щоб «си-
деть киевским митрополитам на своем столе в св. Софьи», проте 
налякані татарами київські митрополити не виконували його указу 
і жили в Новгороді-Литовському або у Вільно. У 1497 р. митрополит 
Макарій наважився відвідати спустошений Київ, але до міста не до-
їхав, бо дорогою був убитий татарами. Після цієї пригоди протягом 
80 років жоден з митрополитів не наважувався жити в Києві.

Хоч утворювалися митрополії Галицька та Литовська, вони дов-
го не існували, а деякі митрополити, як Петро Галицький, Кіпріян 
Литовський, переходять до Москви і відновлюють єдність київ ської 
митрополії. Оця єдність стала розбита, коли Московський собор 
1458 р. проголосив митрополитом Йону, даючи йому титул: «Мит-
рополит Московський і всієї Русі». Досі всі попередні митрополи-
ти і ті, що жили в Москві, титулувалися: «Митрополит Київський 
і всієї Русі». З цього ж часу на території колись єдиної київської мит-
рополії існують дві митрополії: московська, що охоплює Російську 
державу та київська, до якої належить православна людність Литви 
і Польщі.

До моменту падіння Константинополя у 1453 р. в світі була тіль-
ки одна сильна держава, у якій панувало Православне християн-
ство – Велике Князівство Московське, Московська Русь. Великий 
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князь Московський опиняється верховним блюстителем христи-
янської церкви, як раніше візантійський імператор. В 1472 р. Софія 
Палеолог, племінниця останнього візантійського імператора Кос-
тянтина ХІІ, вінчається з московським великим князем Іваном ІІІ. 
У 1497 р. на груді візантійського орла з’являється герб Москви – 
вершник Святий Георгій. В 1485–1495 рр. італійські архітектори бу-
дують московський Кремль за візантійськими зразками. І нарешті 
візантійська спадщина закріплюється не тільки у символіці, а й в кон-
кретних ідеологічних формулюваннях.

Традиційно концепцію «Москва – Третій Рим» пов’язують з іме-
нем монаха Філофея («два убо Рима падоша, а третий стоит, а чет-
вертому не быти») [386, c. 452–453]. Однак він жодного разу не на-
звав «третім Римом» саме Москву: мова йде не про столицю, а про 
царства. Москва ж була названа Римом тільки у «Сказании о цар-
стве Казанском», написаному у 1560-х рр.:

«И возсия ныне стольный и преславный град Москва, яко второй Киев, 
не усрамлю же ся и не буду виновен нарещи того, – и третий новый вели-
кий Рим, провозсиявший в последняя лета, яко великое солнце в велицей 
нашей Русской земли, во всех градах, и во всех людях страны сея, красуяся 
и просвящаяся святыми божими церквами, деревяными же и каменными, 
яко видимое небо красящеся и светящеся, пестрыми звездами украшено 
и православием незыблемо, и не поколебимо от злых еретиков, возмуща-
ющих церковь божию о сих» [473, c. 39].

Для нас в цій цитаті важливо те, що Москва у автора «Казанской 
истории» асоціюється не тільки з Третім Римом, а й з Другим Киє-
вом, котрий, фактично, зветься Новим Римом і, відповідно, Новим 
Єрусалимом, оскільки для жителя Русі ці поняття були нерозривно 
пов’язані між собою. Отже, серед московських князів, духовенства, 
боярства зміцнюється переконання у тому, що Москва – спадкоєм-
ниця Києва, де руський православний елемент опинився в поло-
женні нижчому, порівняно з литовським католицьким. 1519 р., мос-
ковські бояри заявили послові папи Лева Х, що Київ, Смоленськ, 
Вітебськ, Полоцьк великий князь литовський «держить неправдою» 
і великий князь московський прагне не чужих земель, а своїх. Ви-
щим сакральним символом правонаступності політичного буття 
руського народу на своїй території оголошується безперервність 
святощів Києва – столиці першосвятителів Ольги та Володимира.

Остаточно у якості Нової Православної Імперії Русь оформлюєть-
ся у 1547–1589 рр.: в 1547 р. Іван ІV (Грозний) прийняв титул Царя 
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(Цезаря). Цей титул визнається на всьому Сході і Патріарх Конс-
тантинопольський йменує руського царя «надією і упованням всіх 
родів християнських, котрих він звільнить від варварського гніту». 
Відтепер ім’я руського царя проголошується у всіх церквах Сходу як 
ім’я володаря всіх православних християн. Церковні Предстоятелі 
з православного Сходу, все частіше навідуючись до Москви, не зна-
ли меж у своїх замилуваннях персоною Івана Грозного та успіхами 
Росії. За пропозицією антіохійського патріарха Іоакима від 1586 р., 
«кафедрі вселенського патріарха краще за все бути в Москві». Че-
рез три роки, у царювання Бориса Годунова, надання Москві влас-
ного патріаршого престолу було здійснено константинопольським 
патріархом Єремією ІІ (1589 р.). Першим Патріархом Московським 
і всея Русі став колишній московський митрополит Іов [413]. Отже, 
свого практичного застосування ідея «Москва – ІІІ Рим» досягла 
при утвердженні руського патріархату 1589 р., коли вона відбилася 
в «Грамоте об учреждении патриаршества». У тому ж році, в «Уло-
женной грамоте» Московського Помісного собору, була закріплена 
ідея Москви як Третього Риму. Після урочистого проголошення 
Москви патріаршою столицею, «Третім Римом», зазнало повного 
переосмислення і стало вживатися на означення нового державного 
формування поняття «Велика Русь». А те, що амбіції Москви зро-
стали надміру швидко, можна судити з того, що п’ятим місцем, від-
веденим Московському патріарху на соборі Предстоятелів право-
славної Церкви, росіяни залишилися вкрай незадоволені [613].

Роль Росії в містичній історії поствізантійського культурно-полі-
тичного простору, без сумніву, є винятковою: саме вона перейняла 
естафету катехонічної місії і сама стала Новою Римською Імперією, 
Третім Римом. І саме вона, доки існує, має утримувати світ від пере-
моги сил зла, зберігати Православне Християнство і всіляко підтри-
мувати його місію. Програма-мінімум Третього Риму – підтриму-
вання суспільства у нормальному стані, програма-максимум – за-
безпечення перемоги православ’я у світовому масштабі.

Саме після прийняття місії Римської Імперії Русь із регіональної 
держави починає містично перетворюватися в найбільшого геополі-
тичного гравця. Державні кордони Русі розширювались на Схід вслід 
за подвигами місіонерів, які відвідували одне за одним як слов’янські, 
так і фінно-угорські племена. У результаті діяльності православних 
місіонерів – спочатку києво-печерських, а потім їх продовжува чів, 
«пташенят гнізда Сергієва» (преподобного Сергія Радонежського 
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та його учнів), а в подальшому – малоросійських хрестителів Сибі-
ру Івана (Максимовича), Павла Тобольського, Інокентія Іркутсько-
го і була створена велика держава, яка займала 1/6 частини суші. 
І нинішня Росія, з центром у Москві, зобов’язана своїм існуванням 
Святому Петру, митрополитові Київському, Московському і всея 
Русі, який переніс до Москви свою кафедру і переконав московського 
князя Івана Калиту виступити «збирачем руських земель». В подаль-
шому, як ми вже казали, Православ’я забезпечило Московській Русі 
спадкоємність від Візантії. Потім, у XVII ст., Церква в особі святого 
Патріарха Гермогена виступила ініціатором і організатором націо-
нально-визвольної боротьби російського народу проти західних ін-
тервентів [414]. Якщо у XV ст. теза про Русь як Третій Рим виглядала 
для скептично налаштованого зовнішнього спостерігача скоріше як 
амбітна претензія молодої держави, то у XVIII–XX ст. Росія цілком 
відповідала уявленню про світову Імперію. Більше того: Росія зав-
жди, часто дивним чином, уникала загрози остаточного знищення 
і зникнення з мапи світу, яка у певні історичні періоди була цілкови-
то реальною – як, наприклад, в Смутні часи. Так само вона містично 
уникала загрози знищення Вселенського Православного Християн-
ства. Руський Церковний Розкол був конфліктом національної та 
вселенської православних традицій. Як пише Лев Гумільов:

«Уходила в прошлое «светлая Русь» с её относительным единством 
в мировозрении и поведении людей. Стране предстоял троякий выбор: 
изоляционизм (путь Аввакума); создание теократической вселенско-пра-
вославной империи (путь Никона); вхождение в «концерт» европейских 
держав (выбор Петра), с неизбежным подчинением Церкви государству. 
Присоединение Украины сделало проблему выбора еще актуальне, ибо 
приходилось думать о единообразии церковного обряда» [147, c. 338–339].

«Древнє благочестя» було світоглядною платформою для на-
ціонального ідеалу Святої Русі. З точки зору Авакума православ’я 
українців, білорусів, болгар, сербів, греків було неповноцінним, бо 
Бог покарав ці народи, віддавши під владу іновірців. Московське са-
модержавство і патріархат, прагнучи зростання і поширення своєї 
влади, орієнтувалися на вселенське (грецьке) православ’я. Саме 
у встановленні вселенського характеру Руського Православ’я поля-
гає історична заслуга патріарха Никона. На московському церков-
ному соборі 1667 р. присутні східні патріархи докоряли протопо-
пові Авакумові, що він не визнає те, що визнають всі православні 
церкви. На це Авакум каже:
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«Вселенские учителие! Рим давно пал и лежит невсклонно, и ляхи 
с ним же погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас православие 
пестро стало от насилия турскаго Магмета, – да и дивить на вас нельзя: 
немощны есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, божиею 
благодатию, самодержавство. До Никона отступника в нашей России 
у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно 
и церковь немятежна» [2, c. 60].

Противник виправлень чернець Савватій писав цареві:
«Эх, государь! смутились и книги портят, а начали так плутать недав-

но: свела их с ума несовершенная грамматика да приезжие нехаи» [247, 
т. 2, с. 405].

Так стався Розкол Руського Православ’я: прибічники «давнього 
благочестя» опинилися в опозиції, а справа церковної реформи була 
доручена малоросу Єпіфанію Славинецькому і греку Арсенію Са-
тановському. Українські ченці зуміли перемогти у цьому конфлікті 
і надали цим рішучий вклад у зміну церковних звичаїв.

Зрозуміло, що після Московської Русі Російська держава неод-
норазово переформувалася, але так чи інакше виконувала свою ка-
техонічну місію. Всупереч спробам порушити принцип Симфонії 
вона виконувала її і у так званий «Синодальний період», коли Пра-
вославна Церква виносить моральні оцінки дій окремих політиків. 
Микола Трубецький пише:

«Царь Петр поставил себе целью европеизировать русскую культуру. 
Ясно, что для этой задачи могла быть пригодна только западнорусская, 
украинская редакция русской культуры, уже впитавшая в себя элементы ев-
ропейской культуры (в польской редакции этой последней) и проявлявшая 
тенденцию к дальнейшей эволюции в том же направлении. Наоборот, ве-
ликорусская традиция русской культуры, благодаря своему подчеркнутому 
европофобству и тенденции к самодавлению, была не только не пригодна 
для целей Петра, но даже прямо мешала осуществлению этих целей. Поэто-
му Петр эту великорусскую редакцию русской культуры пострался совсем 
искоренить и изничтожить и единственной редакцией русской культуры, 
служащей отправной точкой для дальнейшего развития, сделал украин-
скую редакцию. Таким образом, старая великорусская, московская культура 
при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра живет и развива-
ется в России, является органическим и непосредственным продолжени-
ем не московской, а киевской, украинской культуры» [573, с. 364–365].

«На рубеже XVII и XVIII веков произошла украинизация великорус-
ской духовной культуры. Различие между западнорусской и московской 
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редакциями русской культуры было упразднено путем искоренения мос-
ковской редакции и русская культура стала едина. Эта единая русская 
культура послепетровского времени была западнорусской – украинской 
по своему происхождению, но русская государственность была по своему 
происхождению великорусской, а поэтому центр культуры должен был 
переместиться из Украины в Великороссию. В результате получилось, 
что эта культура стала не специфически великорусской, не специфически 
украинской, а общерусской. Все дальнейшее развитие этой культуры в зна-
чительной мере определялось именно этим её переходом от ограниченно-
го местного, к всеобъемлющему, общенациональному» [573, с. 367].

Після того, як завдяки рішенню Петра І київським вченим мо-
нахам відкрився шлях до Москви, вони вперто боролися за своє 
монопольне положення. Всі вчителя, наставники, проповідники, 
префекти і ректори в Московській академії були в ті роки із Киє-
ва. Всі вони, звичайно, переконували своїх вихованців, що знання, 
які отримані останніми у Москві, привнесені з України. Коли в Росії 
почався період реформ на церковному полі (створення Колегіально-
го Синоду 1721 р.) то і тут боротьба за або проти реформ виходила 
переважно з українських кіл. Так, Стефан Яворський і його спіль-
ники (Феофілакт Лопатинський, Іван Максимович, Гедеон Вишне-
вецький, Арсеній Мацієвич), виховані на католицьких прикладах, 
вважали патріархат природною формою церковної організації і бу ли 
невдоволені колегіально-синодальною формою церковного управ-
ління. Зате Феофан Прокопович з членами Синоду та своїми при-
хильниками (Феофаном Кроликом та Сімеоном Кохановським) за-
снували новий напрямок теократичної думки протестантського 
ухилу. Залежність Ф. Прокоповича від протестантського напрямку 
позначилася не лише на його теоретичних трактатах, а й на тих за-
конодавчих положеннях, авторство яких йому належить (головним 
чином, на «Духовном Регламенте» з його вільним відношенням до 
церковного авторитету та церковної обрядовості).

Трансформовані в Росії в ідею «білого царства» засади теології 
священної держави вилилися в тенденцію ототожнення держави, 
церкви і народу, в зображення царя як помазаника божого, в про-
повідь: «Всяка влада від бога. Бога бійтесь, царя шануйте». Ото-
чення самодержавства ореолом святості – така суть ідеології «по-
рядку» Руської Православної Церкви. Офіційна, державна церква 
була в Росії найбільшим ідеологічним інститутом, а її віровчення 
і соціальні погляди являли собою ідеологію «євангельського по-
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рядку». У дореволюційній Росії православна церква була фактич-
но складовою частиною державного апарату. Царизм суворо карав 
за злочинні діяння проти церкви (особливо за богохульство). Від 
імені держави церква вела акти громадянського стану, справляла 
великий вплив на суд і пресу. Вона визначала напрям навчання та 
виховання в школі, а з боку держави службовим особам, учням, 
військовослужбовцям у примусовому порядку приписувалося 
відвідувати церкву і відправляти релігійні обряди. Православ’я 
було офіційною релігією і перехід в іншу віру був заборонений спе-
ціальним законом.

Як це не парадоксально звучить виконувала Росія свою катехоніч-
ну місію і в період панування атеїстичної комуністичної ідеології. 
Безпрецедентним явищем в історії релігії є перехід Руської Право-
славної Церкви на радикальні позиції лівого християнства. Слід 
сказати, що в позацерковному християнському реформаторстві на 
той час вже були не лише рецепти, а й значний досвід «соціалізації» 
віровчення і практики церкви. «Комуністичні християни» у своєму 
намаганні поєднати комунізм і релігію, зверталися за світоглядною 
допомогою до містичних релігійно-філософських вчень, передусім 
«метафізики всеєдності» (В. Соловйов та його послідовники) та 
«філософії нової релігійної свідомості» (М. Бердяєв, С. Булгаков та 
ін.). Тому руське православ’я порівняно швидко розсталося з анти-
комунізмом, успадкованим від дореволюційного минулого. Вже 
в ході соціалістичної революції серед найбільш далекозорої частини 
єпископату та духовенства виникає і зміцнюється розуміння необ-
хідності політичної переорієнтації церкви і, відповідно, ідеологічно-
го осмислення цієї переорієнтації, місця церкви в нових соціальних 
умовах [220, c. 14–24]. Забарвлення під соціалізм стає необхідним 
для церкви як засіб самозбереження. У православній літературі по-
новому починають тлумачити норму діяльності християнина. Церк-
ва звертається до віруючого з вимогою не тільки шукати молитовних 
відносин з Богом в особистих інтересах, а й здійснювати моральні 
приписи християнства в інтересах всього людства. Соціальний про-
грес сучасності, на думку православних богословів, не що інше, як 
реалізація ідеалів християнства. На думку цих теоретиків, як хрис-
тиянство, так і соціалізм прагнуть до усунення несправедливості, 
досягнення свободи, рівності і братерства. Духовенство заявляє, що 
православна церква здійснює своє служіння у соціалістичному сус-
пільстві, яке поставило за мету завдання, досить близьке євангель-
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ським ідеалам: комунізм – це і є те Царство Боже, про яке йдеться 
у Євангелії [220, c. 30–36].

Наглядним підтвердженням у Росії функції katehon є перемога 
СРСР у Великій Вітчизняній війні, коли тільки Радянський Союз – 
наступник історичної Росії – зміг зупинити геополітичну експансію 
німецького нацизму, який був очевидним глобальним злом, що 
загрожувало існуванню цілих народів і стверджувало антигуман-
ну, неоязичницьку ідеологію. Керівні кола Московської патріархії, 
переважна більшість єпископів і священиків зайняли патріотичну 
позицію, засудили віроломний напад фашистсько-німецьких загарб-
ників на нашу країну й закликали віруючих радянських громадян 
стати на захист соціалістичної Вітчизни. З цього часу патріотична 
позиція щодо внутрішньої і зовнішньої політики Радянської держа-
ви стала офіційною позицією Московської патріархії. Саме Велика 
Перемога 1945 р. створила той геополітичний плацдарм, на якому 
зараз відбувається відродження Руської Православної Церкви. Дуже 
важливий факт – перелом у ході Великої Вітчизняної війни співпав 
у часі з переходом вищого радянського керівництва від радикального 
атеїзму хай до тактичного, але ж зближення з Руською Православ-
ною Церквою. Сталін добре усвідомлював, що споконвічний русь-
кий патріотизм укорінений у православній віри, тому і почав звер-
татися до народу з євангельськими словами «Брати і сестри!» Відра-
зу ж було припинено переслідування православної церкви, почали 
відкриватися храми, монастирі, духовні учбові заклади. Саме звер-
нення безбожницької влади до споконвічних православних смислів 
руської культури і життя стало важливішим фактором Перемоги 
у Великій Вітчизняній Війні. Ця обставина – ще одна містична 
вказівка на те, що з приходом атеїстичного комунізму місія Третьо-
го Риму виявилася незавершеною. Ця обставина є також демонстра-
цією місіонерської волі Руської Православної Церкви, котра не без 
успіху намагалася навернути до Православ’я його лютих ворогів.

РПЦ після розпаду СРСР залишилася єдиною структурою, яка 
поєднала в духовній сфері колишню східнослов’янську православ-
ну єдність. На пострадянському просторі церковні структури опи-
нилися під тиском вже іншої якості: політичні угрупування в но-
вих державах почали використовувати свої законодавчі і фінан-
сові можливості для залучення духовенства до своїх політичних 
і геополітичних проектів. Сюди ж спрямовуються також субсидії 
зарубіжних антиправославних сил. Під впливом подібних інтере-
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сів відбувся розкол православ’я на Україні. Зараз тут діє ніким не 
визнана «Українська Автокефальна Православна Церква» (УАПЦ), 
в свій час заснована Петлюрою і підтримана більшовиками з метою 
розкласти внутрішньо Руську Православну Церкву; існує розколь-
ницька «Українська Православна Церква – Київський Патріархат», 
очолений невизнаним та позбавленим сану і анафаматствованим 
Філаретом (Денисенко), який здійснив розкол під прямим підбу-
рюванням Президента України Л. Кравчука; є ще одна – нечислен-
на «Українська Православна Церква Константинопольського Пат-
ріархату», що базується у США, створена групою емігрантів (вона 
відрізняється крайнім криптокатолицизмом і ще тільки розпочинає 
свою діяльність на Україні). В УПЦ МП зараз більше орієнтуються 
на правлячу «проросійську» Партію Регіонів на чолі з Президентом 
В.Ф. Януковичем, а також традиційно на частину «віруючих» ко-
муністів і соціалістів-східняків. В філаретівській «УПЦ-КП» постій-
но покладаються на масовану підтримку парламентських прозахід-
них і націоналістичних партій. Проамериканську «УАПЦ» тради-
ційно підтримують українська канадська і американська впливові 
діаспори, а також ті маргінальні партії, які відображають ідеологічні 
погляди та інтереси українського зарубіжного розселення, історич-
но пов’язаного з галицькою Україною.

Розкол сьогодні є однією із головних причин дестабілізації укра-
їнського церковного життя. Розкольницькі спільноти, не визнані 
жодною з Помісних Православних Церков, тим не менш користу-
ються вельми значним впливом і підтримкою з боку українських 
політиків націоналістичної орієнтації. Це дозволяє автокефалістам 
проводити крайньо агресивну політику і заважати нормальному 
протіканню діяльності Української Православної Церкви, яка пере-
буває у канонічній єдності з Московським Патріархатом.

Необхідність глибокого вивчення проблеми автокефалістського 
розколу обумовлена тим, що розкольники виробляють ідеологію, за-
сновану на глибоко антихристиянських за духом націоналістичних 
принципах, якою підміняють Євангельське вчення. Користуючись 
тим, що рівень церковної свідомості у більшості людей після довгих 
років радянського режиму є невисоким, автокефалісти, маскуючись 
під православ’я, широко розповсюджують мережу своїх приходів на 
території України і навіть в Росії. Розкольники явно пропагують себе 
у якості «національної православної церкви» України, спекулюючи 
на хибному розумінні патріотичного почуття. Крім того, спільнота 
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автокефалістів стала в останні часи справжнім «розкольницьким 
інтернаціоналом», котрий об’єднує в своїх лавах розкольників, роз-
стриг і самозванців з різних країн.

Після краху комуністичної доктрини в Радянському Союзі, яка 
була реальною силою протидії ліберальній моделі розвитку світу, 
прибічникам західного світогляду дуже невигідно, щоб люди пост-
радянського простору знайшли інші власні джерела політологічної 
думки і соціальної динаміки, жили православною вірою, есхато-
логічною надією і християнською любов’ю. Багатьом політичним 
силам вкрай необхідно, щоб народ залишався глухим до християн-
ських ідей, православної традиції і жив тільки емоційною «патріотич-
ною» патетикою, передвиборчими обіцянками, звинуваченнями, 
спекулятивним політичним популізмом і телевізійними шоу. Сьо-
годні налаштована ліберально українська інтелігенція веде безпе-
рервні дискусії про небезпеку Руського Мира як глобального про-
екту «російського імперіалізму». Але, насправді, вона лякається ін-
шого – піднесення голосу і посилення впливу Православної Церкви. 
У своєму протистоянні Заходу Руський Мир спирається на власні 
світоглядно-релігійні, духовно-культурні і матеріально-цивілізацій-
ні цінності Святої Русі. Тому невипадково вся критика на телеба-
ченні і пресі ведеться у напрямку компрометації концепції Руського 
Миру, бо та є реальною альтернативою моделі побудови і розвитку 
суспільства на інших засадах, ніж ті, що пропонує західний лібе-
ралізм і соціал-дарвінізм ринкової економіки [326]. Соціокультурні 
вектори Руського Миру орієнтовані на збереження духовних пріо-
ритетів і зв’язків, церковну і канонічну єдність Православ’я, куль-
турну самостійність руської цивілізації, підтримку інтеграційних 
процесів на пострадянському просторі [242]. Православні духовні 
цінності, моральне оздоровлення, соціальна справедливість – ось 
ті світлоносні вектори Руського Миру, які продовжують навіювати 
відчуття загрози українським націоналістам і західним лібералам.

В історії людства Православна Церква завжди стояла на боці слаб-
кої людини, ламаючи тим самим гріховну земну логіку «штучного 
відбору». Зараз саме поняття соціальної справедливості оголошуєть-
ся сильними світу цього «антропоморфною ілюзією», «онтологічним 
абсурдом» тощо. Оголосивши війну Руському Миру, сучасні «праг-
матики демократичних ініціатив» віддають людське життя на відкуп 
політичним лідерам олігархічних груп, бюрократам і корупціоне-
рам шароварного трипільського патріотизму, шоуменам телебачення 
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і просто шарлатанам від сучасної політики. Негативні і руйнівні на-
слідки всього цього вже відчуваються. Сучасна людина, позбавлена 
опіки з боку Православної Церкви, виявилася настільки вразливою 
перед стихією розбещеної емоційності, маніпуляції і обману, що це 
загрожує підривом всіх традиційних соціальних інститутів нашого 
суспільства. Для того, щоб уникнути соціального краху і політично-
го розвалу країн пострадянського простору, потрібно, аби так само, 
як ліберальна доктрина спирається на ринкову економіку, науко-
во-технічний прогрес та індивідуалістичну мораль, то і майбутня 
альтернативна фаза відродження і модернізації має спиратися на 
глибинні духовні інтенції, потенціал яких належить мобілізувати 
і конвертувати в новітні соціальні практики людської діяльності. 
Слід перебудувати свої аксіологічні принципи і пріоритети з гедо-
ністської моделі споживання на аскетичну модель відтворення. І це 
не мрії чи фантазії, побудовані на фундаменті православної есхато-
логії, а життєво-необхідні заходи, без яких світ сам себе підірве з се-
редини соціальною нестабільністю, конфліктами й протиріччями.

На сьогоднішній день, в умовах апостасії традиційного суспіль-
ства і монархічної форми правління, katehon – це не Імператор і не 
якась одна обрана Богом держава, а вся сукупність держав з пере-
важною більшістю православного (чи умовно-православного) на-
селення, що історично сформувалися в стереотипах східно-христи-
янської культури та ідеології – православна поствізантійська Ойку-
мена, Візантійська Співдружність Націй, котра має консолідувати 
православ’я у боротьбі з профанізмом, аби утримувати світ від пе-
ремоги антихриста аж до Другого Пришестя. І Російська імперія, 
і Радянський Союз при всіх можливих до них претензіях (особли-
во в галузі етики і метафізики) були спільними руськими проекта-
ми росіян, українців і білорусів. На теперішній час саме Росія з всіх 
країн східнохристиянської Ойкумени в силу різноманітних причин 
ближче всього до православного ідеалу katehon. Це не просто най-
більша країна, а й єдина ядерна держава Руського миру. Оскільки 
Третій Рим – це глобальний проект утримання світу від зла, то нова 
гуманітарно-орієнтована політика Росії стає невід’ємною складової 
його глобальної місії. Власне, концепція Руського Мира виходить 
далеко за рамки церковної проблеми. Боротьба за Руський Мир – це 
лікування ідей-вірусів, опір спробам посадити православну Моск-
ву на «лавку підсудних», запобігання руйнації єдиної православно-
руської ідентичності, розколу та культурної деградації поколінь.
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В даний момент доктрина цивілізаційної і геополітичної суб’єк-
тивності Росії сформульована Святішим Патріархом Кирилом у про-
голошеній ним доктрині Руського Миру або історичної, Святої Русі. 
Ядром Руського Мирау Патріарх назвав Росію, Україну і Білорусь. 
Разом з ними (в певному смислі) частиною Руського Миру були на-
звані Молдова і Казахстан. В якості основ руської цивілізації були 
названі православна віра, руська культура і мова, спільні історична 
пам’ять і погляди на суспільний розвиток. Святіший Патріарх Кири-
ло підкреслює ту унікальну роль, котру відіграло Хрещення у водах 
Дніпра для «объединения и становления Руси как единого организ-
ма», а також те, що «важная роль Киева состояла в том, что он начал 
воплощать в русской жизни идеал вселенского Православия». Отже, 
потрібно, щоб Київ «вновь стал одним из важнейших политических 
и общественных центров Русского мира. И эта роль должна быть не 
меньшей, чем роль Москвы, потому что Киев – колыбель русской ци-
вилизации» [242]. В Україні, зокрема в церковних колах, викладення 
концепції Руського Мира, особливо з вуст самого Патріарха, звертає 
на себе прискіпливу увагу і сприймається неоднозначно.

Благу вість Святішого Патріарха про Руський Мир з ентузіаз-
мом сприйняла більшість вірних і духовенства Української Право-
славної Церкви Московського Патріархату, яка сповідує духовну 
і канонічну єдність Русі від Карпат до Тихого океану. Інтуїтивно, на 
підсвідомому рівні вони відчули, що оборона Руського Миру є за-
хистом не тільки малоросійського минулого православної України, 
а й цивілізаційного майбутнього східнослов’янського світу. Однак, 
після сильного збентеження, активізувалися і прибічники так зва-
ної «києво-єрусалимської ідеї», котра, по суті, є нічим іншим, як 
прямим відображенням сучасного українського ідеологічного кіє-
воцентризму. Як вважають деякі дослідники, підґрунтям пробле-
ми є ідея «українського імперіалізму», але не в якості військової 
окупаційної експансії, а як заява на ідеологічне лідерство у східно-
православній Ойкумені. Україна в цій схемі є центром напруження 
культурно-цівілізаційних устремлінь поствізантійської Ойкумени, 
вона – «серединна земля» східного євразійського простору. Особли-
во на фоні слабої Росії [373].

Дослідники сучасної України переконані, що український «ім-
перський» сценарій припускає два протилежні варіанти відношення 
до «метафізичної» Москви і до великоруського начала взагалі. Пер-
ший варіант – паритетний, заснований на розумінні унікальності як 
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московського, так і київського історичного і метафізичного досвіду, 
проте при збереженні київського «первородства». Другий варіант – 
антимосковський: Київ розглядається як повна альтернатива Мос-
кві, котра ототожнюється з «Вавілоном» і абсолютним злом, яке 
краще знищити [373]. В цьому ключі цікаві нариси новокиївської 
ідеї містять персональні декларації послідовників «києвоцентриз-
му»: єпископа УПЦ МП Олександра (Драбінко) та «архієреїв» двох 
неканонічних організацій – «архієпископа» Іоанна Модзалевського 
(УАПЦ) та «єпископа» Євстратія (Зорі) (УПЦ-КП). Всі троє – при-
бічники перманентного взаємного «церковного братання».

Аналіз положень київської ідеї у версії єпископа УПЦ МП Олек-
сандра (Драбінко) дозволяє кваліфікувати його як виразника пер-
шого варіанта її інтерпретації, в котрій відносини Києва та Москви 
є паритетними, за умовою духовного лідерства («первородства») 
Києва. Єпископ Олександр переконаний у тому, що, київська ідея – 
це наднаціональна духовна цінність, точка зустрічі візантійської 
і східнослов’янської культур, яка наділена енергетичним потенціа-
лом саморозвитку, не є «історіософським догматом» і альтернати-
вою ідеології «Третього Риму». Волею Проведіння Києву дісталась 
«єрусалимська» частина візантійської ідентичності, а Москві – «тре-
тьо-римська» войовнича, імперська ідентичність [227].

Позиція представника УАПЦ «архієпископа» Іоанна (Модзалев-
ського) в цілому також відображає перший варіант інтерпретації київ-
ської ідеї як фактору встановлення політичного партнерства України 
та Росії. У даному випадку києвоцентризм перевищує власне україн-
ські кордони і за масштабом дорівнюється до «всея Русі» (прихована 
заявка на духовне лідерство у провідній країні східнослов’ян ського 
православного світу Росії, а також і в Білорусії) [227].

В профіларетівській ідеї «єпископа» УПЦ-КП Євстратія (Зорі) 
чітко і послідовно відображений другий, антируський, варіант киє-
воцентризму. Закликаючи «новоєрусалімський» Київ стати форпо-
стом лібералізму перед «азіатською» Москвою, філаретовський «єпи-
скоп» Євстафій беззастережно заганяє Україну в принизливо залеж-
не положення західної ідеологічної «офіціантки» [227].

Повна єдність поглядів трьох авторів декларацій київської ідеї 
спостерігається лише у намірах створити національно-релігійну 
українську соборну ідею з метою формування «нової української 
нації». Причина ж розходжень між ними лежить в церковно-юри-
дичній належності їх авторів і в орієнтації їх вищого керівництва 
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на конкретні політичні сили як в країні, так і за межами української 
держави. І тому галасливий проект нової української цивілізаційної 
«східно-ойкуменічної» моделі нагадує відому байку Крилова, герої 
якої намагаються здвинути воза, однак... у різних напрямках.

На шляху просування ревізіоністської «києво-єрусалимської» 
ідеї стоїть давньокиївська непорушна стіна – ідея єдності всієї Русь-
кої Землі, Святої Русі з її вистражданим протягом століть давньо-
руським народом – носієм двоєдиного ідеалу Святості і Правди. 
Цей Руський Мир, за визначенням, містить в собі повноту духовної 
і культурної спадщини, багатоцвіття вищих досягнень творчого генія 
всіх народів і племен нинішньої Русі, об’єднуючи навіть ті етноси, які 
перебувають за її видимими межами – православних молдаван і гага-
узів, православні народи Руської Півночі і далеких від Москви амери-
канських православних ескімосів. В Руському Мирі давніх київських 
митрополитів і їх наступника Московського Патріарха долаються 
і ізоляціоністські, і вузько-національні, і політизовані тенденції. Он-
тологічно об’єднати православних на Україні може не утвердження 
київської ідеї як штучного клону Руського Миру, і не аморфна кос-
мічна «енергетика» Києва, а благодатна Свята Чаша Христова, нада-
на православним вірним законною Ієрархією канонічної Української 
Православної Церкви Московського Патріархату. УПЦ МП усвідом-
лює, що Руський Мир – це питання цивілізаційного і геополітичного 
вибору. Її позиція з цього приводу викладена у виступі Митрополита 
Володимира на Архієрейському Соборі 25 червня 2008 р. Заслуговує 
на увагу те, що митрополит розпочав обґрунтування своєї думки 
з посилання на відомий вислів Хантінгтона: «Україна – це розколота 
країна з двома різними культурами», схарактеризував його як надто 
категоричний, але в цілому такий, що відображує дійсність. Проци-
туємо самого митрополита Володимира:

«Сегодня мы вынуждены говорить о двух полюсах украинской куль-
туры, двух различных цивилизационных орбитах: «восточной» и «запад-
ной». Восточно-украинский мир, сконцентрированный преимуществен-
но по левую сторону Днепра, сформировался в результате творческого 
взаимодействия украинской и российской культуры. Западно-украинская 
цивилизационная общность, расположенная главным образом на пра-
вом берегу Днепра, напротив, сложилась в результате взаимодействия 
с польской, австрийской, румынской, литовской и другими европейски-
ми культурами. Именно поэтому для Правобережной Украины характер-
на цивилизационная ориентация на Запад. Эти две общности – украин-
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ский восток и запад – различны, но нераздельны – между ними много 
объединяющего. Это и язык, и история, и культура, но, пожалуй, самое 
главное – християнство, имеющее единый источник – Крещение святого 
князя Владимира. Миссия Украины отнюдь не исчерпывается функцией 
буферной зоны между востоком и западом. Украина – это самодостаточ-
ное социокультурное пространство, перед которым стоит задача обрете-
ния собственной внутренней целосности через синтез наследия востока 
и запада. В семнадатом веке, во времена святителя Петра Могилы, перед 
украинским народом и украинской церковью уже стояла глобальная за-
дача культурной реформы на основании синтеза западноевропейской 
и восточнославянской культур. Сегодня Церковь вновь призвана иниции-
ровать рождение социокультурного пространства, в котором антогонизм 
западных и восточных элементов культуры будет творчески преобразо-
ван в синтетическое единство на основе православной традиции» [87].

Однак, як слушно зазначає Наталля Нарочницька:
«Идея всеединства, понятие европейской христианской цивилизации 

на протяжении веков были вдохновляющим идеалом и великой ценно-
стью для обеих половин Европы. Славянство как самобытная часть обще-
европейской семьи испытало на себе и многовековый «Дранг нах Остен» 
тевтонов, и монгольское нашествие с востока. Через славян прошли два 
эпохальных нашествия на Россию – наполеоновское и гитлеровское. В пе-
риод эмансипации ХХ века, к его концу, славяне испробовали как объеди-
нение, так и самоопределение в узко-этнических рамках. Наше будущее – 
в конструктивном соединении исторического наследия и творчества всех 
этнических, конфессиональных и культурных составляющих Европы: 
германской, романской и славянской, Европы латинской и Европы право-
славной. Именно на поле защиты общеевропейского духовного наследия 
и лежит потенциал исторической роли славянства, украинцев и русских, 
региона в целом. Вот цель, которая не разделяет, не ущемляет, вот, в чем 
не стыдно соревноваться нашим народам. Соревноваться – это не значит 
заводить удручающий и постыдный спор о том, кому принадлежит киев-
ская история, это значит признать, что мы – её взрослые зрелые дети, са-
мостоятельные и достойные её величественного стояния за веру и «рус-
скую землю». Это значит, что не Святополк Окаянный, а святые Борис 
и Глеб вдохновляют нас продолжить себя и вверенное нам наследие в ми-
ровой истории» [356].

Зрозуміло, що ХХ ст. було століттям «повстання ідентично-
стей», тобто століттям націоналізму, національно-визвольних рухів. 
На ції зміцнилися, оформилися, самоствердилися. Але вже ХХІ ст. 
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увиразнює тенденцію (помічену, до речі і західними вченими), до 
групування націй у суперспільноти, у ширші утворення – за озна-
кою віросповідання. Світ західної однополярності хитається, близь-
кий до краху, настає багатополярний світ нового зразка, збудований 
на каркасах світових релігій; водночас тло для нього – світ «анти-
христових потуг», демонічна псевдоцивілізація без Бога, совісті, лю-
дяності. Поза сумнівом, тільки духовний союз держав і культурних 
територій Руського Миру буде в змозі надовго зупинити «глобальне» 
руйнування столітніх традицій їх православних народів. Більш того, 
Руський Мир міг би стати каталізатором реанімації Християнства як 
історичного феномену і в секулярно-ліберальних західних країнах.

Розділення в ХІ ст. на православ’я та католицизм стало гло-
бальною демаркаційною лінією між уявленнями двох півкуль про 
мету людського існування, про добро і зло, про всі буттєві цінності 
у тих народів, які об’єднує загальна назва християнських і які гра-
ють, все-таки найпомітнішу роль в історичній зміні обличчя Землі. 
Схід і Захід розділилися духовно на основі розрізнення буттєвих 
домінант: на Сході переважає чуттєво-емоційне начало, на Заході 
панують логіка та практицизм. Звичайно, кожна з двох половинок 
об’єктивно неподільного світу може претендувати на гегемонію, ви-
щість, кращість свого способу життя. Ви мовляв, у небесах витаєте, 
а у нас вищий дохід на душу (!) населення... Та дохід той – тілесний, 
матеріальний, ні до чого він душі, істоті світу невидимого. Життя 
душі підпорядковується іншій логіці. У християнства найвища «ло-
гіка» – Божественна Любов, бо за людським розумом Божество мало 
повестися зовсім не так – прощаючи на Хресті вбивць і грішників, 
а скажімо, відразу явившись у блиску небесної слави, миттєво при-
вернути до себе серця і думки людей. Саме тому і помилився в очі-
куванні Месії ветхозавітний єврейський народ, бо чекав саме такого 
приходу, який би вміщався у вузькі рамки нашого гріховного стис-
неного земними координатами мислення. У земній історії не було, 
немає і не буде періоду, коли б християнство «не спрацювало». Усі 
лиха в земному бутті траплялися тоді, коли сповідання Христової 
істини масово, облудно і насильно підмінялися поклонінням ідеям-
ідолам – як правило, привабливими, логічно нібито обґрунтовани-
ми, покликаними послужити народному благу, але...

Сьогодні Захід-Європа-США – це вісь тієї «свободи» гріха, яка 
списом неоязичника знову ранить груди Христові. Антична Європа 
колись дала світові Сократа, який на запевнення блудниці, що біль-
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шість його учнів піде за нею, а не за філософом, відповів: «Бо вниз 
котитися легше, ніж йти угору». Але давайте поміркуємо над різни-
цею тих цінностей, які сповідуємо ми, представники православної 
цивілізації (говоримо про українців, росіян, білорусів) і представни-
ками посткатолицької і постпротестантської неоцивілізації спожи-
вацтва і розкладу. Сьогодні Європа не дослухується ані до класичної 
світської мудрості, ні тим більше до божественної істини. Вона йде, 
куди легше... Це вже не «чесні католики» і «працьовиті протестанти», 
а переважно прагматичні безвірники без духовно-моральних при-
нципів і рамок. Сучасна Європа – це не Європа 160 вальсів Штра-
уса, опер Вагнера, полотен Рембрандта і Веласкеса. Це вже навіть не 
Європа неязичницька, це суспільство латентного, або й відкритого 
демонізму, де втрачається образ не те що Божий, а й людський.

У конституції об’єднаної Європи не знаходиться місця для згад-
ки про християнські корені європейської цивілізації. Це Європа, де 
20% загальної кількості хвороб – психічні розлади; десяток країн 
з найвищими показниками самогубств у світі – це країни Європей-
ського Союзу. Це цивілізація смерті, супротиву життю й постановам 
Божим – хоча б через наступ гомосексуалізму, пропаганди контра-
цепції, абортів, «вільних шлюбів» і сексуальної свободи, яка веде до 
деградації, аномалій, безпліддя і дитячої смертності. Розпуста, пор-
нографія, легалізація так званих легких наркотиків (яка насправді 
слугує інтересам постачальників наркотичної отрути), абсолютна 
загибель справжнього мистецтва, виродження інституту сім’ї, шлю-
бу, батьківства та материнства, повна духовна деградація людської 
особистості і перетворення її на споживача розмаїтої матеріальної 
продукції (до речі, все більш ерзацової, «синтетичної», хоча і в при-
вабливих упаковках) – ось хвороби європейського суспільства. Як 
то нам, православним (якщо ми не безмежно-ліберальні екуменісти 
чи «реформатори» Слова Божого), реагувати на слова жінки-єпис-
копа (незвичне словосполучення) Шорі Кетрін Джеффертс, яка очо-
лює англіканську церкву США: «Гомосексуалісти, як і всі люди, ма-
ють свій дар від Бога. Біблія писалася у інших історичних умовах, 
ніж теперішні» [200]. Умови, бачте, змінилися. Завдяки чому і чи на 
краще? «Что может быть уродливей этой хулы» – скажімо словами 
Св. Ігнатія (Брянчанилова) («Об отшельнической жизни») [223].

А водночас по Бен-ладанівським криївкам, у посланнях терористів 
ганьбиться святе ім’я Христове і назва християн – бо безбожних і ан-
тигуманних неоконкістадорів іменують «хрестоносцями» і, як це не 
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дивно, християнськими країнами. Вража стратегія одвіку брехлива 
і лицемірна. У кого повернеться язик назвати християнською держа-
вою Сполучені Штати з мішанкою яких завгодно сект і культів аж 
до сатанинських, Великобританію, де з’являються блюзнірські «свя-
щеники-жінки», чи Нідерланди, де «вінчають» гомосексуалістів? 
А якщо вважати християнами керівництво НАТО – то тоді звісно, 
доводиться тільки розвести руками. «Добро», яке несе агресивний 
Захід, настільки проблематичне або й сказати прямо, брехливе й руй-
нівне, що призводить до деструкції у цілій планетарній будові. Це 
тільки з погляду західних «благодійників» є добром – здерти паран-
джу чи чадру із «забитих, темних» мусульманських жінок, відкрити 
порнографічні салони та вітрини зі спідньою білизною на вулицях 
Кабулу. З цього приводу зайвим буде нагадати, що одну з своїх книг 
організатор і вождь національно-визвольної боротьби у В’єтнамі Хо 
Ші Мін назвав «Цивілізація, яка вбиває». Викриваючи французький 
войовничий націоналізм, Хо Ші Мін писав:

«Історія європейського проникнення в Африку, як і вся історія колоні-
зації, написана з першої і до останньої сторінки кров’ю туземців. Услід 
за різнею йдуть виснажлива праця, перенесення непосильних вантажів, 
примусові роботи, алкоголь, сифіліс, які завершують руйнівну роботу 
«цивілізації». Неминучий результат цієї жахливої системи – винищення 
чорної раси» [607, c. 135].

Ми не запевняємо, що все блискуче у православній Росії. Її, влас-
не, й важко назвати православною в тому розумінні, що колись. Але 
є елементи оздоровлення суспільного життя. Підвищується роль 
Церкви, зрештою, стає непопулярним, поганим тоном навіть для 
людей вищих суспільних ешелонів бути безбожниками, цуратися 
вітчизняного, зазирати за чужі тини. Руська Православна Церква 
Московського Патріархату є єдиною нерозділеною структурою на 
просторі історичної Росії і єдиною реальною силою, яка зберігає цей 
простір від розпаду на карликові, ворогуючі одна з одною і нездатні 
до розвитку держави.

Руський Мир, розкриваючи свої соціально-політичні і куль-
турні можливості, може стати серцевиною сучасного життя країн 
пострадянського простору. В той час, як ліберальна ідеологія задає 
програму відчуження людини від релігійних смислів, підміняючи їх 
мертвою, механічною матерією, Руський Мир, одухотворений со-
ціальною думкою Православ’я, а не політичними суперечками на-
ціоналістичних угруповань, дозволяє православним народам знай-
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ти спільні шляхи розвитку і виробити спільну платформу теорії 
і практики формування наднаціонального проекту – Святої Русі. 
Все це говорить про те, що значення концепції Руського Миру не об-
межується виключно сферою філософії. Її втілення у сучасних гео-
політичних проектах вимагає свого подальшого вивчення і аналізу.

Тисячу років Україна – православна земля, тому вона належить 
до православної цивілізації Руського Миру. В такому єднанні про-
дуктивною може виявитися якраз українська ментальність – стиль 
мислення Г. Сковороди і М. Гоголя, з їх орієнтацією на нестандартні 
ходи, несиметричні відповіді, неспрогнозовані авангардні рішення, 
на ламану лінію як в архітектурі, так і в геополітиці. Отже, україн-
ський імперіалізм – це, насамперед, претензія на духовну, а у перс-
пективі, можливо, й на політичну реалізацію в цій поствізантій ській 
Ойкумені.

6.4.  «Руський мир» та «євроінтеграційні устремління»
в контексті української «багатовекторності»

Зараз багато говорять про євроінтеграційний рух України. Склад-
но сказати, коли саме відбувся в Україні той переломний момент, 
після якого ідея розвитку держави трансформувалась у божевільну 
гонку за європейським фантомом. Маси слабо сприймали балачки 
про те, як чудово стало жити в Україні після «національної рево-
люції», адже у повсякденності вони стикалися зі стрімким катаст-
рофічним погіршенням умов життя, розвалом економіки і соціаль-
ної сфери. Фундаментальне протиріччя між віртуальною схемою 
та дійсною реальністю не дозволяло народу сприймати офіційну 
пропаганду, викликало роздратування і озлобленість. Таким чином, 
сьогодення України виявилося занадто похмурим і непривабливим, 
щоб його було можливо використовувати з ідеологічною метою. 
Роки незалежності, так чи інакше, ототожнюються у масовій свідо-
мості населення з розрухою, бідністю і занепадом. Це змусило укра-
їнську владу винайти брехню про блискуче українське майбутнє, 
в ім’я якого український народ має невизначено тривалий час при-
носити себе у жертву. Так виникла офіційна міфологія української 
євроінтеграції, як головної стратегічної мети України. Конститу-
ція незалежної Української держави урочисто проголосила відмо-
ву від орієнтирів комуністичної цивілізації, віддаючи преференцію 
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«християнським та демократичним цінностям європейської спіль-
ноти». Фактично ідея «побудови комунізму» майстерно підмінялась 
ідеєю інтеграції України в «європейське співтовариство» (солодке 
для українського вуха словосполучення). Вже 20 років ми живемо 
мрією «стати повноправним членом європейської родини». В осно-
ву нового зовнішньополітичного курсу Києва покладено тезу про 
те, що Україна у своїй міжнародній діяльності буде слідувати загаль-
ним орієнтаціям держав Центральної та Східної Європи. Вельми 
надійно захищаюча своє заможне життя об’єднана Європа вигля-
дає для України природним зразком для наслідування, коли власна 
безпека досягається не через створення загрози іншим країнам при 
подальшому зубожінні населення, а за рахунок невпинного еконо-
мічного зміцнення.

Мабуть, самим дивним досягненням українських євроінтегра-
торів є їх «наукове відкриття» відносно того, що Україна представ-
ляє собою справжню європейську державу, а українці – істинних єв-
ропейців. Завдяки цьому епохальному ідейному здобутку початку 
1990-х рр. власне і з’явилась ідея євроінтеграції, реалізація якої, за 
глибоким переконанням українських ідеологів, дозволить повер-
нути Україну в лоно Європи, звідки вона була безжально вирвана 
російським царизмом і радянським тоталітаризмом. Україна як не-
залежна держава в рамках реалізації своїх довгострокових інтересів 
визначила європейську інтеграцію своєю стратегічною метою.

Сучасне українське суспільство чомусь вимушене сприймати як 
безальтернативну штучно нав’язану йому дилему: або «гарна» Єв-
ропа, або «погана» Росія. 18 квітня 2011 р. на брифінгу після пере-
говорів з Президентом України Віктором Януковичем президент 
Єврокомісії Жозеф Мануель Баррозу заявив, що Україні потрібно 
зробити чіткий вибір: або ЗВТ з ЄС, або Митний Союз з Росією, Бі-
лорусією і Казахстаном. Баррозу підкреслив:

«Неможливо інтегруватися до Митного Союзу і водночас мати поглиб-
лену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС» [31].

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусід-
ства Штефан Філе в інтерв’ю радіо «Свобода» 22 жовтня 2011 р. на-
гадав офіційному Києву:

«Як тільки ми починаємо говорити про рамки інтеграції, про набагато 
глибшу інтеграцію – у економічній та інших галузях, то тут вже ми не мо-
жемо сидіти зразу ж на двох стільцях... Обов’язки, що витікають із догово-
ру про асоціацію, складно узгоджується з обов’язками, котрі витікають із 
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договору про Митний Союз, і навпаки. Тобто я вважаю взаємовиключним, 
щоб Україна могла бути одночасно складовою цих двох договорів» [590].

Про те, що «всидіти» водночас на двох стільцях не вдасться, не-
одноразово сигналізували і з Москви. Наприклад, президент Росії 
Дмитро Медведів зазначив:

«Меня не смущает нисколько европейская интеграция Украины. Это, 
в конце концов, суверенная страна, и вам выбирать, куда интегрировать-
ся. Хотите – в Евросоюз, если вас там ждут, хотите – в другие места».

«Вот, единственное, что я хочу сказать, абсолютно точно, что если 
Украина, например, выберет европейский вектор, то ей, конечно, будет 
трудней находить какие-то развязки в рамках единого экономического 
пространства и Таможенного союза, в котором принимают участие Рос-
сия, Казахстан и Белоруссия. Потому что это другое интеграционное объ-
единение. Ну нельзя быть везде. Или там, или там. Нельзя сидеть на двух 
стульях, нужно делать какой-то выбор» [332].

Слід зазначити, що майже всі форми багатобічних відносин на 
пострадянському просторі, в яких Україна бере участь, здатні на-
бувати більш або менш чіткої антиросійської спрямованості. Пра-
вий спектр українських політичних партій дуже нервово реагує на 
той факт, що геополітичний простір СНД передбачає створення 
наднаціональних управлінських структур. Проти вступу в будь-які 
союзницькі відношення з Росією а також з іншими членами СНД 
українськими правилами висуваються наступні аргументи:

1. Росія та інші учасники СНД – це країни з відсталими техноло-
гіями, а об’єднуватися треба з тими, у кого все передове.

2. В Росії і державах СНД ще не встановилась демократія, в їх 
власних структурах сильні авторитарні позиції. Міцний союз з та-
кими державами може негативно вплинути на розвиток демократії 
в Україні.

3. Росія не відмовилась від імперіалістичних планів. Союз з нею 
може привести до втрати суверенітету. (До речі, таку позицію Украї-
на зайняла з 1991 р. – з моменту створення СНД, коли вигадала собі 
статус асоціативного члена цієї організації).

За націоналістичними настановами, справжній «свідомий украї-
нець» – це, як правило, злобний ненависник російського народу, пов-
ний антагоніст руської (загальної східнослов’янської) культури. Так, 
навчально-виховний процес в сучасній Україні за націоналістични-
ми вказівками побудований таким чином, щоб сформувати у дітей 
вкрай негативне відношення до Росії і росіян: «кінець вольності», 
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«колонія», «ненависний гніт», «нелюдські муки і образи, причинені 
нам», «введення кріпацтва», «утиски української мови і культури», 
«вивіз зерна, цукру, риби, вугілля, залізної руди» – такий образ росій-
ського народу постає в українських підручниках історії і літератури.

Русофобія пронизує увесь світогляд «свідомого українця», не 
потребуючи ніякого раціонального обґрунтування. Головне, що має 
дати психологічний ефект – це ірраціональний характер ненависті 
до Росії тільки за те, що вона існує. Ті почуття, що мають викли-
кати в українців росіяни – відраза, ненависть, страх, бажання по-
мсти, глузування, зловтіху. «Свідомий українець» несамовито радіє, 
якщо у «північного сусіда» щось не виходить, і наповнюється «пра-
ведним гнівом», коли Росія десь досягає успіхів. Власне українські 
події суспільного життя відходять на другий план, потреба в аналізі 
і розумінні вітчизняних проблем цілком зникає. Для всякого україн-
ського націоналіста є самодостатньою така самоідентифікація: «я не-
навиджу росіян тому, що я українець». Щоправда, іноді трапляється 
ось таке гірке усвідомлення власної недостатньої «українськості»: 
«хоча я етнічний українець, проте не відчуваю ненависті до росіян». 
В такому разі ти – «агент і п’ята колона Москви», «яничар», який 
готовий «встромити ножа в спину своїх кревних братів», що ведуть 
«вікову священну війну» проти «ґвалтівника твоєї рідної неньки 
України – підступного москаля-україножера». Навіть у Києві, який 
фактично опинився під впливом західної України, російськомовних 
українців багато в чому не розуміють і не бажають визнати своїми. 
Звичайно представники київської «еліти» (у своїй більшості – ко-
лишні провінціали, що опинилися столичними мешканцями від-
носно недавно) між собою розмовляють російською (підсвідомо 
цураючись свого сільського походження), але з «східняками» прин-
ципово спілкуються на українському «суржику». Прояв елемен-
тарного міщанства видається за «київський патріотизм»: мовляв, 
з вами, приїзджими чужаками, будемо спілкуватися виключно хоч 
на ламаній, але «українській» мові – аби зрозуміли, хто тут хазяїн!

Хвилює націоналістів тільки єдине – «Геть від Москви», а вже під 
яким ідеологічним соусом – питання практики. Петлюра з Грушев-
ським презентували себе як прибічників популярних соціалістич-
них ідей, для Бандери, Шухевича і Стецька була актуальною ідео-
логія фашизму і нацизму, а нинішні націонал-патріоти – поголовні 
демократи. Головне – до «Європи», а яка вже там буде ця «нова Єв-
ропа» – нацистська чи демократична – питання другорядне. Якщо 
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ідеологічна домінанта сучасної Європи зміниться на 180 градусів 
(а можливим є все, що не суперечить законам фізики, і історія дає 
цьому чимало прикладів), невже хтось з нинішніх демократів скаже: 
«Нам з такою Європою не по дорозі». Навряд чи... Скоріше вони не 
без задоволення скинуть демократичну маску і повернуться в при-
родну для себе ідеологію агресивного націоналізму. Адже добром 
любу їх серцю «українську Україну» побудувати не вдається, надто 
не пощастило їм з народом.

Європа для «свідомих українців» – парадигма успішного демокра-
тичного державотворення, «анти-Росія», свобода, безпека, гідність, 
культура, типовий земний рай – де немає поганих законів, бідності, 
хамства, корупції, хабарництва, де всі можуть отримати роботу і ре-
гулярну зарплатню, де ніхто не свариться, усі посміхаються один од-
ному, ніхто не старіє і не вмирає, а час узагалі стоїть на місці. Наразі 
до безгрішної землі може потрапити не кожен (хоча кожен українець 
мріє), а лише той, хто володіє чарівними речами – запрошенням 
і візою, витримає ініціацію у посольстві, вхід до якого охороняють 
квазіангели з вогненними мечами – російськомовні українські клер-
ки в однакових гранатових костюмах (адже Бог, вигнавши людей, 
оточив Рай вогненним колом); там консул, як святий Петро на рай-
ській брамі, впустить у заповітні двері, чи прожене геть, запідозрив-
ши в українському прохачеві грішника і лжепартнера [8, с. 114–115]. 
Вітчизняні інтелектуали вважають, що українське є складовою части-
ною європейського. Так, Ю. Андрухович взагалі не зараховує Украї-
ну до Європи Східної, лише Центральної. Окрім історико-культур-
них прикмет тут наводиться й метафізична географія – перебування 
в центрі між німцями та росіянами, поміж двома страхами:

«Перебування між росіянами і німцями – історичне призначення Цен-
тральної Європи. Центрально-європейський страх історично коливається 
між двома тривогами: німці йдуть, росіяни йдуть» [9, c. 19].

Проєвропейська тенденція підкреслює європейське походжен-
ня України – такої собі загубленої «позашлюбної дочки» Європи, 
яка «знайшлася» і скромно чекає від багатих «родичів» визнання 
і щедрої допомоги, апелюючи до давності свого походження і місця 
народження («у центрі Європи»). Існує і центрична ідея, де Україна 
є повноправною родичкою Європи, просто невдало заклала свою 
Хату на краю європейської ойкумени і тому за долею обставин по-
трапила в обійми скіфів і азіатів. Кінець «райського світу» для Украї-
ни означав перехід із Європи до Азії, де «одноокі велетні з вісьмома 
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пальцями п’ють горілку замість води, їдять сире м’ясо, а танцюю-
чих ведмедів показують у церквах» [8, с. 115]. Так, О. Пахльовська 
вважає, що мова повинна йти не про входження, а про інтеграцію 
Украї ни в Європу: «Те, що є істинно національним, неминуче є та-
кож європейським» [396, c. 116]. На жаль, її аналіз є поверховим та 
емоційно заміченим; навіть її емпіричний опис того, що відбуваєть-
ся в світі, фокусується головне на маргінально-екзотичних явищах.

Історіософія О. Пахльовської є гранично простою та сформульо-
вана за правилами катехізису: є сили добра та сили зла. Ці сили чіт-
ко розподілені, а відтак вибір між ними легкий та безпроблемний. 
Політичним втіленням добра на землі є, за авторкою, Європейський 
Союз. Відповідно Росії залишається роль імперії зла, яку авторка 
описує у такий спосіб: «Ми нарешті живемо в Добу Всезагального 
Благоденства, коли січень, можливо, буде називатися «путін–1», 
а грудень «путін–12» [397, с. 435]. Піднесення Європи трактується 
нею спрощено-ідеологізовано: ідея свободи – от що є ключем доб-
робуту Заходу. Впливовий американський політолог С. Хантінгтон, 
чий поверхово-публіцистичний опус про зіткнення цивілізацій [601] 
є в очах О. Пахльовської джерелом непомильного значення, був знач-
но відвертіший щодо джерел влади Заходу та визнавав важливу роль 
насильства щодо решти світу у формуванні «європейського дива».

О. Пахльовська не заглиблюється до концептуальних відтінків 
категорій політичної науки. Вона легковажно використовує політо-
логічні поняття для підтвердження своїх політичних оцінок. При-
міром, безапеляційно визначає правління Л. Кучми як неототалі-
тарне [397, с. 642] (напевно, аби Кучмі не було самотньо, позначує 
Китай як тоталітарний режим). Вочевидь дискусія про визначення 
природи режиму Кучми виходить за рамки цього дослідження, але 
слід зазначити, що більшість політологів концептуалізували його як 
такий, що має певний ступінь авторитаризму. А визнані авторитети 
у сфері вивчення політичних систем Альфред Степан і Хуан Лінц 
навіть СРСР після Сталіна визначають як посттоталітарний режим 
[728, p. 255–293; 729]. Зловживання О. Пахльовською поняттями, 
що мають непросту історію, девальвує їх та нічого не дає нам для 
розуміння і природи механізмів авторитарної реакції на постра-
дянських теренах.

Незнання О. Пахльовською економічної термінології призводить 
до кумедних помилок. Втім, навіть зі своєї непоінформованості вона 
робить далекосяжні негативні висліди на адресу Росії. Так, у назві 



663Розділ 6. Геокультурний вимір України:
цивілізаційне перехрестя між Сходом та Заходом

у ур р ру ур р р

спеціалізованого російського журналу «Слияния и поглощения» 
О. Пахльовська вбачає щось специфічно російське та небезпечне: 
«Досить однієї назви, щоб європейцям захотілося створити не одну 
державну комісію задля протидії як «слиянию», так і «поглощению» 
[397, с. 424]. Схоже на те, що О. Пахльовській невідомі світові бізне-
сові практики mergers and acquisitions, які, власне, і є англійськими 
термінами для страхітливих «слияния и поглощения».

Найсерйозніша вада текстів О. Пахльовської – її слабке відчут-
тя трагізму європейської історії. Вона часом згадує про європейські 
війни, тоталітаризм, геноцид, але ці згадки лаконічні та імпресіоні-
стичні, а головно – поблажливі. Така «доброзичливість» межує зі 
сліпотою щодо неоднозначності шляху до практик, які ця авторка 
беззастережно оспівує. Необхідно замислитись: звідки виник сього-
денний світ, схожий на глобальну азартну гру – царина боргу, скаже-
них грошей та казіно-капіталізму? Відсутність міркувань про вито-
ки нинішнього хаотичного та небезпечного світу є найсуттєвішою 
вадою дискурсу О. Пахльовської. Обговорення беззаперечних зло-
чинів комуністичних режимів та негараздів режимів посткомуні-
стичних – ще далеко не повна картина світу.

Самоочевидний факт привабливості європейських структур по-
всякденності не звільняє нас від необхідності досліджувати їхню 
суперечливу історію. Серйозне осягнення феномена демократії не-
можливе лише на основі цитування ораторських перлин В. Черчіл-
ля. Тверезі мислителі від Х. Ортегі-і-Гасета [374, c. 43–163, 686–698] 
до Чарльза Тіллі [771] та Майкла Манна [733] переконливо демон-
струють складність шляху до демократії, її крихкість і те, що де-
мократія – це не фіксований стан речей, а процес. Даний феномен 
бентежить розум багатьох світових інтелектуалів і сьогодні жоден 
експерт не візьме на себе відповідальність дати однозначне визна-
чення демократії. Як, власне, не існує ідеального типу демократії і її 
універсальної моделі, яку немов під копірку можна було б перенести 
в країну, ігноруючи всі національні особливості.

Завдяки дослідженням ще однієї групи суспільствознавців – Джо-
ванни Аррігі [672], Андре Гундер Франка [689], Джека Голдстоу-
на [702] – нашим очам відкривається інший вимір історії економіч-
ного піднесення Заходу. За такого нового підходу гегемонія Заходу – 
це лише короткотерміновий епізод світової історії; перемога Заходу 
над Сходом не була такою вже легкою та закономірною; здобувалася 
вона не стільки завдяки конкурентним перевагам та лібералізму, 
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скільки «ліберальному» застосуванню сили проти решти світу; за-
хідний модерн був хоча й першою але лише однією з версій модер-
ного соціуму.

Подвійні стандарти О. Пахльовської яскраво матеріалізують-
ся в інвективах на адресу російського імперіалізму та поблаж-
ливими ремарками на адресу Британської імперії, чия агресивна 
колоніальна політика пояснюється динамічністю «кіплінгівської 
Британії» [397, с. 342]. Як на мене, було б логічно – і морально – за-
судити агресивно-насильницькі практики обох імперій. О. Пахльов-
ська з ентузіазмом цитує О. Кромвеля як виразника раціонально-
активістського ставлення до життя і воднораз уникає згадки про 
його відповідальність за знищення 15% населення Ірландії. На тлі 
м’якості до відомих постатей західноєвропейської історії вона не 
шкодує сарказму та негативних вердиктів на адресу діячів історії 
російської. Наведу показовий приклад. Напевно, мало який діяч 
у світовій історії викликає більше суперечок, ніж Іван IV. Нато-
мість під пензлем О. Пахльовської цей руський цар стає банальним 
тираном азійського ґатунку; вона, навіть, позбавляє московського 
деспота загальновизнаного літературного таланту. Той факт, що де-
які професійні історики вплітають постать і діяльність Івана IV до 
політичної філософії та стилістики Відродження і розглядають його 
як монарха, який жив в епоху лютих європейських державників (від 
Чезаре Борджіа та його батька Папи Олександра VІ до Філіпа ІІ Іс-
панського), О. Пахльовською не згадується навіть побіжно.

Змальовуючи Росію як цілком антиєвропейську цивілізацію, 
О. Пахльовська розглядає загрозливий сценарій перетворення на-
шого «північного сусіда» на «всуціль азійську державу» [397, с. 381]. 
Незрозуміло, які саме іманентні вади авторка вбачає в «азійсько-
сті» – напевно, вона відсилає нас до орієнталістських кліше про 
«азійський деспотизм». Водночас опис О. Пахльовською реальної та 
потенціальної китайської експансії по відношенню до Росії супере-
чить базовим «орієнталістським» характеристикам «азіатськості» 
з її «пасивністю» та «відсталістю». Інакше, кажучи, гіпотетичне пе-
ретворення на азійську країну – реальність цієї трансформації ще 
треба довести! – саме по собі не є смертельним вироком Росії у світ-
лі динамічності багатьох азійських країн та існуванні специфічно 
«азійського шляху до капіталізму».

Ідеологічний ландшафт, який бачить та обговорює О. Пахльов-
ська, напрочуд бідний та недиференційований. Власне, головний 
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конфлікт існує поміж традиційно невільною Росією та вільним За-
ходом. Всі інші ідеологічні відтінки – поміж неоконсерваторами та 
неолібералами, соціал-демократами та ультранаціоналістами – до 
поля зору О. Пахльовської не потрапляють.

Саме забавне, що євроінтеграційні ідеї ніхто навіть не зробив 
спроби хоч якось обґрунтувати. Всім громадянам України просто 
було наказано вважати себе європейцями. Наукова спільнота «не-
потрібних» питань задавати не стала, народ це взагалі не цікавить, 
і, таким чином, пристрасні фантазії євроінтеграторів про «європей-
ськість України», тиражовані ЗМІ, благополучно засвоїлись сус-
пільною свідомістю. Разом з тим, думка про те, що Україна є скла-
довою частиною західної цивілізації, настільки глибоко вразила 
нашу політичну еліту, що вона майже у повному складі (за рідким 
винятком) сприйняла її майже з релігійним фанатизмом, влашту-
вавши справжні змагання з приводу того, хто є найбільш справж-
нім і послідовним прибічником «просування України до Європи». 
Співпраця з державами православної цивілізації далеко не в моді. 
Зате численні ЗМІ пропагують небувалі переваги європейського 
«раю». Розмови про потребу якнайшвидшої європейської інтег-
рації є чи не єдиною спільною темою в дебатах української влади 
та опозиції. Слова «Європа», «європейський» тотально заполони-
ли текстовий простір сучасної української культури. Реклами всіх 
видів обіцяють українцеві «європейський рівень обслуговування», 
«євроремонт», «європейську якість продукту». Українські газети 
і журнали у різних ідеологічних контекстах рясніють заголовками зі 
словом «Європа». Українська еліта невтомно повторює про «євро-
пейський вибір України». Народ закликають «стати таким ж цивілі-
зованими, як Захід» та йти у споживаюче суспільство, де вже за ти-
пово слов’янським уявленням про ідеал мають «текти молочні річки 
з киселевими берегами». В сучасній великій політиці такі поняття, 
як «євроінтеграція», «європейські цінності» і «європейські стандар-
ти» стали найбільш пріоритетними програмними складовими неза-
лежно від ідеології політичних гравців, контексту вживання, і, що 
найголовніше, елементарного нерозуміння змісту цих термінів.

Якась історична помилка православної цивілізації у тому, ми 
протягом віків вірили, що варто нам застосувати європейське лека-
ло – і всі наші проблеми вирішаються. По-живому кроїлася руська 
плоть нашого народу, текла кров, але нічого гарного не виходило. 
Цікаво пригадати, що декабристська змова відбулася невдовзі після 
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того, як російські офіцери і солдати пройшлися європейськими 
бруківками, повергши Наполеона. Після перемоги над фашизмом 
на рідні терени повернулися не тільки переможці, а й носії чуток 
про «заграничні» дивовижі – лампочки у свинарниках та постри-
жені клумби. Це все запозичити не гріх, але, захопившись цим, наша 
людина чомусь забувала Бога, душу, руйнувала усталений лад звичаї 
і традиції. І клумби знову витоптувалися, і кожне наступне протве-
резіння після п’янливих гасел свободи та покращення життя роз-
кривало очі на вражаючу істину: виявляється, жити було... можна. 
А ми зробили ще гірше...

А що, власне, є Європа для пересічного громадянина України? 
Ні, зовсім не частина світу і не політичне об’єднання, а політич-
ний бренд, що роздувався досить активно в ході останніх передви-
борчих кампаній. Поняття «Європа» у населення України звичайно 
зводиться до непомірно високих заробітків, пачці євро в гаманці 
й можливості вільного пересування країнами «шенгенської зони». 
Мало хто замислюється над двома очевидними питаннями: по-пер-
ше, чи можливо досягнути подібних результатів без вступу до ЄС?; 
по-друге, чи призведе гіпотетичне членство в ЄС до автоматичного 
отримання подібних результатів? Вже зараз будь-яка людина, яка 
хоча б побіжно орієнтується у світовій політиці, економіці та знайо-
ма з сучасною історією, може не замислюючись відповісти на перше 
питання «так», а на друге – «ні». Однак для нашого істеблішменту 
все набагато складніше. Визнання настільки очевидних фактів будь-
якою політичною силою тягне за собою такі не дуже приємні для 
українського політика наслідки, як створення загальнодержавної 
стратегії і рутинні зусилля щодо доведення її суспільству (з усіма 
недоліками і проблемами) і подальшою кропіткою реалізацією. На-
багато краще прикриватись численними лозунгами, аби виправдати 
власні помилки чи істинні мотиви. Ось, до речі, деякі словникові 
нариси по темі, що ілюструють маніпуляцію суспільною свідомістю 
і найчастіше зустрічаються у політичному лексиконі:

«Європейський політик» – цивілізований і прагматичний член 
нашої партії (докір опонентам).

«Європейські стандарти» – дорожнеча, збільшення обмежень, 
штрафів, контролю.

«Європейські цінності» – завуальовані політичні цілі/корпора-
тивні інтереси.

«Це не по-європейські» – як завгодно, головне не по-нашому.
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«Європейський політичний плюралізм» – принцип імітації полі-
тичної активності, що, як правило, закінчується блокуванням пар-
ламентської трибуни і/або паралічем державної діяльності.

«Права і свободи громадян» – фантоми, які не наповнені конк-
ретним змістом, а використовуються в будь-яких формах і інтер-
претаціях задля миттєвої політичної доцільності.

«Демократія» – ліцензія на бездіяльність/безкарність/саботаж, 
а також політичний щит, інструмент загравання з електоратом.

Дані поняття в українських реаліях вже давно втратили своє спо-
конвічне, дійсно святе для європейців, але дуже далеке для українців 
значення. В Україні й досі ще не склалися умови для реального утвер-
дження звичного для європейської демократії політичного спектра. 
Зокрема, важливим аспектом аналізу інституційних перетворень 
в рамках загальної демократизації українського суспільства є ви-
значення особливостей розвитку партійної системи України. Так, ві-
домо, що основою політичної багатоманітності вільного суспільства 
є ідеологічний плюралізм, можливий лише за умов існування справж-
ньої багатопартійності, коли кожна партія дійсно відображає інте-
реси певної частини народу. Проте слід зазначити, що українська 
багатопартійність має свою визначальну специфіку. Незважаючи на 
декларовані намагання піти вже добре відомим шляхом західного 
парламентаризму з класичним розмежуванням політичного спектру 
на центристів, правих, лівих, більшість українських партій є своє-
рідними політичними холдінгами, що згуртувалися навколо хариз-
матичних лідерів. Жодною з партій не висунуто якоїсь продума-
ної загальнонаціональної пропозиції, котра могла б визначити чіткі 
укра їнські державницькі пріоритети. Роль парламенту зводиться до 
осереддя міжкланових домовленостей. Таким чином, замість грома-
дянського суспільства в Україні сформована кримінальна спільнота, 
за умов якої демократичні інститути існують як квазіутворення.

До практичної реалізації ідеї громадянського суспільства Україні 
ще далеко. Про це свідчать крайнє зубожіння 70–80% населення; 
практична відсутність середнього стану, кланово-корпоративна 
економіка і домінування структур виконавчої влади, відсутність 
адекватного судочинства, переважання залаштункової політики 
над публічною, певний «люфт свободи». Наслідком перманентного 
занепаду став культурно-антропологічний тип «людини відчаю», 
яка втілює у собі парадоксальність української ситуації, бо перебу-
ває у майже наркотичному стані втіхи від нелюдськості свого буття. 
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Отож, у всьому розмаїтті культурних сенсів «людина кризи» смакує 
лише негатив, постійно прагне відтворення кризової ситуації, спря-
мована не на життя зі свободою і водночас ризиками, а на застійне 
виживання.

Нездатність держави забезпечити гідне життя своїх управлінців 
та прагнення багатьох перетворити ефемерну владу на матеріальні 
блага викликали такі риси владної корпорації як кланову кругову 
поруку, цинічний прагматизм і безмежну корумпованість. Порівня-
но невелика частина колишньої радянської номенклатури, в основ-
ному старшого покоління, залишилася на старих ідеологічних пози-
ціях. Не маючи змоги поступитися принципами, ортодокси позбу-
лися посад, бо, звикнувши до призначень за анкетними даними, не 
змогли витримати конкурентної боротьби на вільних виборах. Деякі 
пішли на пенсію, інші закріпилися у керівництві лівих партій і ве-
теранських організацій. Інша частина номенклатури, користуючись 
прихованим «золотом партії» і високим становищем у господарчих 
структурах, започаткувала невеликий, але впливовий прошарок 
банкірів, власників підприємств і торгівельних фірм. Йдеться про 
1–2% населення, які реально зосередили у своїх руках 90% статків. 
Основи кланової могутності становлять імпорт російської нафти 
і газу та західних товарів ширвжитку і харчів, експорт продукції 
металургії і природної сировини, виробництво українських товарів 
ширвжитку і сільськогосподарчої продукції, військово-промисло-
вий комплекс із його зовнішнім і внутрішнім ринком, енергетика, 
шоу-бізнес, мас-медія, спорт. Боротьба точиться між кланово-олі-
гархічними угрупуваннями за домінування у тому чи іншому сег-
менті економіки.

З середовища онуків цих «ретроукраїнців» формуються «нові» 
українці – теж російськомовні, але ці аж ніяк не шкодують за СРСР, 
для них це не золота, а сіра доба закритих кордонів і можливостей. 
«Нові» рвуться в Європу як у Едем, чи радше Дике Поле (україн-
ський відповідник Клондайку), де можна заробити гроші (дрібний 
бізнес, човникова торгівля, а також рекет, крадіжки). Українські 
«нові» тримають у своїх руках владу і гроші (успадковані від номен-
клатурних батьків, як і посади), тому Європа для них – це добро-
бут, банки, куди можна вкласти тіньові капітали, гарне життя. Тому 
«нові» активно намагаються оволодіти чужими мовами, тільки б не 
українською («а зачем?»), хоч, коли треба, полюбляють говорити 
про важливість підтримки «всього українського» (від культури до 
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виробництва). Насправді ж «все українське» «новим» глибоко чуже 
й байдуже, бо вони навіть не розуміють того, що для завтрішньо-
го процвітання мусили б дбати не тільки про свій власний зиск, 
а й про відтворення продуцентів свого багатства. Саме «нові» своїми 
смаком і грішми формують-заповнюють український інформацій-
ний простір суржиковими «Верками Сердючками», примітивним 
гумором усяких «Мамаду», «Кроликів», «Одеських джентльменів», 
низькопробною рекламою.

Втім поступово у середовищі олігархічних кланів зростає бажан-
ня лідерів увійти до світового «бомонду», «засвітити» своє ім’я не 
участю у кримінальних розборах, а за допомогою підтримки мас-
штабних спортивних, культурних, благодійницьких проектів, що 
неможливо без того, аби подолати загальне упередження на Заході 
до України як до «корумпованої», «кримінальної» держави. У «шпа-
ринах» між кланами можлива діяльність демократичної інтелігенції 
(звісно, не абсолютно вільна). Частина існуючих партій-кланів праг-
нуть знайти собі європейські відповідники бодай за назвою і про-
грамними деклараціями. Використання партіями-кланами провід-
них, відомих українському загалові європейських демократичних 
ідеологій (консерватизм, лібералізм, соціал-демократизм) з метою 
досягнення успіху на вітчизняній політичній арені підштовхує лі-
дерів цих організацій до підлаштування своїх структур під відповід-
ні взірці. Таким чином, частина олігархії виявляється обмеженою 
у своїх діях взятими на себе ідеологічними зобов’язаннями й зму-
шена «обстоювати демократичні цінності».

Все це наводить на думку про вибірковість «європейської» ри-
торики в українській політиці, що видно неозброєним оком і не 
має нічого спільного зі справжньою євроінтеграцією, яка має бути 
націлена на перетворення України в повноправного члена європей-
ського співтовариства. Такі гарні загальновизнані компоненти, як 
права людини, свобода слова, безумовно, мають бути орієнтиром 
для України, а головне, прямим керівництвом до дії, але аж ніяк не 
передвиборчою демагогією. Таким чином, одних лише розмов про 
вищезгадані цінності, м’яко кажучи, недостатньо для їхнього реаль-
ного втілення в Україні. Проте в аспекті демократії нас цікавлять 
не стільки загальновизнані її доброчинності, скільки достатньо 
суперечливі компоненти, які вперто використовуються як у перед-
виборчих маніпуляціях, так і при здійсненні державної політики. На-
приклад, роздутий плюралізм, який в Україні пробували реалізувати 
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у вигляді паралізованого парламентаризму. Навіть не зважаючи на 
те, що політреформа–2004 була предметом суто політичної домов-
леності, представники «помаранчевого» табору всерйоз збиралися 
зробити її ядром державного управління. Прописна управлінська 
істина говорить: тільки оперативність і здатність приймати рішення 
є гарантом дієздатності системи і її реагування на виклики зовніш-
нього середовища. Саме ця складова була повністю знищена плю-
ралізмом і колегіальністю. Ось вам і приклад невдалого запозичен-
ня європейського досвіду. Європа – об’єднання країн переважно зі 
сталими традиціями і досвідом парламентаризму. Україна – країна 
пострадянська, зі сталими традиціями власного адміністрування, 
яке тримається на ієрархії і централізації. Цей факт, який багатьом 
євроромантикам не подобається, але від цього він явно не втрачає 
своєї актуальності. Тому доки країна не буде готова до колегіаль-
ності і функціонально, і ментально, ця колегіальність може деста-
білізувати її, що довів період 2005–2010 рр.

Яким же у ЄС бачать місце нашої країни у європейському госпо-
дарстві? Судячи з нечисленних конкретних висловлювань тамошніх 
представників, намічається її спеціалізація у аграрній галузі (ви-
рощування пшениці, соняшника, рапсу). Зрозуміло, чому подібні 
зауваження відпускаються досить скупо: пропаганда України як 
аграрно-сировинного придатку ЄС не буде сприяти зростанню по-
пулярності Євросоюзу серед українського населення. Можна згада-
ти, як 7 червня 2009 р. на Всесвітньому зерновому форумі в Санкт-
Петербурзі тодішній міністр аграрної політики України Юрій Мель-
ник заявив, що Україна готова увійти в зерновий пул разом з РФ 
і Казахстаном для спільної роботи на світовому ринку [152]. Однак, 
вже 15 червня 2009 р. комісар Європейської комісії з питань сіль-
ського господарства і розвитку сільської місцевості Маріанн Фішер 
Боель пояснила пану Мельнику, що Україні – якщо вона бажає мати 
ЗВТ з ЄС – ні в яких «зернових ОПЕК» з Росією і Казахстаном бра-
ти участь не можна [124]. Твердження ж про те, що наші продукти 
кращі, бо вони без ГМО, помилкові. Там виробляють й без ГМО, 
причому різниця у технології несуттєва.

Ні про який науково-технічний потенціал нашої держави євро-
чиновники взагалі не кажуть ані слова, і інвестиції у цій сектор із 
країн Заходу традиційно не йдуть. І жодних причин купувати у нас 
продукцію машиннобудівництва у Європи немає. Там з лишком ви-
робляють все. Європа не купила у нас жодного літака. І ніколи не 
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купить, тому що виробляє аналогічні більше, ніж треба. Природно, 
виникає запитання: а якщо Україна побажає розвивати ці галузі – 
хіба Євросоюз їй це заборонить? Зрозуміло, ніяких прямих заборон 
не буде. Однак свобода маневру для реалізації такого рішення не-
минуче повинна зменшитися. Адже укладання угоди про асоціацію 
з ЄС збільшить роль держави у стратегічному плануванні економі-
ки – тільки мова піде не про українську, а про єдину європейську 
державу зі столицею у Брюсселі (нагадаємо, що в економічному 
плані, наприклад у СОТ, Євросоюз виступає як єдине ціле). У ви-
будовуванні тарифної політики українська держава буде додатково 
(в додачу до нинішніх умов СОТ) обмежена положеннями угоди про 
ЗВТ, що скорочує для неї можливість захистити свої високотехноло-
гічні (та й інші) галузі від збільшення імпорту. Нарешті, Європі при 
наявності такої угоди легше буде включити неформальні механізми, 
які стануть стримувати розвиток у нас тих секторів, де європейці 
побоюються конкуренції з нашого боку.

Ясно, що для Європи основним критерієм ринковості висту-
пає відповідність принципам Світової Організації Торгівлі (СОТ). 
Украї на увійшла до СОТ у першій половині 2008 р. завдяки зусил-
лям прем’єра Ю. Тимошенко. Але для входження в цю організацію 
потрібно було прийняти ряд законів, котрі викликали неоднозначне 
відношення і в «помаранчевих коаліціях», наприклад, про відміну 
експортного мита на ряд видів аграрної продукції. Саме прийняття 
України до СОТ і розчистило шлях для укладання угоди про ЗВТ 
з Євросоюзом (бо для Євросоюзу асоціація без СОТ зовсім нецікава, 
про ЗВТ він домовляється тільки з членом СОТ). Другий критерій 
ринковості для ЄС – відкриття ринка країни для європей ських то-
варів. Так, у 2005 р. обсяг українського експорту до країн ЄС ско-
ротився до приблизно на $1 млрд., а імпорт з них зріс приблизно 
на $3 млрд. Багаторічна тенденція випереджаючого зростання укра-
їнського імпорту в країни ЄС була зламана... Негативне сальдо у тор-
гівлі з ЄС досягло $1,778 млрд., в той час, як у 2004 р. воно було по-
зитивним і складало $1,770 млрд. Імпорт з ЄС у 2005 р. зріс більш, 
ніж на чверть. Цьому багато в чому сприяла ревальвація української 
гривні, проведена за ініціативою українського уряду Ю. Тимошенко. 

Схоже, офіційною політикою ЄС стає залучення робочої сили із 
постсоціалістичних країн. Не випадково там проголошено про не-
вдачу політики «мультикультуралізму», вводячи обмеження на в’їзд 
робочої сили із мусульманських і африканських країн. Їхнє місце, 
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мабуть, мають зайняти вихідці із країн християнської культури, 
котрі тому можуть бути визнані носіями європейської культури. 
Дійсно, те, що, незважаючи на всі заборонні і обмежувальні захо-
ди, потік імігрантів до Європи і не думає скорочуватися, наглядно 
підтверджує, що інтерес у «сторін» обоюдний: не тільки жителі бід-
них країн хочуть потрапити до багатої Європи, а й Європі потріб-
на «свіжа кров». Однак справа не тільки у демографії – адже рівень 
безробіття практично у всіх країнах ЄС досить високий. Їм потрібна 
дешева і невимоглива робоча сила, щоб заповнити непрестижні ва-
кансії, котрими нехтують «аборигени», розбещені високим рівнем 
соціальних гарантій. Мігранти, які прибули здалека, прагнуть закрі-
питися на новому місці, перевести свої родини, набути легального 
статусу, а з часом і громадянство (законодавство практично всіх 
країн дозволяє отримати громадянство після певного числа років 
проживання). Не менш важливим є те, що вони прагнуть з часом 
підвищити свій соціальний статус, знайти більш прибуткову і пре-
стижну роботу, відкрити власну справу. (І у Європі на ринках і в дріб-
ній торгівлі панують, вибачте за некоректний вислів, «чорні» – «білі» 
туди просто не йдуть!). Тому необхідний приток все нових і нових 
мігрантів. Втім постійний приток шукачів кращого життя, голов-
ним чином із Азії і Африки, створює величезні проблеми західним 
державам. Висока народжуваність в родинах вихідців із Жовтого 
і Чорного континентів не тільки створює потенційну загрозу для 
національної ідентичності європейців, а й приносять реальні еконо-
мічні ускладнення вже сьогодні. Адже численних дітей імігрантів із 
Азії треба вчити і лікувати, багатодітній родині потрібно пристойне 
житло. Незалежно від методів розподілу, житло у всіх країнах – де-
фіцитний ресурс, капіталовкладення у його будівництво швидкої 
віддачі не дадуть, темпи будівництва практично завжди відстають 
від попиту. А, скажімо, у Німеччині діючі соціальні норми вимага-
ють, щоб на кожного члена родини приходилось по кімнаті, і, якщо 
сім’я не в змозі знімати таке житло (адже імігранти зазвичай високої 
заробітної платні не отримують), то держава субсидує ту суму, якої 
не вистачає. Отже, якщо не для конкретного роботодавця, то для 
держави така робоча сила зовсім не є «дешевою».

Враховуючи все це, найбільш оптимальний варіант вирішен-
ня проблеми не прийом емігрантів, а залучення «гастарбайтерів» 
(робітник-гість у буквальному перекладі) із розповсюджених не-
подалік країн. (Географічна близькість – одна із найважливіших 
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умов. Причому, зрозуміло, такі країни мають значно поступати-
ся тій країні, що приймає, за рівнем і якістю життя). Навіть чисто 
психологічно людина, яка має можливість на вихідні чи хоча б раз 
на декілька місяців з’їздити додому, до сім’ї, набагато менше прагне 
укорінитися в тій країні, де змушений заробляти на життя. Але най-
головніше, гастарбайтер, навіть при номінально рівній з місцеви-
ми жителями заробітній платні, є по-справжньому дуже дешевою 
робочою силою. Державі, яка приймає, він коштує набагато де-
шевше, ніж робітник-абориген! Судить самі: гастарбайтери зніма-
ють скромне житло у складчину, приблизно 10 кв.м на людину, а то 
й менше (виключно за власний рахунок). Державі не потрібно під-
тримувати родину гастарбайтерів соціальними виплатами, які за-
звичай отримують резиденти (тобто особи, які постійно мешкають 
у даній країні) з низькими, за місцевими мірками, доходами. Якщо 
гастарбайтер втрачає роботу, то непотрібно виплачувати допомогу 
по безробіттю, доки він знайде нову. Немає необхідності фінансува-
ти медичне обслуговування і навчання його дітей – це робить його 
рідна країна. Їй же прийдеться утримувати гастарбайтера у похило-
му віці, а на робочому місці його замінять дорослі діти [592].

Такими ідеальним експортером дешевої робочої сили для Німеч-
чини та інших країн «старої» Європи в останні роки стали нові чле-
ни Євросоюзу, насамперед Польща. Вислів «польський сантехнік» 
вже став у «старій» Європі анекдотичним. Притік гастарбайтерів із 
Східної Європи дозволив Німеччині впровадити жорстку політику 
по відношенню до нелегалів і шукачів політичного притулку. А що 
робити Польщі у такій ситуації? Хто замініть польського сантехніка 
у нього вдома? Платити робітникам низької кваліфікації за «євро-
пейськими» розцінками, щоб ті не виїжджали, польська економіка 
не має можливості, і, судячи по всьому, ще тривалий час не зможе. 
Домробітницю же із місцевих, може дозволити собі дуже небагато 
хто. На всіх прислугу не знайдеш! А хотілось би таких зручностей 
у більшості польських родин. «Який пан без хлопа?!» Відповідь дав 
аналітик Кшиштоф Щепаник у інтерв’ю «Поляки в захваті від Євро-
союзу» одному з латвійських видань:

– Зі вступом Польщі в Євросоюз в старих країнах Європи з’явились 
анекдоти про всюдисущого «польського сантехніка». Зараз поляки ви-
їжджають із країни?

– Так, була велика хвиля зі вступом Польщі до ЄС у 2004–2005 рр. Зараз 
вона практично закінчилась. Вважається, що тоді уїхало близько мільйона. 
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Для 40 мільйонів поляків це не так багато. Однак народу менше не стало, 
до нас приїхало близько мільйона українців. Ми спеціально полегшили 
іміграційні закони для робочої сили із Росії, України, Молдови і Білорусі.

– І чим займаються у нас ці іноземці?
– В основному послугами. Зараз у Варшаві неможливо знайти навіть 

польську нянечку для дитини. Увесь ринок нянь забрали собі українські 
дівчата» [643].

До речі, нянька-іноземка – це серйозний «вклад» і в рішення де-
мографічних проблем. Адже саме кар’єрні міркування, небажання 
переривати роботу на тривалий період часто змушують європей-
ських жінок відмовлятися від дітонародження. Звернемо увагу 
й на те, що польський аналітик, назвав чотири країни, звідки поля-
ки чекали гостей, по факту говорять лише про українських гастар-
байтерів. Громадян Росії і Білорусії серед гастарбайтерів у Польщі 
практично немає! Не прагнуть вони, на відміну від поляків, і в ста-
ру Європу. За даними Світового банку, у 2010 р. із РФ на постійне 
проживання за кордон виїхало 11,1 млн осіб [735]. Для країни з на-
селенням 140 млн. – цифра фантастично низька, враховуючи, що 
виїжджають люди не тільки з економічних причин. А зараз уявимо 
собі, що за рівнем життя Україна хоча б догнала сьогоднішні Росію 
і Білорусь. Очевидно, у такому випадку і в українців відпаде необ-
хідність добувати засоби до існування рабською працею на чужині, 
тим більше у Польщі. Аби не бути категоричним, не стану стверджу-
вати, що зникнення українських «заробітчан» стане катастрофою 
для польської економіки, але серйозні проблеми, воно, безумовно 
створить, особливо для сільського господарства. Підтримка на 
плаву сільського господарства – головна біль для будь-якого уряду, 
а Польща – у значній мірі країна аграрна, без дешевих сезонних ро-
бочих не обійтися! І виникають закономірні запитання: чи так від-
верті західні політики, коли говорять, що бажають народу України 
благополуччя і процвітання? Чи не викликана така активна участь 
тієї ж Польщі в українських справах, включаючи суто внутрішні, 
наслідком, серед іншого, вельми специфічних економічних інтере-
сів? Безумовно, зовсім вже жебрацької України вони не бажають за 
багатьма причинами, однак зацікавленість у значному відставанні 
її є очевидною.

Однозначно залучення робочої сили із постсоціалістичних країн 
не тотожньо її повноцінній інтеграції в західноєвропейське суспіль-
ство, отриманню постійної «прописки» у цих країнах. Та й безвізо-
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вого режиму аж ніяк не слід чекати! Дуже показовою є та «безуспіш-
на» боротьба, яку ведуть європейські країни з «нелегальними» міг-
рантами. Здавалось би, нелегал відрізняється від місцевих жителів 
і зовнішністю, і вимовою, а часто і повним незнанням місцевої мови, 
він має десь жити і, головне, працювати. Виявити таких людей не 
проблема, а відсутність легальних документів – неспростовний до-
каз. Що ж заважає урядам західноєвропейських країн ввести жор-
сткі санкції проти тих роботодавців, які використовують нелегалів, 
створити нелегалам незносні умови існування і змусити їх поверну-
тися на батьківщину або шукати більш гостинну країну? Розгадка 
низької «ефективності» очевидна: чим менше у людини прав, тим 
легше її експлуатувати! Відповідно, справжнє завдання «боротьби 
з незаконною міграцією» не ліквідація явища, а регулювання проце-
су, прикручування або відпускання гайок в залежності від потреби. 
Показово, що у медовий місяць політкоректності і мультикультур-
ності жодна з «мігрантонебезпечних» країн не отримала безвізо-
вого режиму з європейськими державами. Адже, якщо гастарбай-
тер вигідніше мігранта, який отримав постійне місце проживання, 
то нелегал ще дешевше: йому і платять менше, чим працюючому 
офіційно, навіть гастарбайтеру, а про соціальні гарантії годі й ка-
зати! І немає жодних підстав вважати, що наших громадян чекає 
у Європі теплий прийом. Адже переговори України та ЄС про без-
візовий режим – це гра в одні ворота. Україна вже ввела у односто-
ронньому порядку безвізовий режим для громадян Євросоюзу, та 
й, будемо відверті, для них можливість відвідувати нашу країну без 
зайвих формальностей (втім і раніше для європейців не обтяжли-
вих) зовсім не відноситься до життєвих пріоритетів. Україні у цьому 
«діалозі» приходиться бути стороною, що прохає.

Формально головна причина того, що європейці «не поспіша-
ють» з безвізовим режимом, криється у побоюваннях, що наша 
країна стане містком для нелегалів, які прагнуть проникнути до Єв-
ропи зі Сходу. А хіба мало самих українців правдами чи неправда-
ми прагнуть потрапити до європейських країн, знайти там роботу, 
хай і нелегальну, і, якщо вдасться, то й залишитися назавжди? Тому 
не варто чекати безвізового режиму до тих пір, поки рівень зарплат 
і якості життя у самій Україні не стане співставним з європейським, 
у всякому разі настільки, щоб низькокваліфікована, нелегальна ро-
бота на чужині не була єдиним виходом, або більш доходною, чим на 
батьківщині. План дій вимагає: Україна має забезпечити адекватну 
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інфраструктуру, технічне обладнання, фінансові і людські ресурси 
для роботи прикордонників і всіх пов’язаних з ними закладів. Мова 
йде про захист державного кордону, що має якісь «чотири рівня», 
причому по всьому периметру, особливо з Росією і Білорусією. Тоб-
то досить немалі кошти, які можна було б спрямувати на виконання 
соціальних програм, інвестиції в промисловість і сільське госпо-
дарство, підуть на спорудження нової «залізної завіси», яка розді-
лить нас з братніми російським і білоруським народами, при тому, 
що «завісу» на Заході у ближній перспективі ніхто знімати не зби-
рається. Власне і в цьому, в максимальному розриві вікових зв’язків 
між слов’янськими народами, у перетворенні України на зону екс-
клюзивного впливу і інтересів Євросоюзу, полягає одна із головних 
цілей його «східної політики». Не випадково єврочиновники так 
нервово відреагували на будь-яку можливість глибокого співробіт-
ництва нашої країни з Митним союзом, зразу ж заявивши, що це 
є «несумісним з євроінтеграцією», котра, додамо ми, буде змушува-
ти невдачливих претендентів йти і йти на односторонні поступки 
у таких конкретних і злободенних питаннях як доступ на ринки, не-
легальна міграція і т. д.

Таким чином, допомога ЄС очікується у вигляді згоди на розши-
рення ринків збиту для продукції українського гірничо-металур-
гійного комплексу і хімічної промисловості, які тільки і спроможні 
у Євросоюзі. Не в останню чергу заради цих двох галузей «регіонали» 
продовжують добиватися ЗВТ з ЄС та інших вигідних умов в рам-
ках угоди про асоціацію. Такий висновок напрошується з урахуван-
ням того, що економіка країни в цілому неконкурентноспроможна, 
потребує сильних протекціоністських заходів, але аж ніяк не ЗВТ, 
та ще з набагато сильнішим партнером. Асоціація з ЄС, можливо, 
і дасть гірничо-металургійному комплексу і хімічній промисловості 
певний розвиток, але ціною банкрутства майже всіх інших галузей 
індустрії і аграрно-промислового комплексу. Так, в сферу туманних 
образів і солодких снів уносять нас теоретичні побудови міністра 
закордонних справ Костянтина Грищенка, надії якого на краще май-
бутнє базуються, вибачте, на суто хуторянських аргументах. Він ві-
рить у потенціал нашого сільського господарства:

«За оцінками ООН, до 2050 року потреба світу у харчах зросте на 70%. 
Це означає, що за світовим обіднім столом щодня з’являються 219 тисяч 
нових ротів. Я сказав би – це 219 тисяч щоденних додаткових аргументів, 
аби Україна не втрачала жодного дня і мислила самодостатньо, як міжна-
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родний гравець, який принаймні в одній сфері – харчовій – має потенціал 
справді глобального впливу» [141].

Пробачте, в глобальний вплив нашого буряка складно віриться. 
А головне те, що Україна – вже не житниця. Аби переконатися у цьо-
му, достатньо просто поїздити країною. Перше, що кидається у вічі, 
це зруйновані корівники мертвих колгоспів і гігантське збільшення 
посіву технічних культур – люцерни чи рапсу. Власне, час вже від-
крити таємницю Полішинеля: нічого більше, ніж просто доступ на 
європейські ринки наших напівфабрикатів або агросировини, ЗВТ 
поки що не передбачає. Україна цікава Європі виключно як сиро-
винний придаток, місце екологічно шкідливих виробництв і прода-
жі своїх товарів. Отже, Україна може і надалі «інтегруватися до Єв-
ропи», поступово перетворюючись на «передову» державу – поста-
чальника на світовий та європейський ринки рапсу чи, наприклад, 
насіння соняшника. Та ще зерна, з якого виробляють комбікорм, 
а на його основі – м’ясо (й нам же його продають).

Розумування про шлях України до Європи (де, до речі, її ніхто 
не чекає) стали засобом масових маніпуляцій, зручних політичним 
лідерам, але, на жаль таких, що не відображають реальний стан 
речей. Проблема полягає взагалі-то не стільки у невмінні України 
інтегруватися, скільки у небажанні Європи її інтегрувати. За остан-
ні роки європейців почало турбувати настирне бажання правлячої 
української верхівки до геополітичного переміщення. Якщо раніше 
у Європі тільки розгублено посміхалися, почувши у черговий раз 
про те, що «Україна – європейська держава», то тепер, настирним 
представникам «родичів» зі сходу коректно дають зрозуміти, що 
Європейський Союз думає обійтися без України. Але і це не вга-
мовує запал українських делегацій, які на прояви подібного «не-
розуміння» шумно ображаються і продовжують твердити про свій 
«європейський вибір». У чому ж причина такої відвертої негостин-
ності? Відповідь очевидна – Україна ніколи не була частиною Європи, 
а ми, українці, ніколи не входили до співтовариства європейських 
народів. Справа у тому, що «Європа» не є географічним поняттям. 
Ще М. Данилевський зі здивуванням питав:

«...может ли быть признано за Европой значение части света – даже 
в смысле искусственного деления, основанного единственно на расчлене-
нии моря и суши, – на взаимно ограничивающих друг друга очертаниях 
жидкого и твердого? Америка есть остров; Австралия – остров; Афри-
ка – почти остров; Азия вместе с Европой так же будет почти островом. 
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С какой же стати это цельное тело, этот огромный кусок суши, как и все 
прочие куски, окруженные со всех или почти со всех сторон водой, разде-
лять на две части на основании совершенно иного принципа?» [154, c. 77].

Дійсно, чому саме незначні за своїми масштабами Уральські гори 
є тим рубежем, який формально відокремлює Європу від Азії? Чому 
для цього не підходять, приміром, Карпати, Тянь-Шань чи грандіоз-
ні Гімалаї? У тому-то і річ, що реальне відокремлення Європи в її 
сучасних просторових межах відбулося не за географічними озна-
ками, а за цивілізаційною належністю народів, що її населяють. Аби 
розставити всі крапки над «і» в питанні про те, які народи належать 
до західної цивілізації, звернемося до думки С. Хантінгтона, який 
чітко окреслив цивілізаційний периметр Заходу. На його думку він 
включає в себе «Європу, Північну Америку, а також країни, що насе-
лені вихідцями із Європи, тобто Австралію і Нову Зеландію». При-
чому на Євразійському континенті східний кордон Заходу співпадає 
зі східним кордоном західного християнства, яке сформувалося до 
1500 р. Ось що він про це пише:

«Про кого слід думати як про європейців, і, відповідно, вважати по-
тенційними членами Європейського Союзу, НАТО і подібних організа-
цій? Найбільш ясна відповідь, яку складно заперечувати, дає нам лінія 
великого історичного розподілу, котра існує протягом століть і відокрем-
лює західні християнські народи від мусульманських і православних на-
родів. Ця лінія визначилася вже в часи розподілу Римської імперії у IV ст. 
та створення Священної Римської імперії у Х ст. Вона знаходилася при-
близно там само, де й зараз, протягом 500 років. Починаючись на півночі, 
вона йде вдовж сьогоднішніх кордонів Росії з Фінляндією і Прибалтикою 
(Естонією, Латвією і Литвою); по Західній Білорусії, по Україні, відокрем-
люючи уніатський захід від православного сходу; через Румунію, між 
Трансільванією, населеною угорцями-католиками та рештою частиною 
країни, потім по колишній Югославії, по кордону, що відокремлює Сло-
венію і Хорватію від решти республік. На Балканах ця лінія співпадає 
з історичним кордоном між Австро-Угорською та Оттоманською імпе-
ріями. Це – культурний кордон Європи, а в світі після холодної війни він 
став також політичним і економічним кордоном Європи і Заходу. Таким 
чином... Європа закінчується там, де закінчується західне християнство 
і починаються іслам і православ’я. Саме таку відповідь хочуть почути 
європейці, саме її у переважній більшості підтримують sotto voce, саме 
такою точки зору дотримується більша частина інтелігенції і політиків» 
[601, с. 243–244].
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Сказано чітко, лаконічно і однозначно. Але при чому тут Украї-
на? Яке відношення вона має до західної історії, культури, релігії, 
цінностей, ментальності, ідентичності і т. д.? Що спільного у неї 
з колективною долею європейських народів чи європейською цивілі-
зацією в цілому? Наші невгамовні євроінтегратори, звичайно ж, мо-
жуть вважати себе європейцями, втім сумнівно, щоб їхня думка 
цікавила когось в самій Європі, де українців європейцями ніколи 
не вважали, не вважають і вважати не будуть. Більш того, у Європі 
звичайні громадяни взагалі не знають, що таке «Україна». В цьому 
контексті можна зазначити, що ще у 2002 р. в інтерв’ю голландській 
газеті «Фольксрант», президент Єврокомісії Романо Проді заявив, 
що Україні і Молдові немає місця у розширеному ЄС. Більше того, 
на його думку взагалі немає жодних підстав говорити навіть про 
потенціальну можливість вступу цих країн до Євросоюзу. А з при-
воду того, що «українці або вірмени відчувають себе європейцями», 
голова Єврокомісії саркастично зазначив, що «це зовсім нічого не 
значить, тому що так само європейцями себе відчувають новозе-
ландці». У червні 2003 р. Радою Європейського Союзу була офіційно 
утверджена «Концепція розширеної Європи», котра фактично кон-
статувала наявність геополітичних кордонів Європейського Союзу. 
У зв’язку з цією подією Романо Проді і Кріс Патен заявили: «Страте-
гія розширення не може продовжуватися вічно, інакше до чого ми 
дійдемо? До Союзу, котрий охопить вже і Нову Зеландію?..» [425]. 
У травні 2004 р. знаходячись у Дубліні, Р. Проді підтвердив сказа-
не ним раніше, знову категорично заявивши, що Україна (так само 
як і Білорусь) не має жодного шансу стати членом Європейського 
Союзу. У тому ж травні 2004 р. комісар Єврокомісії з питань роз-
ширення ЄС Гюнтер Ферхойген на зустрічі з німецькими журналі-
стами в Брюсселі заявив, що у передбаченому майбутньому колиш-
ні радянські республіки до складу Євросоюзу не увійдуть. За його 
словами, «Брюссель запропонує Росії, Білорусії, Україні і Молдові 
поглибити взаємодію, цілком можливо, майже до входження ряду 
держав до європейського внутрішнього ринку», однак питання 
про приєднання цих країн до ЄС ставиться не буде [219]. У лютому 
2006 р. Гюнтер Ферхойген знову заявив: «Через 20 років всі держа-
ви Європи будуть членами ЄС, за винятком тих країн колишньо-
го СРСР, які на даний момент не входять до Євросоюзу» [193]. Не 
менш чітко з приводу входження України до Євросоюзу висловили 
й державні діячі європейських країн-засновників ЄС. Так, 11 квітня 
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2006 р. міністр іноземних справ Нідерландів Бернард Бот направив 
до парламенту листа, в якому підкреслив: «ЄС не повинен пропо-
нувати членство жодній новій державі». Під час дебатів у парла-
менті позицію міністра підтримали всі головні політичні партії. На 
аналогічних позиціях стоїть і канцлер Німеччини Ангела Меркель. 
Під час дискусії з учасниками загальнонімецької зустрічі католиків 
у місті Саарбрюкен 26 травня 2006 р. вона заявила: «Ми повинні 
визначитися, як можна тісно співробітничати з нашими сусідами 
так, щоб не обов’язково кожен з них ставав членом ЄС» [195].

Європейська інтеграція України є процесом, що передбачає не 
лише нашу, а й зворотню зацікавленість. Можна очікувати підтримку 
українських інтересів з боку нових членів Європейського Союзу, пе-
редусім Польщі та країн Балтії, зацікавлених у так званому «поясі без-
пеки і стабільності» біля своїх кордонів. Інакше кажучи, максимум, 
що можуть запропонувати Україні європейці, це стати геополітичним 
буфером, який стримує нелегальну міграцію, наркотики, міжнарод-
ну організовану злочинність і т. д., що йдуть зі сходу. Саме для цього 
і була вигадана «Концепція розширеної Європи», відповідно якої «сусі-
ди», перетворившися на «східний вал», можуть у майбутньому увійти 
до спільного ринку Євросоюзу, але не можуть отримати політичних 
прав, тобто мати своїх депутатів у парламенті ЄС і комісарів в його 
виконавчих органах, а також брати участь у засіданнях Євросоюзу.

Як можна побачити, в Євросоюзі Україну європейською держа-
вою не вважають (у кращому разі – елементом зовнішнього пери-
метру безпеки). І це зрозуміло, адже сучасна Європа – це не тільки 
спільна культурно-історична спадщина (до якої наша країна не має 
жодного відношення), а й єдині стандарти економічного розвитку 
і рівня життя європейців. І щоб потрапити до ЄС, необхідно якось 
відповідати цим стандартам, тобто бути такими ж багатими і щасли-
вими (наприклад, в Україні середня зарплата складає близько 2% се-
редньої зарплати у Данії). Сумнівно, що Україна цим стандартам від-
повідає, або буде відповідати у найближчі десятиліття. Далі, євроін-
тегратори так захоплені прагненням возз’єднатись з колись трагічно 
втраченою європейською родиною, що зовсім не звертають увагу на 
той факт, що не всі члени ЄС отримують однакові привілеї і користь 
від перебування у даній організації. Як заявляють багато експертів 
у самій Європі, безсумний виграш від створення Євросоюзу мають 
тільки правлячі фінансово-політичні групи Німеччини і Франції. 
Маленькі європейські країни зі слабкою економікою не отримують 
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тієї користі, на яку розраховували. Абсурдність ситуації, що склала-
ся, така, що навіть у самому ЄС не всі чітко усвідомлюють, чим на-
справді є ця організація. Українці «європейського походження» так 
до сих пір не зрозуміли, що багаті держави, які створили Євросоюз 
і входять до так званого «золотого мільярду», стали багатими не че-
рез своє членство у ЄС, вони досягли високого рівня життя ще до 
виникнення цієї організації. І створювався Євросоюз не із-за ідеалі-
стичних міркувань, а виключно на благо меркантильній доцільності. 
Це не велике братерство народів, як здається деяким українським єв-
роромантикам, а об’єднання виробників, торгашів і споживачів, яке 
повинно зробити їх сильніше неєвропейських конкурентів.

Можна додати ще один дуже важливий факт, який вперто відмов-
ляється визнати українська «національно свідома еліта», котра всі 
свої скромні сили спрямувала на розбудову національної держави 
і на формування української національної ідеї. Справа у тому, що 
Європа давно відкинула все національне. Філософія індивідуалізму 
і матеріалізму, гедоністична орієнтація на споживання і розваги, 
підпорядкування запитам пересічності і суто раціональним завдан-
ням зростання і керованості – все це разом девальвує колективні 
цінності і формує уніфіковане технократичне сприйняття життя. 
Різні концепції «нового громадянства», до числа авторів котрих на-
лежить відомий німецький філософ Ю. Хабермас [360, с. 343–359], 
відкидають усяку згадку про культурно-історичний аспект, вбача-
ючи у політичній спільноті виключно «організацію з виробництва 
і розподілу благ» або механізм здійснення індивідуальних прав 
і принципів правової держави. Лунають пропозиції «замінити роз-
пливчату категорію «громадянин» більш чітким поняттям відпові-
дального споживача». Тобто сучасна Європа (як і увесь Захід в ці-
лому) представляє собою глобальне постмодерне суспільство, де 
у найближчому майбутньому немає місця ані національній державі, 
ані національному світогляду, ані національній культурі. У зв’язку 
з цим, ті з українських політиків, котрі борються за «національне 
відродження України» і водночас мріють «просунутися у Європу», 
виглядають, м’яко кажучи, дивно. Залишається загадкою, яким чи-
ном у їх свідомості поєднуються прагнення до збереження і зміц-
нення національної незалежності і самостійності, з бажанням від-
дати значну частину державного суверенітету наднаціональним 
структурам Євросоюзу (стратегічне рішення яких визначає політи-
ку і економіку членів ЄС).
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Саме ненормальне у всій цій євроінтеграційній історії те, що так 
звана політична еліта України чудово розуміє, що всі ці розмови 
про «європейський вибір» не більше, ніж порожні балачки. І тим не 
менш, обман продовжується. 20-річчя незалежності Україна зустріла 
з офіційними запевняннями про неминучість і безальтернативність 
євроінтеграції. Щоправда, у промовах на цю тему випала суттєва 
деталь – визнання того, що євроінтеграція передбачає як раз лікві-
дацію чи розмивання багатьох атрибутів незалежності. Українські 
політики й чиновники стали заручниками власної багатолітньої 
брехні про євроінтеграцію, від якої вони вже нездатні відмовитися. 
На теперішній час членства у ЄС очікують Туреччина (яка уклала 
угоду про асоціацію з ЄС ще в 1963 р. і з 1999 р. має статус канди-
дата в члени ЄС) і 7 балканських країн (включаючи Косово), які 
уклали угоду про асоціацію з Євросоюзом. Тим не менш процес роз-
ширення Євросоюзу зараз зупинився. Довів чисельність членів до 
27 країн (причому за рахунок країн, менш розвинутих, ніж «старі» 
західноєвропейські члени ЄС), ЄС перевищив розумний оптимум, 
що, безумовно, робить його менш ефективною організацією, в якій 
процес прийняття рішень стає дуже ускладненим. Подальше збіль-
шення числа членів (знов таки за рахунок країн менш розвинутих, 
котрі бажають допомоги від більш розвинутих країн), ще більше 
зменшить рівень ефективності Євросоюзу. Зростають протиріччя 
між країнами-членами ЄС з питань валютно-фінансової і міграцій-
ної політики. Деякі західні експерти припускають, що в результаті 
розширення Євросоюз втратить свою «європейську ідентичність», 
особливо якщо прийме мусульманську Туреччину з її більше ніж 
70 млн. населення, міграція значної частини якого у цьому випад-
ку до західноєвропейських країн є неминучою. В країнах Європи 
все більшої ваги набувають націоналістичні партії, що виступають 
проти посилення ролі наднаціональних органів Євросоюзу, а то й за 
вихід своїх країн із ЄС. Багато хто з європейських політиків і гро-
мадянських діячів закликає зупинити подальше розширення Єв-
росоюзу, перейти до поглибленої інтеграції на основі вже наявного 
чисельного складу ЄС, визнати східні кордони Польщі, Угорщини 
і Словаччини остаточним східним кордоном ЄС. Представляється 
можливим прийняття до Євросоюзу тільки Хорватії, і, може, деяких 
інших маленьких балканських країн.

Чи є для нашої країни альтернатива входженню до системи єв-
ропейської економіки і політики? Очевидно, у нас буде відбуватися 
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поглиблення темпів інтеграції з СНД. Справа у тому, що ніякої ін-
шої бази у нас просто немає. Звичайно, її можна і далі «реформува-
ти» (а точніше – руйнувати), чекаючи міфічних західних інвесторів 
(тих, яких країна чекає вже 20 років) під мантри про модернізацію. 
Викликають сумнів аргументи євроінтеграторів, які обіцяють, що 
створення ЗВТ масово залучить до України інвесторів, які будуть 
будувати підприємства, орієнтовані на ринок ЄС. Адже у якості бази 
для таких підприємств наша країна не має ніяких переваг перед Ру-
мунією і Болгарією, країнами Балтії, які вже входять до ЄС.

Україна на роздоріжжі, бо має вибрати ринок з гарантованим, ста-
лим, постійним і обтяжним попитом на її товари. Найближчим ча-
сом необхідно визначитися з вибором – вступити до Митного союзу 
Росії, Білорусі і Казахстану (МС) або увійти до Зони вільної торгівлі 
країн Європейського союзу (ЗВТ). Вибір є дуже серйозним і з довго-
строковою перспективою, це рішення доленосно вплине на соціаль-
но-економічне життя України. Тут приховане найсуттєвіше: чи може 
Україна запобігти новій фазі шокових реформ? І чи погоджується на 
цей шок суспільство? Чи є альтернативний шлях, який виключає со-
ціальні катаклізми, які є неминучі у ході кардинальних перетворень?

Істотною особливістю України є її багатовіковий тісний зв’язок 
з Росією, який наклав свій відбиток як на ментальність значної час-
тини українського соціуму, так і на особливе ставлення до України та 
її незалежної політики з боку східного сусіда. Це є особливо актуаль-
ним з точки зору вирішення проблеми геополітичної самоідентифі-
кації нашої держави. Загальна відмінність українсько-російського 
національних дискурсів відзначається тим, що українці кажуть «ви – 
це ви, а ми – це ми», а росіяни відповідають «ми – це ми, а ви – теж 
ми, але поки що ви цього не зрозуміли». Сама відсутність чіткої до-
мінанти у геополітичних орієнтирах України пов’язується не тільки 
з суб’єктивними настроями різних груп населення, але й є об’єктив-
ною необхідністю балансувати між Європою та Росією внаслідок еко-
номічного сплетіння колишніх «першої» (РРФСР) та «другої» (УРСР) 
республік СРСР. Тому в даному аспекті аналіз українсько-російських 
відносин в цілому й ставлення Росії до євроінтеграційної політики 
України зокрема, представляє значний інтерес.

На персональній сторінці в Інтернеті професора Дипломатичної 
академії МЗС Росії доктора політичних наук Ігоря Панаріна роз-
міщений текст концепції створення Євразійського Союзу, датова-
ний 27 травнем 2009 р. Ось декілька тез, надрукованих на сайті:
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1. «Евразийский союз – добровольное межгосударственное интегра-
ционное объединение стран Европы и Азии, строящих взаимоотноше-
ния на базе принципа диалога и сотрудничества цивилизаций. В ЕС–2, 
по нашему мнению, должен быть создан единый внутренний рынок, сня-
ты огра ничения на свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей 
силы между странами, образована единая валютная система (на основе 
российского рубля) с единым руководящим государственным денежно-
кредитным учреждением».

2. «...У Евразийского Союза может быть две столицы (северная – Санкт-
Петербург, южная – Алма-Ата)».

3. «Государь Евразийского Союза – высшее должностное лицо, отве-
чающее за обеспечение безопасности и устойчивое развитие стран, вхо-
дящих в ЕС–2, являющийся Председателем Коллегии лидеров националь-
ных государств, входящих в Европейский Союз».

Далі слідує текст програми, включаючи її етапи і часові рамки:
«1 этап. Создание до 1 января 2010 года Координационной интегра-

ционной группы заинтересованных государств СНГ, разрабатывающей 
основополагающие законопроекты об образовании Евразийского Союза.

2 этап. Объединение трех государств (Россия, Белоруссия, Казахстан) 
в межгосударственное интеграционное объединение Евразийский Союз 
с 1 января 2012 года.

3 этап. Вхождение в Евразийский Союз Армении, Киргизии, Таджи-
кистана и Узбекистана (до 30 декабря 2012 года).

4 этап. Присоединение к Евразийскому Союзу Украины, Молдавии 
и Туркмении (до 30 декабря 2014 года). Появление третьего центра Евра-
зийского Союза – Киева.

5 этап. Присоединение к Евразийскому Союзу Грузии, Азербайджана, 
Монголии (до 30 декабря 2020 года).

6 этап. Присоединение к Евразийскому Союзу ряда других государств 
(до 30 декабря 2020 года). Потенциальное появление четвертого центра 
Евразийского Союза – Белграда» [390].

Чого-чого, а розмаху геополітичних планів професорові І. Па-
наріну не займати! Даний текст цілком може претендувати на 
право опинитися не просто більш ранньою версією, але в певній 
мірі й доповненням того, що було викладено у публікації прем’єр-
міністра РФ Володимира Путіна «Новый интеграционный проект 
для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», розміщеній 
3 лютого 2011 р. в газеті «Известия» [441]. Спостерігачі відразу ж 
охрестили даний матеріал маніфестом і зовнішньополітичною кон-
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цепцією наступного президента Росії. Путін у стислій формі ви-
клав ідею створення Євразійського союзу як принципово нового 
наднаціонального об’єднання. Він закликає перетворити повільно 
текучий процес інтеграції на пострадянському просторі на «понят-
ный, привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и дол-
госрочный поект, не зависящий от перепадов текущей политиче-
ской и любой иной конъюнктуры». Міждержавна структура, згідно 
викладеної концепції, має стати повноцінним економічним союзом 
на базі Митного Союзу та ЄЕП з подальшим переходом до «более 
тесной координации экономической и валютной политики» [441]. 
5 жовтня прес-секретар прем’єр-міністра РФ Д. Песков уточнив, що 
Росія бажає бачити Євразійський Союз об’єднанням держав хоча 
й незалежних, але з єдиною валютою та єдиним емісійним центром. 
Найбільш схожою на сьогоднішній день моделлю він назвав Євро-
союз [193].

Публікація викликала широкий резонанс як на Заході, так 
і в країнах СНД. Тези, викладені в матеріалі, стали активно коменту-
ватися в пресі і на телеканалах всього світу. Захід, за рідкими винят-
кам, виявився одностайним – російський прем’єр відверто висту-
пив за створення прототипу СРСР – об’єднання країн, яке поклика-
не протистояти впливові США, Європейського Союзу і Азії. У своїх 
оцінках західні аналітики сконцентрувалися на аналізі реальності 
запропонованої концепції відносно тих держав, які знаходяться 
в «зоні впливу» Росії. При цьому переважна більшість експертів від-
верто прагнула відшукати те, що скоріше завадить подібній інтегра-
ції, аніж буде її сприяти. Україні в цьому відводилась ключова роль. 
В цілому скептично оцінюючи перспективи створення Євразій-
ського Союзу, західні експерти представляли Україну «промінцем 
світла» на фоні тих, хто вже погодився будувати з Росією більш 
тісні відносини. Як писала газета Associated Press (від 4.10.2011 р.), 
«в той час, як Росія, Білорусь і Казахстан вже створили економічний 
альянс, а Киргизстан і Таджикистан думають до них приєднатися – 
президент Янукович демонструє відданість прозахідному курсу». 
Тим додатковим фактором, який підтверджує сказане, називається 
невдоволення українського президента тиском з боку Росії у питан-
нях приєднання Києва до Митного Союзу. Робиться висновок, що 
тим прозахідним курсом, якого неухильно дотримується Україна, 
президент В. Янукович «розвіює російські сподівання» на більш тіс-
ну інтеграцію на пострадянському просторі [403].
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Інтеграційні процеси на пострадянському просторі, прискорені 
з утворенням Митного союзу, відбуваються поки що без участі Украї-
ни. Її відмова від євразійської інтеграції ставить питання про долю 
російсько-українського стратегічного партнерства. Вона може ста-
ти жертвою нового транзиту «багатовекторності», яка при прези-
денті Вікторі Януковичі знову повернула свій статус. Як і при Кучмі, 
різний якісний характер двох векторів на західному та російському 
(євразійському) напрямку зберігся і зараз. Відмінність нинішнього 
варіанта багатовекторності стосується змін тільки на західному на-
прямку і полягає у тому, аби добитися членства у ЄС не через НАТО 
(як прагнула цього українська влада при В. Ющенко), а безпосеред-
ньо шляхом зближення з самим Європейським Союзом. Втім, Партія 
регіонів не відмовилась і від інтенсивного співробітництва з НАТО, 
продовжуючи реалізацію річних програм. З РФ справи зовсім інші. 
Фактично російський вектор був оголошений політико-бізнесови-
ми колами України стратегічним не в результаті ціннісного вибору, 
а через необхідність, тобто критичної залежності України від росій-
ських енергоносіїв. Подібний асиметричний зміст багатовектор-
ності цілком відповідає сировинній природі великих вітчизняних 
фінансово-промислових груп (ФПГ) та їх економічним інтересам: 
отримувати дешевий газ для виробництва основної своєї продукції 
із Росії, а саму продукцію продавати на ринках ЄС. Проблема якраз 
у тому, що ці ФПГ спеціалізуються на сировинних і напівсировин-
них галузях економіки (гірничо-металургійний комплекс та хіміч-
на промисловість), виробляючи продукцію з низькою додатковою 
вартістю, котра тільки і знаходить попит у країнах ЄС. Незважаючи 
на зміну при владі різних політичних сил, Україна по суті є заручни-
ком трагічного протиріччя між об’єктивними потребами економіки 
і суб’єктивними егоїстичними інтересами крупних ФПГ.

Росія століттями вибудовувала науково-технічний комплекс в єди-
ній державі з Україною, історично склалась стала територіальна спе-
ціалізація. Тому Росія купує у нас літаки, авіадвигуни, локомотиви, 
вузли до пілотованих космічних кораблів... Це єдина країна в світі, 
яка не тільки потребує стабільних постачань багатьох видів продо-
вольства у великих обсягах, але й має кошти для їх оплати завдяки 
експорту енергоносіїв. В принципі за «нафтодолари» вона може ку-
пувати продовольство у будь-якій країні. Але Україна ближче, від-
повідно менше транспортні витрати, швидше постачання, знайомий 
ринок, давні зв’язки. Очевидно, що для сільського господарства, ви-
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робництва продовольчих товарів вступ України до МС дає більше 
переваг, ніж її входження до ЗВТ. Отже, є інший варіант – поверну-
тися до числа технологічних держав з тими, з ким це вже не раз вда-
валося. З тими наробітками і тією базою, які ще збереглися або мо-
жуть бути відновлені. При цьому – з власними авіапромислові стю, 
космічними програмами і великим машинобудуванням. А також 
з більш доступними цінами на енергоресурси і, може, найголовні-
ше – без шокових реформ, які країні поки що судилося пережива-
ти [345]. Для цього конче потрібні:

1.  Реформа податкової системи в інтересах підвищення фінансо-
вої самостійності регіонів.

2.  Адміністративний устрій України на принципах федералізму.
3.  Перехід до практичних кроків по створенню ЄЕП.
4.  Досягнення повноправного членства України в ЄврАзЕс.
5.  Поглиблення і розвиток кооперації підприємств ОПК України 

і Росії.
6.  Відновлення єдиного газотранспортного комплексу України 

і Росії.
7.  Припинення фальсифікації історії, нав’язування націоналі-

стичних антинаукових концепцій в освіті.
8.  Надання російській мові як фактичній мові міжнаціонального 

спілкування в Україні статусу другої державної.
9.  Припинення дискримінації російської мови в галузях освіти, 

науки, мистецтва, культури, в засобах масової інформації, при звер-
неннях громадян до суду, до органів влади.

10. Законодавча заборона реабілітації пособників фашистів, діяль-
ності профашистських і неофашистських організацій.

Це дозволить Україні отримати гарантії у наступному:
1. Зберегти базові галузі реального сектора економіки.
2. Розширити коопераційні зв’язки.
3. Отримати гарантований доступ до критичного імпорту.
4. Застосувати додаткові інвестиції та іновації в економіку України.
5. Отримати на основі без повернення преференції, які перебіль-

шать $10 млрд.
6. Створити зерновий пул з країнами МС.
7. Забезпечити фінансову стабільність країни.
8. Зберегти транзитний потенціал.
9. Ліквідувати структурні диспропорції у економіці.
10. Забезпечити економічне зростання.
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11. Створити додаткові робочі місця.
12. Підвисити благополуччя і реальні доходи населення.
Основна визначаюча роль Митного союзу – це відновлення єди-

ного економічного простору в межах найбільш економічно силь-
них республік колишнього Радянського Союзу з опорою на взаємне 
доповнення виробництв, яке мало місце в СРСР і за економічною 
логікою не повинно зруйнуватися разом із політичним розпадом 
Союзу. В результаті ми як країна вийдемо на зовсім інший якісний 
рівень, станемо ключовим членом достатньо потужного об’єднання. 
Це буде вже зовсім інший ринок, зі своїми ресурсами, резервами. 
Отже, об’єктивно економіка України потребує відновлення вироб-
ничої кооперації і галузевого розподілу праці з РФ, в тому числі 
і з метою модернізації [344; 432]. Однак цьому суперечать специфіч-
ні економічно-політичні інтереси і амбіції крупних ФПГ, а також 
союзних їм політичних сил, чиновників вищої управлінської ланки 
і обслуговуючих їх експертних груп. Реалізація наших національних 
інтересів неможлива без активної праці у напрямку Європейсько-
го Союзу – хоча б з тієї простої причини, що це близько 30% україн-
ських зовнішньоторговельних оборотів. Просто очевидною є іс-
тина, що альтернатива західному варіанту розвитку реально існує, 
і будь-який народ сам може її для себе знайти; а спроби вписатися 
в економічну і політичну систему Заходу, тим більше на його умо-
вах, це – шлях в нікуди. Колись преподобному Силуану Афонському 
якийсь брат-монах почав вихваляти німців: от, мовляв, там поря-
док, працьовитість, техніка... Преподобний Силуан зауважив, що 
й наша людина могла б зробити машини не гірше, але душа її зайня-
та богом і життям грядущим, тому вона менше дбає про вигоди віку 
сього [486, c. 34]. Зараз так сказати про нас важко. І святе в душах 
зникає, і не бачимо, що за лакованим добробутом закордонів при-
чаїлася духовна смерть. Кажучи поетичним образом, цей добробут 
(до речі, більш фіктивний, імітаційний і непідкріплений реальними 
економічними підпорами) – це квітка, під якою причаїлася отруйна 
гадюка.

Консолідація православного світу – ключове питання не тільки 
його місії, але й виживання. Вселенська дилема «Росія і Європа» та 
Світове Східне питання знову, у всьому своєму глобальному масшта-
бі встають на порозі ІІІ тисячоліття. Як зазначає Н. Нарочницька:

«Очередной передел мира, который случается на каждом переходе 
в следующее столетие, меньше всего отражает борьбу идеологий ХХ сто-
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летия. Демагогические толкования результатов соперничества «тотали-
таризма и демократии», увы, слишком напоминают тезис марксистского 
обществоведения о «главном содержании нашей эпохи – переходе от ка-
питализма к коммунизму». На деле пресловутая «борьба» идеологий поч-
ти не влияла на реальные международные отношения ХХ века, включая 
холодную войну. Что касается сегодняшних «демократических» проектов 
реконструкции Восточной и Юго-Восточной Европы, то они проявляют 
знакомые геополитические и духовные устремления имперского прошло-
го Старого света. Венгрия и Чехия, становясь членами НАТО, бегут не от 
коммунизма, а от чуждой им России, и возвращаются в латинский ареал. 
Не стоит удивляться и католической Польще, так сочувствующей чечен-
ским бандитам, которые в ознаменование двухтысячелетия Рождества 
Христова режут головы христиан. Вспомним, что и А. Міцкевич «угас» 
где-то в Константинополе, куда он отправился «устраивать польский ка-
зацкий легион», чтобы в Крымской войне воевать на стороне «цивилизо-
ванной» Оттоманской Турции против «варварской» России. Формирую-
щаяся Балто-Черноморская дуга – это старый проект XVI века, отрезаю-
щий Россию от выходов к морю, а Балканы и вардаро-моравская долина 
на них с Косовым полем, как и сто, двести, четыреста лет назад, становит-
ся осью, соединяющей Западную Европу с регионом проливов» [357].

Європейському світу Росія уявляється реконструкцією москов-
ськими царями «імперії Чингізидів»: мовляв, московити є нома-
ди-туранці, що панують над слов’яно-руським арійським земле-
робським народом (тобто українцями). Заборолом Європи від мос-
ковського уярмлення могла б стати федерації загальноєвропейська 
з відтвореною польсько-литовсько-українською державою (А. Мар-
тен) або середньоєвропейська, у складі, зокрема Німеччини, Австрії, 
Польщі, «Балтійського королівства» та Дніпровської держави» чи 
«Київського королівства» (Е. Гартман). В теоріях графа Тадеуша Ча-
цького (1822 р.) і католицького священика Франциска Духінського 
(середина ХІХ ст.) повністю відкидається слов’янське походження 
великоросів і стверджується їх «фінно-монгольське походження». 
Ф. Духінський обстоює ідею спрямованої проти Росії загальноєвро-
пейської федерації, очолюваної Францією:

«На Дніпро! До Києва! О, народи Європи! Там ваша згода, бо саме там 
малороси ведуть боротьбу проти Москви на захист своєї європейської 
цивілізації» [306, т. 1, с. 270].

Завзятим апостолом ідей Ф. Духінського став політик і економіст 
Казімір Делямар, який видав спеціально присвячену українському 
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питанню брошуру «П’ятнадцятимільйонний європейський народ, 
забутий історією» (1869 р.) [306, т. 1, с. 270].

Для мешканців Заходу по той бік «Залізної Завіси» десятиріччя-
ми простягалися неосяжні простори Невідомої Землі монолітного 
східного блоку з тріскучими морозами Москви. В свою чергу, для 
східних європейців долина Рейну видавалася регіоном фантастич-
них розкошів та безмежної гармонії. Так, у 1922 р. один із засновни-
ків руху «Пан-Європи» австрійський граф Куденхове-Калергі писав, 
що Європа – це не природний континент, а довільне утворення. Із 
своєї «Пан-Європи» він виключив СРСР, але допустив участь Туреч-
чини і навіть... Єгипту! [194, с. 7].

У 1942 р. А. Розенберг закликав до «об’єднання Європи під зна-
ком культури проти степового варварства» [194, с. 75], а голова «Ле-
гіону французьких добровольців» Константіні писав:

«Адольф Гітлер – це об’єднувач... Можлива європейська федерація 
навколо німецького ядра... Адольф Гітлер – каталізатор Заходу. Це герой, 
прихід якого був пророкований Ніцше. Це Європеєць» (газета «Аппель», 
29.04.1943 р.) [194, с. 79].

Напередодні капітуляції, 1 травня 1945 р., адмірал Деніц казав:
«Ведучи боротьбу, щоб перегородити шлях хвилі більшовизму, Гітлер 

бився за Європу та всю цивілізацію» [194, с. 74–75].
Однак поступово змінюються акценти і у погляді на Східну Єв-

ропу, наголос робиться не так на «азійській сутності», як на нехай 
«недо-», але все ж «європейськості». Східна – «це теж Європа».

Сьогодні протистояння набуло знакові контури – кордон його 
знову виник там, де Ватікан, річ Посполита і імперія Габсбургів на-
магалися оволодіти поствізантійським простором і де ця експансія 
розбилася об могутність Російської держави, яка утримувала лінію 
триста років, доки (двічі зрадивши самій собі у 1917 і 1991 рр.), не 
втратила власне духовне національне обличчя і геополітичну місію. 
Православно-християнське тлумачення історії уможливлює пано-
рамне бачення тих спонукальних мотивів багатовікового та ниніш-
нього наступу латинського Заходу, шлях православної Росії до ка-
тастрофи початку і кінця ХХ ст. Такий підхід розкриває релігійні 
основи американського месіанства, що живиться кальвіністським 
провіденціалізмом, показує неминучість капітуляції ліберальної Єв-
ропи перед атлантизмом, логічність співучасті у нинішньому Дранг 
нах Остен «лівих» урядів Європи, антихристиянський характер всіх 
універсалістських проектів ХХ ст.
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Завдання Заходу – законсервувати роздробленість слов’янсько-
го світу як геокультурної одиниці, аби запобігти утворенню нового 
центру сили, яким могла би стати Росія, але за умови, якщо Київ 
і Мінськ будуть її прибічниками. Офіційний Київ у 1990-ті рр. був 
затиснутий між ідеологічно аморфним економічним менталітетом 
багатонаселеного промислового Сходу та пасіонарним антируським 
Заходом, що забезпечило панування галицьких ідей на світоглядно-
му й інформаційному полі. І в ході Помаранчевої революції неначе 
у дзеркалі історії посередниками у переговорах з’являються «тіні за-
бутих предків» – президенти Литви і Польщі, католицьких держав, 
котрі задовго до зростання Москви намагалися утримувати право-
славну Україну і задумували у XVI ст. так звану Балто-чорноморську 
унію, яка санітарним кордоном відокремлювала Росію від моря і від 
«цивілізованої» Європи. У вотчину Заходу добровільно переходить 
Київська Русь – колиска руського Православ’я і символ візантійської 
спадкоємності. Протягом всієї української незалежності США під-
тримують націоналістичні сили і курують кар’єру політиків націо-
налістичного ґатунку. Можна сказати, що Вашінгтон – один із самих 
значних гравців, що визначають зовнішньополітичний вектор Києва. 
Додамо ЄС і Польщу як члена ЄС і самого крупного сусіда України.

У випадку, якщо Європейський Союз збережеться, то ніяких но-
вих гравців з числа європейських держав, що претендують на роль 
регіональних лідерів, звичайно ж, не з’явиться. У межах ЄС Поль-
ща і Румунія так і не зможуть реалізувати свої регіональні амбіції. 
У німецько-французькому морі ці відносно невеликі острови лег-
ко загубляться. Отже, у випадку розпаду ЄС (а під час кризи такий 
сценарій не слід виключати) Польща і Румунія можуть розгорну-
ти власну експансію. Ймовірно, Польща спробує посилити вплив 
в Україні і Білорусії і на загальнонаціональному рівні, і особливо 
в прикордонних областях. А Румунія докладе зусиль, аби повернути 
території, втрачені у 1940 р., насамперед Бессарабію. Однак, якщо 
ЄС збережеться, Польща програє Німеччині боротьбу за контроль 
над українською економікою і політичним процесом, а Румунія 
у кращому випадку може розраховувати на втягування в сферу свого 
впливу Молдови (втім, без перспективи подальшого поглинання).

Українці надто багато вимагали від європейців, надміру ідеалізу-
вали Захід. В результаті замість очарування маємо розчарування. Піс-
ля ідеалізації прийшов скептицизм. Сьогодні нав’язлива ідея україн-
ського політичного істеблішменту грати на почуттях українського 
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електорату, який мріє про справжнє світле європейське майбутнє 
і навіть згодний терпіти задля цього, може викликати масове розча-
рування як у євроінтеграції, так і в європейських цінностях. Все це – 
серйозний привід для теперішніх політичних партій змінити ритори-
ку і зайняти позицію не популярного євроромантизму, а відвертого 
єврореалізму, який відкриє Україні шлях до модернізації незалежно 
від того, візьмуть нас у ЄС чи ні. Європа захищає свій інтерес, який 
часто не відповідає українському, і дуже важливо, щоб наша діюча 
влада навчилась бачити, де вони співпадають, а де Україні варто шу-
кати власний шлях. Тоді в політичній сфері ми позбудемося популізму 
з європейською тематикою і знімемо з очей багатьох українців «ро-
жеві окуляри», через які вже довгі роки топчемося на місці.

Звичайно, Росія теж прагне утвердитися на Україні, і в останні 
роки вона досягла у цьому певних успіхів. Але російський вплив 
підривається не тільки протидією з боку колективного Заходу, 
а й україноцентричними аспіраціями Києва. Інше кажучи, Русь зно-
ву відкинута у ХІІІ ст., в удільну добу мозаїчного псевдодержавного 
утворення, що складається з дрібних князівств. Скоординована полі-
тика Києва та Москви значно б послабила атлантистський вплив не 
тільки на євразійському просторі, а й в Східній Європі. Наступним 
важливим компонентом є Білорусь, через яку пролягає найбільш 
короткий шлях до Москви, яким скористалися Карл ХІІ, Наполеон 
і Гітлер. Великий білоруський просвітник Михайло Йосипович Коя-
лович називав Білорусію «Західною Росією» [275]. Російський філо-
соф Г. Федорів наприкінці своєї роботи «Судьба империи» (1947 р.) 
прогнозував, що у разі розпаду СРСР разом залишиться «Велико-
россия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще на-
долго)» [587, т. 1, с. 326]. Тому відносини Москви і Мінська так само 
важливі, які відносини Москви і Києва. Нагадаємо й слова старця 
Лаврентія Чернігівського:

«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого 
Духа – это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. 
Это вместе – Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте, что было кре-
щение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать 
русских городов» [430, с. 152–153].

Геополітичний трикутник Москва-Київ-Мінськ здатний підірвати 
монополію США у Східній Європі. А з утворенням вісі Москва-Київ-
Мінськ-Белград вся Східна Європа могла б позбавитися американ-
ського контролю. І це було б початком нової європейської політики.
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6.5.  Кримськотатарський джихад:
перманентна загроза міжнаціональних сутичок 
в Криму

Кримський півострів – це майже острів, поєднаний вузьким пе-
решийком з материком, з його степовою рівниною, яку в давнину 
називали Диким полем. Хто володіє Кримом, той контролює Східну 
Європу, Причорномор’я і значну Частину Євразії. Ця геополітич-
на формула тисячоліття визначала його геостратегічне положення. 
Крим – євразійський мікрокосмос, багатовимірний комунікативний 
простір, який за тисячолітню свою історію неодноразово перетво-
рювався як на арену геополітичних, етнонаціональних і міжкон-
фесійних конфліктів, так і на площадку мирного вирішення питань 
євразійської і світової політики. Особливість геостратегічного по-
ложення Криму за історичний час, що нараховував 2,5 тис. років, 
визначало спільність долі півострова зі світовими євразійськими 
державами та імперіями, серед яких – Афінський морський союз 
і держава Олександра Великого, Римська і Візантійська імперія, Тюрк-
ський і Хазарський Каганати, Русь, Золота Орда і Велике князівство 
Литовське, Кримське ханство, Османська і Російська імперії. Більше 
п’яти століть Таврида розвивалася під впливом культури Давньої 
Еллади, близько трьох століть – Давнього Риму, тисячоліття – Ві-
зантії, близько трьохсот років – під покровом Османської імперії 
і двісті років – Російської імперії та СРСР.

Актуальність вивчення світоглядно-ідеологічних основ ради-
кального кримсько-татарського націоналізму визначається розу-
мінням того, що протягом багатьох століть відбувався і відбуваєть-
ся один із самих глибоких цивілізаційних розломів – зіткнення 
між християнством і ісламом. Достатньо пригадати, що саме Крим 
і ближні причорноморські степи стали ядром багатонаціональ-
ного війська кримського намісника Мамая, похід котрого на Русь 
1380 р. був своєрідною моделлю «європейсько-татарського спів-
робітництва», яке так яскраво проявилося у 1854–1856, 1918–1919 
і 1941–1944 рр. Протягом багатьох століть з української землі му-
сульмани цілими селами, селищами і містами гнали православний 
люд у рабство католикам. Тих, хто захищав свою свободу, землю, 
віру вбивали. Цивілізаційне протистояння і глобальний конфлікт 
між християнством та ісламом для нашого народу були боротьбою, 
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а при необхідності – мучеництвом за свою православну віру. В істо-
ричному контексті Україна не є єдиною країною, яка постраждала 
від цивілізаційного протистояння між християнством та ісламом. 
Історія пам’ятає геноцид вірмен, численні потрясіння на Балканах 
та інші – як в Європі, так і в Азії. Навіть новітня історія в останні 
десятиріччя продемонструвала чимало прикладів загострення цієї 
цивілізаційної боротьби, що набула нових форм і проявів. Достат-
ньо згадати війну у колишній Югославії, котра шляхом сотень тисяч 
жертв призвела до появи декількох нових держав. Ще свіжі у пам’яті 
жахи чеченських війн в Росії. Ми вже звикли до розірваного на му-
сульманську та християнську частину Кіпру.

Однією з головних передумов міжетнічних сутичок на території 
Кримського півострова слід вважати наслідки масової депортації 
деяких народів, головним чином кримських татар, вірмен, болгар 
і греків, які, згідно точці зору радянського керівництва, мали поне-
сти колективну відповідальність за співучасть у злочинах німецьких 
окупантів під час Великої Вітчизняної війни. У травні-червні 1944 р. 
з території півострова було депортовано 183 155 кримських татар 
(всього число депортованих кримських татар перевищило 200 ти-
сяч осіб), 9620 вірмен, 12 420 болгар і 15040 греків. До січня 1953 р. 
у місцях заслання перебувало 204698 спецпоселенців з Криму (не 
рахуючи німців, депортованих ще у 1941 р.). Депортоване населення 
було розселене в основному в Узбекистані (151 604 особи) та різних 
районах РРФСР (31551 особи). При цьому діяла заборона на виїзд 
з місць поселення, порушення якої каралося кримінальною відпові-
дальністю [538, с. 497–499, 508–511].

Заходи, вжиті Радянською владою, не були виключенням із за-
гальноприйнятих у міжнародній практиці. Наведемо лише два при-
клади. 19 лютого 1942 р. президент США Рузвельт підписав наказ 
про виселення із західних штатів всіх без винятку осіб японської 
національності і розміщення їх у таборах в центральній частині 
країни. Було інтерновано близько 120 тисяч осіб, з яких дві третини 
були громадянами США, а решта мешкала там легально. Одночас-
но з депортацією етнічних японців з діючої армії США були звіль-
нені військовослужбовці японського походження. У 1945 р., згідно 
рішенню чотирьох союзних держав, все німецьке населення тери-
торій, які передавалися під суверенітет СРСР, Польщі і Чехословач-
чини, а також німецьке населення Трансільванії, яке передавалося 
з-під юрисдикції Угорщини під суверенітет Румунії, належало висе-
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ленню на територію Німеччини. Коли Німеччина капітулювала, це 
рішення було виконане. Провина ж кримських татар була настіль-
ки очевидною, що навіть М.С. Хрущов, який реабілітував направо 
і наліво «жертв репресій», не насмілився їх повернути на «історичну 
батьківщину». При послабленні репресивного режиму в 1956 р. Указ 
Президії Верховної Ради СРСР «О снятии ограничений по спецпо-
селению крымских татар» оголосив «недоцільним» подальше утри-
мання кримськотатарського народу у спецпоселеннях, однак тим не 
менш зберіг заборону на повернення до Криму і присікав вимоги 
компенсації за втрачене майно.

Вимога реалізації права кримськотатарського народу на повер-
нення до Криму стало головною консолідуючою ідеєю, що була 
взята на озброєння лідерами кримськотатарського націоналізму. 
У 1960–80-ті рр. сформувався кримськотатарський національний 
рух, який піддавався репресіям з боку влади, що лише посилювало 
його консолідацію і радикально-націоналістичні тенденції. Впер-
ше великі масові акції у всіх регіонах проживання кримських татар 
були приурочені до 45-річчя створення Кримської АРСР. У вере-
сні 1967 р. в Ленінабаді відбувся нелегальний з’їзд активістів крим-
ськотатарського руху. Його лідери налагодили контакти з лібераль-
ною інтелігенцією – представниками правозахисного руху, а через 
них – звернулися до «світового співтовариства». Тим часом у 1967 р. 
з’явився Указ Президії Верховної Ради СРСР, який фактично ре-
абілітував кримськотатарський народ, хоча й замовчував його пра-
во на повернення. Це стало можливим лише в результаті преслову-
тої «перебудови». Маніфестація кримських татар 20 червня 1987 р. 
у Москві викликала у країні широкий резонанс. Проблемою крим-
ських татар почали займатися лідери Радянської держави, заінте-
ресовані у сприятливому міжнародному іміджі. У листопаді 1989 р. 
Верховна Рада СРСР прийняла Декларацію «О признании незакон-
ными и преступными репрессивных актов против народов, под-
вергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». 
Кримський облвиконком прийняв постанову про виділення 8400 зе-
мельних ділянок для кримських татар. З цього моменту розпочався 
масштабний і погано контрольований процес переселення десятків 
тисяч кримських татар на батьківщину.

Починаючи з 1991 р. фінансування заходів, пов’язаних з повер-
ненням і облаштуванням депортованих громадян, практично пов-
ністю здійснюється за рахунок коштів, що виділяються із держав-
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ного бюджету незалежної України. Оскільки цими асигнуваннями 
не завжди розпоряджаються раціонально, це призводить до поміт-
ного відставання темпів створення соціальної інфраструктури від 
темпів будівництва житла. Всього станом на 1 січня 1998 р. в Крим 
на постійне місце проживання повернулося 262 800 депортованих 
громадян (із них 259 000 кримських татар). За даними Державного 
комітету Криму по справам національностей і депортованих грома-
дян, за межами Криму залишається до 250 тисяч кримських татар. 
При цьому існує також думка, що десятки тисяч кримських татар, 
які постійно або тимчасово прописані в Криму, але не мають україн-
ського громадянства (тобто є громадянами інших держав СНД, 
насамперед Узбекистану), враховуються у ході різних підрахунків 
чисельності кримськотатарського населення двічі – за місцем про-
писки в Криму і за місцем громадянства. З’явився навіть спеціаль-
ний термін – «сезонні татари», оскільки багато хто з них з’являється 
в Криму на період будівельного сезону.

Неоднозначно оцінюються кримськотатарськими лідерами їх 
відносини з Києвом. Одні вважають, що Україна немає достатніх 
коштів на облаштування кримських татар. Інші впевнені у тому, що 
татари серйозно помилилися, сподіваючись на Київ, який не тільки 
не виділяє гроші на потреби репатріантів, а й залишає у себе части-
ну надходжень, що виділяються для цього міжнародними фондами. 
Коли Україна взяла курс на ізоляцію від Росії, і в Криму (де більше 
ніж 80% населення вважають себе росіянами), зародився проросій-
ський рух, український уряд вирішив прискорити повернення на 
пів острів кримських татар. Татари були потрібні Києву як активний 
етнічний союзник у боротьбі з російською більшістю населення ав-
тономії. Тактичної мети київська влада досягла – татарські лідери, 
які ненавиділи Москву, виявилися гарними союзниками і ефектив-
но протидіяли в Криму росіянам. Меджліс, щоправда, час від часу 
натякав на те, що, у якості зворотьної послуги, рано чи пізно ви-
магатиме для Криму статусу татарської автономії, але Київ робив 
вигляд, що натяків не розуміє. Поки в Криму існувала загроза росій-
ського сепаратизму (яка і зараз остаточно не знята), татарам відвер-
то відмовити не сміли. Так, наприкінці грудня 1997 р. у Сімферополі 
пройшов черговий курултай (з’їзд) кримськотатарського народу. 
На ньому виступав спеціально запрошений кримськотатарським 
керівництвом голова Народного Руху України В’ячеслав Чорновіл, 
котрий заявив, що у випадку приходу до влади його партії, будуть 
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урізані повноваження Республіки Крим, які здаються йому надмір-
ними. Він також пообіцяв боротися проти створення на півострові 
російської національної автономії і всіляко сприяти відновленню 
прав кримськотатарського народу, однак відносно питання щодо 
національної автономії татар в Криму, як зазначив Чорновіл, Рух 
ще не визначився. Було прийняте рішення про сумісну участь Руху 
і Меджлісу у парламентських виборах 1998 р. на Україні. До партійного 
списку депутатів Руху у Верховну Раду було внесено два крим ських 
татарина: Мустафа Джемілев і депутат ВР Криму Надир Бекіров (Не-
зависимая газета. 25.12.1997 р.). Цим самим Меджліс продемонстру-
вав, що знаходиться в опозиції уряду України, оскільки почав бло-
куватися з однією із провідних опозиційних партій. Стало очевид-
ним, що його союз з Рухом заснований не тільки на спільних з ним 
антиросійських настроях, але й на суперечках з офіційним Києвом. 
Отже, в цілому можна розглядати зближення Меджлісу з україн-
ськими націоналістами як тимчасове. Та й українські націоналісти 
навряд чи схочуть втрачати підтримку своїх прибічників через спіл-
ку з силами, що виступають за розкол України [421].

Ісламізація кримськотатарського руху дає можливість привер-
нути до нього не тільки увагу, а й допомогу впливових мусульман-
ських кіл таких країн, як Саудівська Аравія, Туреччина, Пакистан, 
Іран, Йорданія. Тому неможна виключити, що через певний період 
на півострові може активізуватися ваххабітський рух, підтриманий 
як із Саудівської Аравії, так і з Чечні і Узбекистану. Враховуючи ста-
новлення і слабкість ісламських інститутів в Криму, ваххабізм може 
швидко взяти там угору над іншими напрямками ісламу.

Активна пропагандистська діяльність здійснюється серед крим-
ськотатарських школярів і студентів. Сотні молодих татар проходять 
підготовку в ісламських учбових закладах як на території автономії 
так і за кордоном. В першу чергу це стосується медресе, майже пов-
ністю контрольованих мусульманськими братствами, пов’язаними 
з Туреччиною і Саудівською Аравією. На сьогодні число кримсько-
татарських школярів – майбутніх студентів – вже складає 15%, 
протягом найближчих років ця цифра, в силу природного зростан-
ня населення, може збільшитися у 1,5–2 рази [203, с. 31]. Створю-
ються татарські школи і спеціальні класи для учнів-татар в росій-
ськомовних школах. В Криму із року в рік збільшується кількість 
татарських студентів. У Сімферопольському університеті відкрито 
факультет кримськотатарської мови і літератури. В Кримському 
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державному індустріально-педагогічному інституті, куди доступ 
слов’янським абітурієнтам ускладнений, йде підготовка кримсько-
татарської технічної інтелігенції. Там регулярно відбуваються кон-
ференції і семінари, що мають відверто націоналістичний характер. 
У школах і вищих навчальних закладах розповсюджується пантюрк-
ська і ваххабітська література.

Уряд України не тільки не перешкоджав, але й в якійсь мірі спри-
яв зв’язкам кримських татар з чеченськими сепаратистами, адже це 
посилювало антиросійські настрої серед татарського населення Кри-
му, необхідні для стримування з його допомогою російського сепа-
ратизму на півострові. У чеченців та кримських татар багато спіль-
них точок дотику. Їх поєднує іслам, близькість культур. Ці народи 
відносяться до числа «репресованих», оскільки в один і той же час 
були виселені зі своєї батьківщини і понесли значні втрати. Обидві 
на ції вважають винуватцями своїх бід радянське, а потім й російське 
керівництво. Вже на початку 1990-х рр. Меджлісом і Духовним 
управлінням мусульман Криму (ДУМК) були встановлені тісні зв’язки 
з етнічними сепаратистами Чечні й Дагестану. Ці контакти зберегли-
ся і після переходу чеченських бойовиків на позиції ваххабізму, про-
голошення «джихаду» Росії і залучення для боротьби з росій ськими 
військами активістів міжнародних ісламських терористичних ор-
ганізацій. Мустафа Джемілев не приховує своїх дружніх стосунків 
з Чечнею. Так, з приводу подій у Дагестані в січні 1996 р. він заявив: 
«Ми не вважаємо дії чеченських братів бандитизмом. Це адекватна 
реакція на тероризм Росії» [203, с. 33]. Члени Організації кримсько-
татарського національного руху (ОКНР) воювали добровольцями 
у Чечні, поранені чеченські бойовики відновлювали здоров’я у Кри-
му, а зараз чеченці сприяють організації воєнізованих підрозділів 
кримських татар. Чеченський фактор активно використовується 
Меджлісом і ДУМК як засіб радикалізації протестних акцій крим-
ських татар. Елементи ісламського екстремізму чітко проявилися 
під час масових демонстрацій кримських татар (при активній участі 
чеченців) у березні 1998 р. у Сімферополі. Блокування залізничних 
шляхів і автострад призвело до сутичок з силами правопорядку, 
в результаті яких отримали поранення різного ступеню важкості 
47 татар і 19 співробітників міліції. Особливо активною публічна 
підтримка ДУМК і Меджлісом етнічних сепаратистів та ісламських 
радикалів у Чечні з осені 1999 р., коли російські федеральні війська 
приступили до розгортання рішучих військових дій. Чеченська тема 
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зайняла помітне місце в кримськотатарських газетах «Голос Кры-
ма», «Авдет», «Къырым» та інших, близьких до Меджлісу, виданнях. 
Лідери і активісти Меджлісу, Ісламської партії Криму, радикальної 
партії «Адалет», Кримськотатарського молодіжного центру вла-
штовували демонстрації протесту і пікети у Генерального консуль-
ства РФ у Севастополі, відверто виражали ісламську солідарність 
з «народом Ічкерії, який веде мужню боротьбу за свою незалежність 
проти російського імперіалізму». Ця позиція Меджлісу не змінилася 
і в подальшому. У «Зверненні» Меджлісу до керівників держав, пар-
ламентів, міжнародних організацій і світової громадськості у зв’язку 
із захопленням заручників 23 жовтня 2002 р. говориться наступне:

«Група, що захопила заручників у Москві, – не зробила нічого такого, 
що не було вже сотні разів безконтрольно і безкарно зроблено російськи-
ми військами проти цивільного населення Чечні» [203, с. 33–34].

Існує установка Меджлісу про бажаність шлюбів кримських та-
тар з чеченськими вдовами. В подальшому неможливо виключити, 
що саме чеченський прецедент може стати стимулятором активіза-
ції дій кримських татар по створенню власної автономії в Криму під 
егідою ісламу.

Чеченські ваххабіти зацікавлені у тому, щоб мусульманські ан-
клави створювалися не тільки в Росії, а й на всьому пострадян ському 
просторі, оскільки виношують плани очолити процес мусульман-
ського сепаратизму як на Північному Кавказі, так і в регіонах єв-
ропейської частини колишнього СРСР, де компактно проживає 
населення, що сповідує іслам. Слід зазначити, що в часи СРСР на-
ціональні структури кримських татар були сильно розмиті. Татари 
в засланні, на відміну від інших «репресованих» народів, зокрема, 
тих самих чеченців, перемішались із тюркомовними кримськими 
циганами-мусульманами, з узбеками і таджиками. В силу вищена-
ведених обставин, до останнього часу кримських татар у загальній 
масі було неможливо зарахувати до стійких прихильників ісламу. 
До їх переселення в Криму фактично не було діючих мечетей, іс-
ламських навчальних закладів і служителів культу. Покоління крим-
ських татар, що вирісло у засланні, складалося переважно із атеїстів, 
котрі погано були знайомі з традиціями ісламу і не дотримували-
ся їх. Тому на сьогоднішній день у кримських татар немає якихось 
жорстких родових і кланових структур і, отже, цілком можливим 
є перенесення на кримський грунт мусульманських інститутів із 
Чечні. Слід нагадати, що у XVIІ–XVIIІ ст. кримські шейхи і улеми 
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відіграли дуже важливу роль в ісламізації Північного Кавказу. Тепер 
можливий зворотній процес [421].

Сьогодні Україна не володіє ініціативою в кримськотатарській 
проблемі, скоріше ця роль належить Туреччині. Як відомо, Крим 
більше ніж два століття знаходився фактично в залежності від Ос-
манської імперії. Для Туреччини він завжди був районом її життєво 
важливих інтересів, тож посилення її впливу на півострові мож-
на розглядати у якості одного з пріоритетних завдань турецького 
керівництва в його зовнішньополітичній діяльності. Добре відомо, 
що Туреччина ще до розвалу СРСР почала активно розігрувати 
кримськотатарську карту. Найбільш значні турецькі політики неод-
норазово заявляли, що кримська проблема є однією з пріоритетних 
для Анкари. Нині ісламісти не приховують свого погляду на майбут-
нє півострова: «Не варто турбуватися, кому відійде Крим – Україні 
чи Росії. Як тільки туди повернуться всі мусульмани, Крим стане ту-
рецьким» – такі прогнози були надруковані в турецькій пресі [203, 
с. 29]. За словами надзвичайного і уповноваженого посла Туреччи-
ни в Україні Аджара Гермена, «питання про те, наскільки добрими 
будуть відносини Туреччини з Україною, безпосередньо пов’язаний 
із Кримом» (Авдет. 1993. # 5. 11 марта) [421]. Саме Туреччина є голов-
ним економічним спонсором повернення кримських татар із різних 
регіонів колишнього СРСР на «історичну батьківщину». Не маючи 
власної громади в Криму, Туреччина працює з кримськотатарським 
населенням як зі своєю діаспорою. Вона не тільки турбується про 
татарське населення півострова, а й спирається на кримських татар 
в проведенні своєї геополітичної стратегії в Причорномор’ї. Актив-
ність турецької розвідки в південній Україні безпрецедентна. Для 
впливу на кримських татар Анкара використовує не тільки спіль-
ність мови і релігії двох народів, але й робить акцент на їх історич-
них зв’язків. Причому упор робиться на те, що культурні і релігій-
ні зв’язки турок і татар розірвала Росія після підкорення Криму. 
В кримськотатарському середовищі проводиться цілеспрямована 
протурецька лінія: ведеться активна інформаційно-пропагандист-
ська робота, посилюється підготовка національних кадрів, орієн-
тованих на Туреччину, причому кількість відправлених туди на на-
вчання студентів постійно збільшується.

Туреччина виступає головним зовнішньополітичним партнером 
«Меджлісу кримськотатарського народу». Представники цієї неуря-
дової організації, що не отримала в Україні офіційної реєстрації, вже 
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зараз приймаються в Туреччині на урядовому рівні. Їх співробіт-
ництво здійснюється за наступними основними напрямками:

1. Представництво Анкарою інтересів Меджлісу на міжнародній 
арені.

2. Створення спільних виробництв за участю кримськотатар-
ських бізнесменів.

3. Гуманітарна допомога по лінії Червоного Півмісяця.
4. Навчання кримськотатарської молоді в навчальних закладах 

Туреччини.
5. Матеріальна допомога в галузі освіти і культури.
6. Співробітництво мусульманських релігійних діячів, допомога 

в організації ісламського виховання, в будівництві мечетей та інших 
культових споруд [421].

Цілком очевидно, що Туреччина дуже зацікавлена у створенні 
кримськотатарської автономії в Криму, що дозволить їй контролю-
вати півострів, а тому буде приймати міри, які сприятимуть активі-
зації сепаратистських настроїв серед татарського населення.

Світський націоналізм і релігійний екстремізм об’єднує одна ме-
та – етнічна чистка краю від слов’янського населення і створення 
незалежного татарського Криму. Відомо, що самовільні захоплен-
ня земельних ділянок з боку татар стали повсюдним явищем. До 
захоплень будинків росіян і українців (як у Чечні) поки що справи 
не ді йшло, однак відплив слов’янського населення із Криму в Росію 
і ближні області України йде повним ходом. У самому Криму ство-
рюються цілі райони компактного проживання татарського насе-
лення – Бахчисарайський і Білогорський [203, с. 34]. Крім остаточ-
ного переселення кримських татар Меджліс передбачає переселення 
до Криму інших татар – від Казані й Астрахані до Байкалу, пересе-
лення під виглядом кримських татар будь-яких інших тюрків (азер-
байджанців, узбеків і так далі), можливу репатріацію турецьких, 
румунських і болгарських татар, іміграцію мусульман інших націо-
нальностей (зокрема чеченців) і максимального збільшення наро-
джуваності в кримськотатарських родинах.

Кримськотатарські націоналісти добиваються визначення ста-
тусу Криму в складі України за «національно-територіальним 
принципом». Окрім того, передбачається добитися компенсації 
не тільки матеріального, як раніше, а й морального збитку по-
страждалим від депортації. В межах національного самоврядуван-
ня йде цілеспрямоване формування елементів кримськотатарської 
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державності. Сформульована державна ідеологія, згідно якої єди-
ним сувереном в Криму є кримськотатарський народ. Тільки йому 
мають належати всі багатства півострова: земля, вода, надра, 
споруди і т. д. Створено власний інформаційний простір крим-
ськотатарською мовою (канали й передачі на радіо і телебаченні, 
преса). Функціонує система самоврядування. На території Криму 
Меджлісом створена жорстка вертикаль влади: Меджліс – районні 
меджліси – селищні меджліси. Така організація дозволяє крим-
ськотатарським націоналістам безперешкодно впроваджувати свою 
політичну лінію і максимально чітко здійснювати керівництво на 
місцях. Фактично на сьогоднішній день Меджліс – паралельний 
уряд в Криму, уряд для кримських татар зі всіма необхідними від-
ділами й секторами. Відокремленню кримськотатарського соціуму 
сприяє і створення численних «власних» асоціацій за професійними 
чи іншими ознаками: робітників народної освіти, лікарів, офіцерів, 
ветеранів, жінок та ін.

Серйозну силу представляють створені при потуранні україн-
ської влади так званні «загони самооборони». Бойовики проходять 
підготовку під керівництвом турецьких, йорданських і чеченсь-
ких інструкторів, воєнізовані формування мають склади зі зброєю 
і боєприпасами. За деякими оцінками, при необхідності Меджліс 
у самий стислий термін може виставити близько 15 тисяч добре 
озброєних і навчених бойовиків [421].

Найбільш радикальні лідери кримськотатарського націоналістич-
ного руху відверто заявляють про створення у недалекому майбут-
ньому незалежної кримськотатарської держави. Ця дискусія вже 
давно непідконтрольна офіційному Києву, який сьогодні мало тур-
бує доля етнічних українців в Криму: нехай краще півострів стане 
етнічно татарським, але збережеться у складі України. Можливо, 
саме кримськотатарські бойовики стануть тією силою, яка буде при-
боркувати федералістські виступи населення півдня і сходу Украї-
ни. Загроза знову опинитися під «російським ігом» може ініціювати 
рішучі дії кримських татар. Однак захист ними територіальної ціліс-
ності України є рівнозначним відмові від вимог створення власної 
автономії. Тому у суперечках росіян та українців із-за Криму, татари 
будуть керуватися тезою про те, що тільки вони можуть претенду-
вати на цю територію, оскільки є «корінною нацією». Їхні дії будуть 
спрямовані як проти росіян, так і проти українців для того, щоб до 
краю загостривши конфлікт між ними, проголосити власну неза-
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лежну державу, а потім використовувати міжнародні організації для 
юридичного обґрунтування своїх прав на Крим.

Масове повернення татар у Крим поклало початок процесам, 
спрямованим на утворення на півдні України значного мусульман-
ського анклаву з реальною перспективою виникнення у майбут ньому 
на території Кримського півострова кримськотатарської іслам ської 
держави. Як довів досвід останніх років, саме кримськотатарська 
проблема, досить болюча для України, в першу чергу сприяє виник-
ненням конфліктів у цьому регіоні. Роль політичного ісламу в Криму, 
без сумніву, буде зростати. Підірваність власних традицій, відсут-
ність спадкоємності ісламських інститутів роблять для кримських 
татар майже неможливим відродження свого «кримського ісламу». 
Тому основним каталізатором цього зростання стануть закордонні 
сили, зовнішні ідеї. Вельми вірогідним є опосередковане втручан-
ня ззовні у сепаратистський конфлікт в Криму з боку Туреччини, 
Чечні та інших мусульманських держав, що, поза сумнівом, надасть 
йому затяжний характер та ісламістську спрямованість. Тому про-
цеси, що відбуваються сьогодні в Криму, вимагають стратегічного 
осмислення і моделювання можливих сценаріїв міжцивілізаційних 
сутичок, торкаються України в контексті активізації мусульман-
ського світу (насамперед, ісламського фундаменталізму). Все це ра-
зом взяте вказує на особливе значення Кримського півострова не 
тільки у геополітичному трикутнику Україна – Росія – Туреччина, 
однак і в глобальній геополітиці.

6.6.  Україна-Крим-Чорне море 
в геополітичних перспективах вирішення
«Східного Питання»

У сучасному глобальному світі, де національна держава або вза-
галі не виступає в якості суб’єкта політичного процесу, або сприй-
мається таким мінімально, а її суверенітет з точки зору геополітики 
вбачається вельми ефемерним і відносним, справжнім політичним 
суверенітетом може мати тільки блок держав з єдиним цивілізацій-
ним знаменником – схожими культурними моделями і етичними 
цінностями, загальнозначущими сакральними центрами, спільною 
історичною спрямованістю і тотожнім розумінням християн ської 
есхатології. Для східноєвропейського цивілізаційного простору, до 



704 А.О. Сошніков. Український націоналізм 
як соціокультурна міфотворчість

р

якого, крім Росії, України і Білорусії належать також Вірменія, Грузія, 
Греція, Кіпр, Молдова, Румунія, Болгарія, Македонія, Чорногорія, 
Сербія, таким знаменником є спільна візантійська спадщина.

Два мудрих діяння уславили ім’я римського імператора Костян-
тина Великого: визнання християнства, яке при ньому стало дер-
жавною релігією і заснування Нового Риму, названого Константи-
нополем на честь засновника. Так відродився древній Візантій на 
хлібному шляху між Елладою та Скіфією, увиразнивши своєю по-
явою кордон між Європою і Азією, між античністю і середньовіч-
чям. Чимало інших богів, старих і нових, переселилися в Константи-
нополь разом з людьми, освятивши місто Костянтина.

Як усі міста, будувався Константинополь не тільки з нового каме-
ню і дерева, а й з уламків зруйнованих міст, з елементів уже прожи-
того життя. Міцноребрі кораблі привозили сюди те, що лишилося 
цінного в Афінах, Дельфах, Коринфі, Ефесі, Єгипті й у самому Римі. 
Зокрема, з Дельф припровадили восьмиметрову бронзову колону – 
опору Золотої триноги, на якій колись возсідала Піфія. Встановле-
на на кам’яному п’єдесталі, тринога прикрасила міський іподром. 
З римського храму Аполлона також привезли чудової роботи коло-
ну, яка стала підставкою для бронзової статуї імператора Костян-
тина в образі Аполлона, який вітає схід сонця [366, 427–442]. Серед 
статуй, колон, уламків статуй і вівтарів була колосальна статуя Бел-
лерофонта на коні, привезена з Антіохії і встановлена на Таврійській 
площі. На її чотирьохкутному постаменті чиясь рука вибила грізно-
застережливе пророцтво: місто зруйнують роси.

Поступово Константинополь політично занепадає. Захід відок-
ремлюється від Сходу подіями, побутом, вірою: латинський перво-
священик володіє Римом і західною церквою, а нащадок германців 
Карл Магнус (Каролінг), мешкаючи в болотах Лютеції, приймає 
вінець римських імператорів. Переможні хоругви мусульманських 
синів Аравії і турків віють над труною Боголюдини і в дикій величі 
не раз наближаються до візантійських мурів. У свою чергу, гордови-
тий болгарин і шукач пригод варяг також змушують ромеїв викупа-
ти спасіння даниною. Але статую Беллерофонта розбили хрестонос-
ці, які взяли місто мечем, очолювані італійським князем Боніфацієм 
Монферратським. Така ж доля спіткала і колосальну статую Геракла, 
створену геніальним Лісіппом [585, с. 316–317]. Ці статуї були зни-
щені через те, що рицарі не могли взяти їх з собою, на відміну, ска-
жімо, від обнизаних коштовними каміннями аналоїв у храмі Святої 
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Софії, що їх розрубали на частини, як жирний пиріг. Рицарі ввели 
у притвори храму коней і мулів, аби нав’ючити скарби. Але тварин 
злякала блискуча підлога, вони іржали, хропіли і впиралися, їх били 
і кололи мечем, пролилася кров. У цей час на головному престолі 
храму танцювали повії, що їх затягли насильно, як коней і мулів, 
змусивши скинути одяг [366, с 321–323]. Найкоштовніші уламки 
Константинополя були вивезені з міста, щоб стати елементами но-
вого європейського життя. Немало було спалено і розбито шука-
чами Граалю, але щось і лишилося після першого завоювання. Кон-
стантинополь відбудували роботящі ремісники-деміурги.

І вдруге, всупереч пророцтву, не від руки росів – потятий ятага-
нами воїнства Мехмеда Завойовника впав Константинополь, тепер 
вже назавжди [585, с. 636–637]. Все повторилося. Знову розрубали 
на шматки аналої Святої Софії, знову лилася кров на коштовну під-
логу храму, а дикий танок публічних жінок замінило пов’язання лю-
дей, які зачинилися в Софії, волаючи до Бога про порятунок [155]. 
І, всупереч пророцтву, роси проголосили себе спадкоємцями Ві-
зантії, а поміж греків пішло нове пророцтво про русий народ, який, 
здолавши турок, врятує Елладу.

Східне Питання народилося у вечір 29 травня 1453 р., коли оста-
точно стихнув супротив на вулицях взятого турками Константино-
поля. «Новий Рим» перетворився на Стамбул – столицю Османської 
імперії, а у візантійської цивілізації, що поєднувала єдиною право-
славною вірою і культурою народи Балкан, Причорномор’я, Закав-
каззя і Близького Сходу було вирване серце. Візантійська цивілі-
зація, яка не загинула, однак була позбавлена свого історичного 
центру і розчленована, продовжувала жити надією на звільнення 
від османського гноблення і возз’єднання. Хрест над Святою Со-
фією марився не одному поколінню греків, сербів, болгар, сирійців, 
молдаван, грузин, вірмен, а єдиною силою, здатною підняти візан-
тійський прапор і возз’єднати єдність цивілізації з самого початку 
стала Росія, яка взяла на себе основну місію у вирішенні Східного 
Питання. Отже, Східне Питання – це питання відновлення єдності 
візантійської православної цивілізації і повернення її історичного 
центру – Константинополя.

В своїй історії Східне Питання пройшло декілька етапів зі змі-
ною в них ролі Росії.

1. 1453 – кінець XVII ст. На цьому етапі Османська імперія роз-
ширюється, підминаючи під себе все нові й нові землі і підкоряючи 
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православні народи на Балканах, в Закавказзі, в Криму і україн-
ських степах. Навіть пихатим європейцям замість звичних для них 
завойовницьких планів приходилося турбуватися, насамперед, 
про захист власних земель – від турок ледве вдалося оборонити Ві-
день. Російська держава тільки що зміцніла і сама знаходилась на 
прикордонні між православним та мусульманським світами. Спо-
чатку Росія була в силах тільки матеріально підтримувати східних 
патріархів, укріплюючи зв’язки з православним Сходом. Та вже 
цар Олексій Михайлович обіцяє грецьким посланцям: «я принесу 
в жертву своє військо, казну і навіть кров свою для вашого визво-
лення» [179, с. 466].

Турецькі васали – кримські татари ще можуть нападати на Мос-
кву. Ведучи кочовий, примітивний спосіб життя, займаючись ско-
тарством і конярством, вони гостро потребували речі самої першої 
необхідності, які і здобували шляхом варварських набігів на при-
кордонні країни, де хапали все, що потрапляло під руку. Поступо-
во головною метою їх хижих походів стало захоплення полонених, 
ясиру. Угон у полон жителів суміжних територій і продаж їх у раб-
ство став основою місцевої «економіки». Зрозуміло, у Росії терпіти 
розбійницьке гніздо біля своїх кордонів не бажали. Однак, оскіль-
ки за спиною кримських татар стояла Туреччина, ліквідувати крим-
ськотатарську загрозу тривалий час не вдавалося.

До священної боротьби проти «бусурманів» наполегливо закли-
кав слов’ян Лазар Баранович:

«Як роси з небес, всі чекають у нас милостивого його царської милості 
слова. Орди до нас нахлинули у великій кількості, і ця загроза, що висить 
над нами, чи пройде так від нас. О, дав би бог і навчив руки козацькі на 
боротьбу і персти їх на бій з ордами, щоб і нога їх в Україні не лишилась; 
а це могло б статись: згодою держави зміцнюються. Війська у його царській 
величності багато; коли б приєднався до них союз самопальний, то впа-
ли б орди в ту яму, яку вони для християн копають» [187, с. 63].

Художники зображують Івана Мазепу в бойовому обладунку, по-
ети славлять «залізний вік», що «буйно й криваво розквітає» (Іван 
Орловський [323, c. 296–299]), коли з упалих мечів виростає «залізне 
жниво» (Стефан Яворський). О. Бучинський-Яскольд закликає до-
сягти Пропонтиди, захопити «Гемус, гострі Родопи, Медіни багаті» 
і взагалі «дідизну Магомета» [323, с. 242]. 1698 р. молодого Пилипа 
Орлика захоплює, що «Алцід російський» «візьме у кайдани і Дарда-
нелли, попелом встелить» і «страшно потрусить ще раз Перекопом» 
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(в думці не маючи, що через десять років доведеться вдаватися до 
допомоги там, де прагнув безжально нищити) [323, c. 318–330].

2. Кінець XVII – початок ХІХ ст. Османська імперія переживає 
кризу, а Росія, навпаки переходить до вирішення своїх національних 
завдань, замислюючись вже і про Імперію. Великий Петро І розпочи-
нає свої військові подвиги з потужного ривка до Чорного моря – за-
войовується Азов, засновується Таганрог. Однак Північна Війна від-
волікає всю увагу Росії на північ, далеко від Константинополя.

Та Росія не може не повернутися на південь, хоча б для того, щоб 
встановити свою владу над Україною, Кримом, отримати надійний 
вихід до Чорного моря. Катерина ІІ та її полководці О. Суворов, 
Г. Потьомкін, О. Румянцев здійснюють цю велику справу, замислю-
ючись вже й про більше – про повне знищення влади турок над пра-
вославними народами. Нащадки афінян і спартанців чекали допо-
моги від нащадків скіфів. Флот Олексія Орлова діє у Середземному 
морі, громлячи турецький флот і піднімаючи на повстання греків. 
У складі ескадри було всього шість кораблів, на яких розмістило-
ся близько 600 десантників. Але й поява цього нечисленного флоту 
біля берегів Еллади викликала повстання в Пелопоннесі. До росій-
ських десантників приєдналися грецькі добровольці, з яких сфор-
мували західний і східний «спартанські легіони». Була відчайдушна 
хоробрість і перемоги, було звільнення Аркадії і Мессіни, героїчне 
взяття Наваріна під командою бригадира Ганнібала (діда Пушкіна). 
Бракувало згуртованості і зброї. Розгромлені під Метоною, «спар-
танські легіони» повернулися в Наварін – останній опорний пункт 
росіян. А звідти, підірвавши укріплення, ескадра вийшла у відкрите 
море. В Мореї з’явилися загони албанських беїв, нацьковані султа-
ном, щоб упродовж дев’яти років плюндрувати цю землю зусилля-
ми 15 тисяч досвідчених головорізів. Така була помста за повстан-
ня. По ньому лишилися нескошені поля, спалені тисячі оливкових 
і тутових дерев. Тоді ж 40 тисяч греків, седмиця населення, поли-
шило країну. Дев’ять років тортур – таку ціну визначив султан за 
ковток волі.

Морська війна склалася для ескадри О. Орлова щасливіше. Після 
блискучої перемоги у Чисменській битві російський флот утвердив-
ся у Східному Середземномор’ї, внаслідок чого близько 20 островів 
Архіпелагу відійшли од Порти, прийнявши російське підданство. 
Базою флоту, зміцненого трьома невеличкими ескадрами, що при-
були з Росії, став острів Парос.
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Амністія всім грекам, які брали участь у повстанні, спровокова-
ному експедицією Орлова, була необхідною умовою мирного догово-
ру між Росією та Туреччиною, підписаного у селі Кучюк-Кайнарджі. 
Услід за підписанням договору грецькі добровольці, часто у повно-
му складі, разом із сім’ями, переселялися в Росію. Ця хвиля емігра-
ції була найбільшою за всю історію російсько-грецьких зв’язків. На 
кораблях середземноморської ескадри прибуло кілька тисяч пере-
селенців. Вони частково осіли в Балаклаві, організовані в Балаклав-
ський грецький батальйон і несли кордонну службу на кримському 
узбережжі від Севастополя до Феодосії. Деякі, залишивши зброю, 
стали торговцями і ремісниками, оселившись у Керчі та Єнікале. 
Частина греків радо відгукнулася на заклик Г. Потьомкіна гнізди-
тися в Таганрозькому порту. Ті греки, які виселилися з Кримського 
ханства, осіли в Маріуполі. Грецьку громаду Херсона склали більше 
ста родин, які переселилися з острова Менорка. Анатолійські греки 
заснували колонію в Феодосії. Разом з переселенцями 1812 р. вони 
створили намисто грецьких поселень, які простяглися від гирла Ду-
наю до Азовського моря – на тих же місцях, де й античні поліси.

Кучюк-Кайнарджійський мир 1774 р. закріплює покровитель-
ство руського імператора над православним населенням всієї Ос-
манської імперії і, особливо, – над Святими Місцями в Палестині. 
Катерина ІІ вже мріє про константинопольський престол для ону-
ка – Костянтина. У 1791 р. у місті Яссах був укладений мир, за якими 
Туреччина віддала Росії землі між ріками Південним Бугом та Дні-
стром і погодилась визнати приєднання Криму до Росії. В результаті 
другої турецької війни Росія остаточно укріпилась на північних бе-
регах Чорного моря. До 1820-х рр. Росія відібрала у Туреччини все, 
що могла взяти собі й перейшла до послідовної впертої реконструк-
ції візантійського простору. Здавалося, що нова Візантія от-от ста-
не реальністю, однак у Східному Питанні з’явилося декілька нових 
факторів, які на багато років відсунули його вирішення.

3. ХІХ – начало ХХ ст. У 1853 р. поступаючись вимогам Франції, 
турки відібрали у греків ключі від Віфлеємського храму і передали 
їх латинянам, що являлося порушенням обіцянок даних Росії і уда-
ром для всіх східних християн. Розрахунок Франції і Ватікану вия-
вився правильним. Микола І той час об’явив протест Порті, так як 
у Єрусалимі почались заворушення, які жорстоко приборкувались 
турками. Наляканий султан вже схилявся до поступок Росії, коли 
у справу втрутилась Австрія і завидниця Росії Англія, які таємно 
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запевнили Порту у своїй підтримці її проти Миколая Павловича. 
Держави ці запропонували відіграти роль посередника між Росією 
та Туреччиною, на що Микола І погодився. Тим часом західна преса 
розпочала справжнє цькування Росії, як ніколи апелюючи брехнею. 
На вимоги царя дотримуватись договору 1774 р. Туреччина, отри-
мавши таємну підтримку названих вище держав і... Сардинії, на-
весні 1854 р. об’явила війну Росії. Після розгрому турецького флоту 
в бухті Синопа союзники відкрито виступили на боці Туреччини. 
Цікавим є той факт, що під час Кримської війни польський авантю-
рист М. Чайковський організував у Туреччині «козацький легіон» 
(близько 1400 солдатів) проти Росії. Немає потреби передавати всім 
відомі факти героїчної оборони Севастополя, яка коштувала стіль-
ки жертв Росії, але й стала однією з найславніших сторінок її історії. 
Спровокований Ватіканом конфлікт змусив Миколу І воювати май-
же проти всієї Європи за праве діло, якому він так віддано служив 
з перших днів свого царювання. Відмітимо, до речі, наявність се-
ред союзників невдячної Австрії, у 1848 р. врятованої виключно за-
вдяки Миколі І. Наскільки неспростовною у цьому конфлікті була 
роль Ватікану, видно з послання, що промовив з кафедри в момент 
оголошення війни Францією Росії Марія-Домінік-Огюст, кардинал 
Сибур, «милістю Святого Престолу Апостольського архієпископ 
Паризький»:

«Війна, в котру вступила Франція з Росією, є не війною політичною, 
а війною священною. Це не війна держави з державою, народу з народом, 
однак єдино війна релігійна. Всі інші підстави, висунуті кабінетами, по 
суті, не більше як привід, а істинна причина, угодна Богові, є необхідність 
відігнати єресь Фотія; приборкати, сокрушити її. Така визнана мета цього 
нового хрестового походу і така сама прихована мета і всіх інших хресто-
вих походів, хоча ті, хто брав у них участь і не зізнавались у цьому» [89, 
с. 487].

Тривалий час Європа, налякана турецькою загрозою, сама праг-
нула нацькувати Росію на Османську імперію, закликаючи до хрис-
тиянських почуттів руських володарів. Але коли Росія стала на-
справді сильною і з’явилася перспектива утвердження руських на 
Босфорі, на шляху Росії встав європейський «концерт держав», на 
чолі з Великобританією. Англійці більш всього боялися, що росіяни 
отримують контроль над шляхами на Схід і перетворять свою краї-
ну на впливову морську державу. Невідомо чому, англійцям здава-
лося, що росіяни в Константинополі – це півкроку до росіян у Індії, 
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а тому гімном британських ультра-патріотів стала бравурна пісень-
ка про «Джинго» з приспівом: «Руські не отримають Константино-
поля». Засобів у британській політиці було три, вони застосовували-
ся одночасно – дипломатичний і військовий шантаж Росії, підтрим-
ка життєдіяльності «хворої людини Європи» – Османської імперії, 
відрив від Росії православних народів, через перетворення їх руху 
з відновлення Візантії на «національно-визвольну боротьбу». Там, 
де не спрацьовував один засіб, допомагав інший. То Росію, яка вима-
гає контролю над проходженням суден чорноморськими Пролива-
ми («ключів від власного житла»), «осаджує» коаліція європей ських 
держав; то військовою інтервенцією в Крим вдається позбавити 
Росію чорноморського флоту і загальмувати її просування на схід; 
то православні народи, які ще недавно дивилися на Росію як на свою 
єдину визволительку, спокушають на «європейські пряники» і Росію 
зраджують... Єдиний православний світ виявився розчленований 
на велику кількість дрібних держав, які ненавиділи не так турок, як 
своїх сусідів. Втім, і сама Росія, під західним впливом, стала показу-
вати не властиву їй раніше нерішучість. Російське суспільство роз-
поділилося на західників – які зовсім не цікавилися темою Східного 
питання; слов’янофілів – які головною своєю метою бачили «визво-
лення слов’ян» і були ворожі до православних неслов’ян не менш, 
ніж до турок; і, нарешті. нечисленних «візантиністів» – які зберігали 
відданість візантійській ідеї. Але всі зусилля Європи тільки відтягу-
вали вирішення Східного Питання – не більше того. Росія зупини-
лася у мурів Константинополя у 1878 р., не ризикнув піти на відкри-
ту війну з Англією. Проте у 1917 р. Росія та Англія були союзниками 
в боротьбі проти Німеччини та Туреччини. Константинополь був 
«почесним призом» Росії у випадку успішного для неї завершення 
війни. Війна закінчилася успішно для Антанти, але без Росії. В дні 
поділу Османської імперії Російської держави просто не існувало... 
Східне Питання знову не було вирішене.

4. 1917–1991 рр. Інтернаціоналісти-більшовики на диво швидко 
розібралися з національними завданнями Росії. Вже у 1918 р. Ленін, 
котрий ще не контролював і чверті території колишньої Росії, без-
апеляційно заявляє: «Радянській Росії потрібні Проливи». Щоправ-
да, в дусі «пролетарського інтернаціоналізму» обиралось екстрава-
гантне вирішення питання – більшовики підтримують турецького 
національного лідера Мустафу Кемаля Ататюрка в його переможній 
війні проти греків (і Антанти, що стояла за ними). В жертву Кемалю 
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приносяться награбовані церковні цінності (під приводом допомо-
ги голодуючим), інтереси вірменського народу, який тільки що пе-
режив геноцид – і все це в надії отримати на знак подяки Проливи. 
Однак, взявши Стамбул, Кемаль відразу ж відвертається від старих 
друзів, заявивши: «Соціалізм – так, СРСР – ні». Кемалісти, розча-
ровані у наслідках Першої світової війни, вирішили утвердити ту-
рецьку націю на території колишньої Османської імперії. Кемалізм 
спирався на низку ідеалів, що вирісли на прагматизмі і усвідомленні 
необхідності реформ. Результатом модернізації Туреччини (Танзи-
мату) стали світські юридичні кодекси і реорганізація цивільного 
врядування за європейськими нормами, але були збережені основ-
ні традиційні інституції шаріату та ісламські школи. 1923 р. Члени 
Комітету єдності і прогресу очолили Республіку Туреччина і сфор-
мували шість принципів кемалізму: республіканський устрій; від-
сутність державної релігії та світський контроль над правом і осві-
тою; секуляризація – скасування халіфату, заборона монастирів, ла-
тинізація алфавіту, переклад Корану турецькою мовою; переймання 
західних звичаїв (заміна силоміць стилю одягу на західний, еман-
сипація жінок тощо); національна єдність спирається на принцип 
єдності мови; популізм – проголошення ідей суверенітету народу, 
свободи і рівності перед законом; боротьба з неосвіченістю і забо-
бонами, запровадження новітніх технологій й державне втручання 
у суспільне життя. Міжнародними договорами закріплюється ви-
нятковий контроль Туреччини над Проливами (насамперед – кон-
венцією Монтре 1937 р.).

Нову невдачу у спробах вирішити Східне Питання зазнав СРСР 
після Другої Світової війни. У переможця в руках практично всі 
Балкани, залишаються тільки Греція (де розгортається могутній 
партизанський рух, підтриманий СРСР) та Туреччина (яка в роки 
війни зберігала пронімецький нейтралітет і записалася до «антигіт-
лерівської коаліції» лише тоді, коли вже все було ясно). Сталін ський 
уряд висуває Туреччині вимогу розмістити радянську військову 
базу на Босфорі, одночасно піднімається питання про вірменські 
області Російської імперії, які були подаровані Кемалю Леніним. 
У відповідь Туреччина звернулася за підтримкою до США, ті про-
голошують «доктрину Трумена»: комунізм не повинен розповсю-
джуватись на південно-східну Європу. Туреччина і Греція вступа-
ють у НАТО і питання знову відкладається – з турецької території 
на СРСР націлена ядерна зброя, а одна з натовських баз знаходиться 
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прямо на священному для вірмен Арараті. Туреччина, перетворив-
шись на оплот американського впливу на сході, поводить себе з все 
більше зростаючою зухвалістю, як це довела Кіпрська криза 1974 р., 
коли турками була окупована половина грецького острову, який 
відіграв таку важливу роль у візантійському просторі. Суттєво змі-
нюється і внутрішній устрій поствізантійського простору – на тери-
торії нинішньої Туреччини практично не залишилося греків, бага-
тонаціональний Стамбул стає суто турецьким містом, православні 
народи Балкан поступово розтрачують своє православ’я, спочатку 
радянізуючись, а потім, не менш стрімко, вестернізуючись. Окре-
ма державність православних країн оформлюється, їхні кордони 
стають непорушними. Зав’язуються вузли численних регіональ-
них конфліктів, які опутують православні народи по руках і ногах, 
роблячи їх заручниками США. А головне – сама Росія ще за інер-
цією прагне вирішити Питання – але вже погано розуміючі навіщо 
і в ім’я чого. Однак, як це не здається дивним, – розпад СРСР, ката-
строфічне ослаблення Росії, крах біполярної світової системи знову 
актуалізували Східне Питання і дали шанси на його вирішення.

1991 – початок ХІ ст. Розпад пострадянського простору поганий 
всім, крім одного – він вніс в міжнародну ситуацію творчу невпев-
неність. Багато з того, що недавно сприймалося як данність, тепер 
викликає сумнів. А це означає, що під питання можна поставити 
й будь-яку з догм існуючого світового порядку на чолі з США. На-
самперед, розпад СРСР розв’язав руки Туреччині, яка вийшла дале-
ко за межі відведених їй кордонів сфер впливу і прагне підгорнути 
під себе всі тюркські республіки колишнього СРСР, таємно думає 
про Крим – іншими словами, геополітичні апетити Туреччини є та-
кими, що невідворотньо підштовхують її до ролі агресора, який 
є небезпечним для сусідів і який, у випадку поразки, буде жорстоко 
і справедливо покараний. Із країни, котра захищає свій національний 
суверенітет (позиція майже невразлива) Туреччина перетворюєть-
ся на регіональну наддержаву, «приборкати» яку виникає бажання 
у дуже багатьох країн. Оспорюючи чужі кордони, турки ставлять 
під сумнів також і свої власні. В питанні відносно Проливів Туреч-
чина мала необережність йти на явні порушення конвенції Монтре, 
обмежуючи прохід російських суден в своїх економічних інтересах 
(пов’язаних з розрахунками перетягнути на себе нафтові потоки) – 
якщо до того у Росії був відсутній привід скаржитися, – для військо-
вих суден Проливи були закриті, а для торгівельних повністю від-
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криті, – то тепер Туреччина поставила під питання статус Проливів 
і свою роль «чесного» сторожа. Американська антисербська агресія 
на Балканах також відіграла свою позитивну роль – кордони в цьо-
му регіоні стають все більше і більше віртуальними, такими, що 
підлягають насильницькому перегляду під пильним оком «дядечки 
Сема», отже ніхто вже не має ніяких гарантій і кожен, хто опиниться 
так чи інакше ображений американцями (які сприяють ісламській 
агресії в самому центрі Балкан) волею-неволею змушений буде шу-
кати собі іншого покровителя, яким не може виступати ніхто, крім 
Росії. Припинення блоково-ідеологічного протистояння відкри-
ло простір для дії інших факторів об’єднання, стрійні лави НАТО 
більше і більше розколюються, зокрема, в Східній Європі починає 
формуватися греко-кіпро-вірмено-ірано-сирійська коаліція, явно 
спрямована проти Туреччини. Всі члени цієї коаліції, хоча і діють, 
озираючись на США, розраховують на активну геостратегічну під-
тримку Росії. Нарешті, сама Росія, звільнена від інтернаціоналістич-
ної догми, може сама більш чітко сформулювати свої ідеальні і праг-
матичні завдання. Цей стрибок із царства блокової необхідності 
у царство багатополярної свободи, за сприятливим збігом обставин, 
дає шанс на те, що Східне Питання нарешті буде вирішено [608].

Сьогодні геополітичний простір Східного Питання організова-
ний у вигляді певних завдань.

Вселенське Православ’я. В більшості країн «візантійського спів-
товариства» православна ревність про віру поступилася прохо-
лодності, пристосуванню до світського духу, а потім стала на шлях 
внутрішньої руйнації. З одного боку, православні церкви прийма-
ють все більш активну участь в екуменічному русі – ліберальному 
проекті, який ставить своїм завданням розмивання всіх духовних 
відмінностей християнських конфесій, злиття їх в єдиний чавун. 
З іншого боку, православ’я, зближаючись в межах екуменізму із 
Заходом, втрачає свою внутрішню цілісність. Як наслідок – на пре-
столі Великої Церкви в Константинополі опинилися особи, які 
є ким завгодно – католиками, мусульманами, масонами, однак тіль-
ки не істинними православними патріархами. Східне Питання не 
може бути вирішене без того, щоб Православ’я не було відновле-
не як жива духовна традиція народів візантійського простору, без 
того, що знову не були усвідомлені відмінності його віровчення від 
інших релігій і єресі Заходу, щоб не прийшло розуміння того, що 
Православна Істина повніша і вища від національних культур тих 
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чи інших народів. В цьому відновленні Православ’я руським логіч-
но розпочати з себе, з відродженням духовної привабливості Пра-
вославної Церкви в Руському Мирі, з поверненням православних 
прин ципів у фундамент руської державності. Тоді ми зможемо при-
нести цю Істину і іншим народам.

Константинополь – Проливи – Туреччина. Головний елемент 
Східного Питання – це відновлення цивілізаційного ядра Візантії – 
Константинополя, перетворення Стамбула знову на «Новий Рим», 
центр Візантійської співдружності при лідерстві Росії – єдиної дер-
жави, яка здатна відновити візантійський простір. З того часу, як 
Константинополь знову стане православним Містом, його сакраль-
на сила в багато разів прискорить інтеграцію «візантійських» на-
родів. Адже ще Ф. Достоєвський писав:

«Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у ту-
рок и остаться нашим навеки. Одним нам он должен принадлежать, 
а мы, владея им, можем допустить в него и всех славян и кого захожим 
еще сверх того...Если Россия займет Константинополь одна, за свой счет, 
она может сказать тогда восточным народам, что она потому берет себе 
Кон стантинополь, что ни единый из вас, ни все вы вместе, не доросли до 
Константинополя, а она, Россия, доросла. Именно теперь наступает этот 
новый фазис жизни России. Константинополь есть центр восточного 
мира, а духовный центр и глава его есть Россия. Россия, Владея Констан-
тинополем, будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян 
и всех восточных народностей, не различая их со славянами» [179, c. 624].

Руський Константинополь – це остаточне і жорстке вирішення 
Східного Питання. Турецькі політики небезпідставно побоюються 
зовнішнього пробудження Росії, оскільки кожна постановка Схід-
ного Питання невідворотно ставить під сумнів саме існування ту-
рецької держави. Тому для Туреччини Східне Питання – це питання 
життя і смерті і не слід недооцінювати запеклість її супротиву, на-
віть якщо вона залишиться без допомоги США.

Балкани. Головна проблема цього регіону – його етнографічна 
різноманітність. Півострів недаремно звуть «пороховою бочкою» – 
вузли конфліктів такі заплутані, що важко запідозрити їх природне 
походження. Протягом тривалого часу кордони на Балканах прово-
дилися з таким розрахунком, щоб провокувати можливі майбутні 
конфлікти. Жодна з балканських націй не зібрала своїх розпоро-
шених частин, і, навпаки, кожна з балканських держав включає 
в свої межи ворожу компактну меншість. Югославська катастрофа 
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показала, що може зробити з Балканами ворожа сила у будь-який 
момент розбухавши один із тліючих конфліктів. Тому вже сьогодні 
балканські народи мають замислитися над альтернативою націо-
налістичній катастрофі – про той державний і геополітичний устрій, 
за яким провідного значення набувають не племінні, а цивілізаційні 
і релігійні характеристики; а в цьому відношенні регіон є єдиним 
(за винятком католицької Хорватії та мусульманських форпостів 
у Боснії та Албанії, які штучно підтримуються США).

Греція – Кіпр. Греція так і не змогла оговтатися від ударів, завда-
них їй Кемалем у 1920-х рр. Сьогодні грецька територія скоротила-
ся, фактично, до Грецької республіки та Південного Кіпру. Тому за-
гроза грецького суперництва Росії у справі візантійської реставрації 
практично виключена. Навпаки – Греція гостро потребує російської 
підтримки у Кіпрському питанні. У 1974 р. Туреччина, скористав-
шись конфліктом між грецькою та турецькою громадами, окупувала 
північну частину острова і розпочала фактичне її отуречення. Кіпр 
має величезне стратегічне значення у Середземномор’ї і є винятко-
во важливим для грецького народу – тому усунення його турецької 
окупації повинно стати одним із важливих етапів на шлях до ви-
рішення Східного Питання. В подальшому можлива еллінізація за-
хідного узбережжя Малої Азії як складова частина її невідворотної 
детюркизації.

Вірменія – найважливіший стратегічний союзник Росії в регіоні, 
кревно зацікавлений у вирішенні Східного Питання. Насамперед 
тому, що вірмени бажають відновлення історичної справедливості, 
яка була порушена Туреччиною у 1915 р.: тоді турками була виріза-
на більша частина населення Західної Вірменії. Вірменський народ 
всього за декілька місяців втратив дві третини території свого про-
живання і значної частини своєї чисельності. З тих пір Ай Дат – від-
плата за Геноцид – є важливою складовою частиною вірменської 
національної ідеології. Здійснення Ай Дата мислиться вірменами 
в тісній спілці з Росією, вірмени немовби відводять росіянам роль 
головного судді і месника, самі будучі готові і надалі виступати полі-
тичною і військовою опорою Росії у Закавказзі. Повернення Західної 
Вірменії вірменському народу – одна з важливих складових частин 
вирішення Східного Питання.

Україна – Крим – Чорне море. Це завдання стоїть на грані Східно-
го Питання та Питання Руського. Зрозуміло, що Росія не може існу-
вати без відторгнутої Малоросії та й навряд чи просто зможе довго 
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існувати без південноруських земель. Прочне встановлення контро-
лю Росії над цим регіоном – це попередня умова, без виконання якої 
подальші дії у Східному Питанні просто неможливі. Без контролю 
над Україною для Росії є неможливим контроль над Чорним морем, 
без контролю над Чорним морем неможливий чорноморський флот, 
який є необхідним знаряддям Росії в Східному Питанні [608].

Своєрідність сучасного моменту в історії України відзначається 
ситуацією вибору шляху майбутнього розвитку. У зв’язку з цим по-
стає питання стратегічного партнерства, яке на цей час виглядає до-
сить заплутаним, оскільки до рангу «стратегічних партнерів» часто 
зараховуються не держави, чиї національні інтереси по стратегічних 
напрямках збігаються з інтересами України, а лише ті з них, з якими 
у неї існують просто добрі відносини. Іноді мається на увазі скоріше 
потенціал розвитку взаємин, ніж їх реальний стан. У всіх сусідніх 
країнах є політики чи політичні рухи, які пред’являють територіаль-
ні претензії до України. Число проблем може збільшитися по мірі 
зменшення військово-політичної та економічної сили української 
держави.

В сучасних умовах зовнішньополітичний курс української дер-
жави визначається як багатовекторний, що в практичній площині 
розуміють спрощено. Строго кажучи, Україна й досі не має надій-
них стратегічних партнерів серед країн світу. Попри те, що пробле-
ми, пов’язані з переходом від однієї суспільно-політичної системи 
до іншої, в політичних дискусіях обговорюються вже давно, до до-
сягнення широкого громадського консенсусу з питання як необхід-
ності реформ, так і засобів їхнього здійснення ще далеко. Представ-
ники різних політичних сил намагаються оприлюднити свої погля-
ди щодо міжнародних пріоритетів України відповідно до власних 
ідеологічних уподобань. Найбільш гострі дискусії розгортаються 
між тими, хто орієнтований на пріоритетний розвиток відносин 
з Росією і країнами СНД й тими, хто головним завданням вважає 
включення України до євроатлантичної структури.

Так як у геополітичному коді України західний і східний вектор 
«курують», відповідно, Європейський Союз та Російська Федерація, 
то Сполучені Штати вклинилися у регіон під традиційним прапо-
ром «просування демократії» [423]. Для цього вони успішно осідла-
ли «нічийний» і зруйнований (розграбований) південний морський 
геополітичний вектор України. Ще напередодні розпаду СРСР 
Дж. Азраєль закликав «заохочувати і підтримувати всі зусилля анти-
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фундаменталістських мусульманських держав, особливо Туреччи-
ни», підкреслюючи:

«За винятком двох мільйонів таджиків майже всі мусульмани СРСР 
відносяться до тюркських народів, говорять на тюркських мовах та мають 
позитивні історичні асоціації з турками і Туреччиною. Таким чином, вони, 
ймовірно будуть вельми сприймаючими до турецьких пропозицій відкри-
ти консульства, інформаційні центри, торгівельні контори та інші подібні 
заклади у себе й розширити учбовий, культурний, науковий і технічний 
обміни» [774, p. 97].

Крах СРСР, підрив гегемонії Росії у Чорному морі і утворення тут 
«геостратегічного вакууму» перетворили Туреччину і Україну – як 
найбільш сильні держави регіону – на геополітичних антагоністів. 
Ця ситуація була адекватно усвідомлена Туреччиною (на відміну від 
України) ще на початку 1990-х рр. Враховуючи відповідність своїх 
планів геополітичній стратегії Заходу (насамперед США) і спираю-
чись на свій статус їхнього «стратегічного партнера» по блоку НАТО, 
а також на спеціально розроблену з цією метою доктрину «тюрко-
ісламського синтезу», Туреччина успішно використовувала велике 
піднесення етнорелігійного націоналізму тюрко-мусульманських 
народів колишнього СРСР і прагнення нових незалежних держав 
дистанціюватися від Росії для реалізації власних геополітичних 
цілей. В липні 2000 р. державний міністр Туреччини Абулхаллюк 
Чей виступив із заявою, яка виходить за рамки будь-якого дипло-
матичного протоколу, і яких-небудь сто років назад невідворотньо 
призвела б до війни між двома країнами. Представник офіційної 
Анкари порівняв Президента Росії В. Путіна з Гітлером, а дії по на-
веденню порядку в Чечні гітлерівським геноцидом євреїв і зажа-
дав від Москви «припинення насильства». Рахунок жертв у Чечні 
(в тому числі і з боку бандитських формувань) далеко ще не дій-
шов до дійсних (і тим більш вигаданих) цифр геноциду євреїв, і вже 
ніяк не наблизився до цифр звірячого геноциду вірмен, влашто-
ваного Туреччиною. Однак турецький міністр цим не обмежився. 
В одному із своїх виступів він закликав «реабілітувати Велику 
Осман ську імперію», поповнивши її за рахунок Азербайджану, 
тюркських республік Середньої Азії, Ірану і навіть... України. «Росія 
не має сил протистояти нам» – цього для А. Чея було достатньо, щоб 
спрямовувати свої апетити далеко за межі історичної Османської 
імперії, на землі, які їй ніколи не належали. Втім, навіть коли б пан 
державний міністр Туреччини обмежився виключно «історичними» 
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землями «Оттоманської Порти», наприклад Кримом і Чорномор-
ським узбережжям України, то й тоді нам мало не буде [608].

Створення Чорноморської зони економічного співробітництва 
(ЧЗЕС) і Парламентської асамблеї чорноморського економічного 
співробітництва (ПАЧЕС) було ініційоване Туреччиною із розра-
хунком на поступове перетворення учасників кооперації в слухня-
них статистів турецької геополітики на величезному просторі, який 
включає Центральну Азію, Каспійський і Чорноморський басейни, 
Східне Середземномор’я і Балкани. Так Ісмаіл Джем (екс-міністр іно-
земних справ Туреччини) вважає, що турки «мають продемонстру-
вати всьому світові вміння бути і європейцями, і азіатами одночасно, 
здатність не замикатися у собі, обираючи тільки один із векторів... 
Туреччина не вміщується у рамки поняття «країна на задвірках Єв-
ропи»... «Наша мета – стати центром Євразії, країною, яка визначає 
розвиток Євразії, у якій Захід і Схід перетинаються географічно, еко-
номічно, соціально і політично...». Безпрецедентна за масштабами 
і значенням та роль, яку взяла на себе Туреччина у макрорегіоні Пів-
денно-Західної Азії, безпосередньо зачіпляє життєво важливі інтере-
си української держави. Вже зараз Туреччина має самий сильний на 
Чорному морі воєнний флот. Масована інтервенція дешевих низько-
якісних турецьких товарів призводить до згортання української про-
мисловості і розширення невиробничого споживання, перетворює 
Україну на валютного донора Туреччини. Протурецька геоетнічна 
орієнтація кримськотатарських націоналістів активно використо-
вується на дипломатичному рівні як фактор тиску на уряд України. 
Постійне нагадування українському уряду про те, що характер ту-
рецько-українських взаємовідносин залежить від готовності України 
задовольняти вимоги кримських татар, стало майже обов’язковим 
у публічних виступах турецьких дипломатів і державних чиновників.

Ясно, що Туреччина прагне використати послаблення Росії для 
встановлення гегемонії в районі Чорного моря, вона зовсім не заці-
кавлена в появі тут нового геополітичного конкурента, уособленого 
ще однією великою слов’янською державою – незалежною Україною. 
Необхідність ретельного вивчення і врахування «турецького факто-
ра» продиктована тією винятковою роллю, яку Туреччина відіграє 
зараз як головна сила західної стратегії витіснення Росії на північ 
і нейтралізації України у Чорноморсько-Каспійському і Централь-
но-Азійському регіонах стратегічного суперництва. Тут необхідно 
враховувати, принаймні, два важливих аспекти проблеми: по-пер-
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ше, спільні інтереси Заходу і Туреччини; по-друге, власні турецькі 
інтереси. Завдання Туреччини на кожному з цих двох напрямках 
формулюються таким чином:

1. Інтенсивне наповнення утворених після розпаду СРСР гео-
політичних і геостратегічних пустот в Чорноморсько-Каспійсько му 
і Центрально-Азійському регіонах. Закріплення цієї ситуації шляхом 
включення нових незалежних держав (і особливо України) в систему 
міжнародних організацій, договорів і угод, що мають на ме ті витіс-
нення Росії із вказаних регіонів. Недопущення об’єднаних тен денцій 
держав СНД (особливо України і Росії).

2. Втягування колишніх радянських республік в орбіту впливу 
Заходу і Туреччини шляхом експлуатації прагнення цих держав до 
повноцінного суверенітету. Формування у вказаних регіонах дер-
жавних структур та інститутів, які відповідають стратегічним ін-
тересам Заходу і Туреччини. Підтримка з цією метою прозахідних 
і протурецьких урядів, лідерів і рухів (у тому числі й опозиційних).

3. Забезпечення політичної і військової присутності Заходу і Ту-
реччини в Чорноморсько-Каспійському і Центрально-Азійському 
регіонах з метою встановлення тут системи оперативного контролю 
і управління діями тюрко-ісламських сил антиросійської орієнтації. 
Створення аналогічної системи контролю вогнищ перманентної 
конфліктності по всьому периметру Чорноморсько-Каспійського 
регіону і використання цього фактора як засобу тиску на Росію, 
Україну та інші колишні радянські республіки.

4. Політико-економічне, фінансове, кредитне, технологічне, то-
варне тощо проникнення в нові незалежні держави і реструктури-
зація їхньої економіки з метою отримання прямого доступу до екс-
плуатації стратегічної сировини (нафти, руди, металів і т. п.) в обмін 
на інтервенцію низькоякісної торгівельної продукції та посилення 
фінансово-кредитної залежності. Створення нових стратегічних 
транспортних комунікацій, які ізолюють Росію від нових незалеж-
них держав.

5. Створення інформаційного поля (включаючи систему підго-
товки кадрів), націленого на впровадження норм і стереотипів по-
ведінки соціальних груп (особливо елітних структур), що відпові-
дають стратегічним інтересам США, Туреччини та інших зацікавле-
них країн Заходу.

6. Активне використання для посилення своїх позицій в Чор-
номорсько-Каспійському регіоні міжнародних організацій (ОБСЄ, 
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ООН, ЄС) і особливо створених з цією метою регіональних органі-
зацій (ЧЕС, ПАЧЕС), покликаних забезпечити постійну присутність 
і оперативний контроль Заходу і Туреччини над політичними та ін-
шими процесами, що відбуваються у регіоні.

7. Розвиток військового співробітництва з країнами СНД у рам-
ках програми «Партнерство заради миру» з метою поступового 
втягування цих країн (насамперед України, Азербайджану, Грузії 
і Узбекистану) до сфери впливу НАТО (головним чином США і Ту-
реччини) і подальшої геополітичної фрагментації пострадянського 
стратегічного простору.

8. Нарощування політико-дипломатичного проникнення в нові 
незалежні держави на випадок необхідності прийняття Заходом 
«складних рішень» (наприклад проведення операцій іракського, 
боснійського, суданського чи афганського типу) з перспективою 
поступового перехоплення у Росії «миротворчої місії» на постра-
дянському геостратегічному просторі.

9. Мобілізація всіх політико-дипломатичних, економічних, ідео-
логічних, інформаційних і військових засобів для формування гео-
політичної вісі прозахідної і протурецької орієнтації (наприклад, 
вісі Грузія – Україна – Азербайджан – Молдова, партнерства Київ – 
Тбілісі – Баку – Ташкент і т. д.) з метою остаточного витіснення Росії 
із Чорноморсько-Каспійського стратегічного простору [140].

Турецьке керівництво оцінює Чорноморсько-Каспійський і Цен-
трально-Азійський регіони як єдиний ареал довготривалої геополі-
тичної стратегії, що спирається на доктрину «тюрко-ісламського 
синтезу» і передбачає поступове зближення, а в перспективі і злиття 
у єдине політичне, економічне і духовне ціле всіх тюркомовних і му-
сульманських народів Центральної Азії, Кавказу, Криму, Поволжя, 
Уралу, Сибіру і Балканського півострова. Отримавши натхнення 
розпадом СРСР, різким послабленням Росії, нездатністю України та 
інших нових незалежних держав заповнити геополітичний вакуум, 
Туреччина активно використовує протиріччя між ними для рішен-
ня, принаймні, наступних стратегічних завдань:

1. Максимально швидке та ефективне використання тих можли-
востей, що з’явилися для всебічного розвитку торгово-економічних 
і науково-технічних зв’язків на корисних для Анкари умовах, і в цьо-
му зв’язку створення у Чорноморсько-Каспійській зоні регіональної 
системи економічного співробітництва (ЧЕС) і політико-економіч-
ного контролю (ПАЧЕС), здатної забезпечити лідерство Туреччини 
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та обмежити вплив інших ймовірних конкурентів (не тільки Росії 
і України, а й Німеччини).

2. Забезпечення максимально можливого політичного, етнокуль-
турного і духовно-релігійного впливу на нові незалежні держави з му-
сульманським населенням або тюрко-мусульманськими громадами 
на їх території (кримські татари, гагаузи в Молдові, аджарці в Грузії, 
мусульмани Кавказу, тюркські народи Росії і т. д.) через створення 
єдиного тюрко-ісламського інформаційного простору, цільових ін-
вестицій в сферу освіти, у будівництво медресе і мечетей, в підготовку 
кадрів (в тому числі ісламського духовенства), а також шляхом впро-
вадження спеціалістів і агентів впливу до структур, що визначають 
геополітичну орієнтацію, зміни у законодавстві, економічну, військо-
ву, інформаційну політику та інші важливі сфери діяльності.

3. Формування в цілях оптимального забезпечення власних еко-
номічних і політичних інтересів в Чорноморсько-Каспійському ре-
гіоні відповідних регіональних систем політичного співтовариства 
з подальшим наданням їм функцій військово-політичної структу-
ри у рамках «особливих» відносин з НАТО. Перехоплення функцій 
стратегічного контролю у Росії, перетворення України на слухняно-
го статиста турецької геополітики у Причорномор’ї.

4. Реалізація протурецьких проектів розробки і транзиту вугле-
водневої сировини із держав Центральної Азії і Каспію (нафтопро-
від Баку – Тбілісі – Джейран, газопровід Баку – Тбілісі – Ерзерум 
та інші варіанти) як геоекономічна передумова стратегії витіснення 
Росії (і нейтралізації України) із Чорноморсько-Каспійської зони 
стратегічного суперництва. «Нафтові» спекуляції на цьому ґрунті 
по відношенню до України.

5. «Неявна» (неофіційна) мобілізація етнорелігійного націоналіз-
му в тюрко-мусульманських регіонах пострадянського простору під 
прапором повернення цих народів до ісламу. Пряма підтримка на-
ціонал-сепаратистів Чечні, Дагестану, Татарстану, Башкирії в РФ, 
кримськотатарських – в Україні, пантюркістів – в Азербайджані 
і Центральної Азії в їх загальному прагненні відмежуватися від про-
російської геоетнічної орієнтації та змінити її на протурецьку чи 
прозахідну [140].

Після невдач на Близькому Сході США також взяли курс на Украї-
ну. Білий Дім вирішив перетворити Україну на регіонального лідера 
(містечкового буревісника демократії), переслідуючи свої геополі-
тичні цілі в Євразії. Для цього є декілька підстав:
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1. Після розпаду СРСР у США з’явилася можливість створення 
нових зон «життєвих інтересів» на кордонах євразійських цивілі-
зацій у безпосередній близькості до Росії та головних суперників 
у глобальній конкуренції – Західної Європи та Китаю.

2. У Пентагоні чудово уявляють, чому Крим називають геополі-
тичним полюсом Євразії, який дозволяє контролювати величезні 
території.

3. Враховуючи ситуацію на Близькому Сході США звернули ува-
гу на можливість оказувати вплив на Росію і особливо ЄС за допо-
могою енергетичного моста в Україні.

Відбулася трансформація євразійської політики Сполучених 
Штатів, що створюють новий «трояндо-помаранчевий» геополі-
тичний пояс «відданості». Реальністю стали військові бази НАТО 
в країнах Балтії, Польщі, Румунії і Болгарії, американська присут-
ність на Південному Кавказі (Грузія) і в Центральній Азії (Киргизія). 
Для утворення нового євразійського поясу «відданості» у Америці 
був розроблений геополітичний проект. В США, Україні, Польщі, 
Литві, Латвії, Естонії до теперішнього часу є багато прибічників за-
пропонованого ще у 1992 р. З. Бжезинським проекту «Балто-Чорно-
морської дуги» – прямого антиподу Єдиному економічному просто-
ру. США зацікавлені в посиленні своїх позицій у Східній Європі, ба-
сейні Чорного моря, в Середземномор’ї, у гирлі Дунаю і на Балканах, 
а також на шляхах транзиту сировинних ресурсів із басейна Каспію 
і Середньої Азії до Європи. Посилення позицій США у вказаних 
пунктах обумовлено послабленням контролю над ними Російською 
Федерацією. Тому консервація України в якості економічно нездат-
ної і культурно відсталої, але юридично самостійної держави від-
повідає життєвим потребам Сполучених Штатів. При цьому Захід 
не прикидається, а щиро вірить у свою всесвітньо-історичну місію 
просування демократичних цінностей на всіх широтах планети 
і в необхідність встановлення на будь-якій території (включаючи, 
зрозуміло, й Україну), притаманого західному суспільству «демо-
кратичного ладу».

Зовнішньополітичні установки уряду США носять, за оцінкою 
співробітників Бруклінгського інституту, відверто націоналістич-
ний характер [750, p. 260]. Консервативні угрупування висунули ви-
могу формування «нового духу», який являє собою новий варіант 
націоналістичної імперської ідеології, пов’язаний з ідеєю мораль-
ної переваги США над усіма іншими країнами світу. Відображен-
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ням цієї ідеї в суспільній свідомості сучасної Америки є так званий 
американоцентризм – віра в провіденційну місію Америки вказу-
вати шлях розвитку всьому людству. Американоцентризм – один 
із різновидів європоцентризму, що розглядає Америку як форпост 
людства, як цитадель абсолютно нової культури. Осмислення куль-
турних зв’язків між Європою та Америкою мають у філософії дав-
ні традиції. Реальні соціально-історичні особливості долі амери-
канської нації, зрозуміло, дозволяють вести мову про своєрідність 
США. Деякі європейські філософи, придивляючись до тих змін, що 
відбувалися на американському континенті, вбачали у цих нова-
ціях прообраз принципово іншої цивілізації, яка не тільки рішуче 
випереджає європейську, а й аксіологічно не є тотожньою з нею. 
В свою чергу, філософи Нового Світу, підхопивши цю настанову, 
розвинули всілякі месіанські ідеї, згідно котрим Америка розпочи-
нає нову історію людства. Завойовники материка зображувалися як 
неофіти, які мають повне право диктувати свою волю «примітив-
ним» народам Америки і Африки. За допомогою даних ідеологем 
виправдовувались насилля і геноцид. Історичне становлення мис-
лилося як боротьба із «дикістю» індіанців, як цементування нації 
на ґрунті найбільш життєвих зразкових стандартів. Американська 
революція ототожнювалася з втечею євреїв з Єгипту, засновників 
держави порівнювали з біблейськими патріархами, а Вашингтона 
уподібнювали Мойсею. Американські філософи ідеалізували май-
бутнє. Вони пророкували прихід нових часів, майбутню перемогу 
принципів демократії і гуманізму, які вони намагалися проілюст-
рувати на прикладі буцімто безконфліктної історії США. За атлан-
тичними концепціями США – єдина країна, що не докладаючи ні-
яких зусиль стала великою державою. Основою для офіційної тези 
про богообраність американського народу слугують отримані через 
не потребуюче великих зусиль знищення індіанських племен вели-
чезна територія, плодючі землі, сприятливий клімат, корисні надра 
й нарешті той факт, що у обох світових війнах Америка ціною «ма-
лої крові» захопила лев’ячу долю перемоги. Однак, навіть західні 
автори все більше говорять про провали в американській політиці, 
що намагається за допомогою сили нав’язати іншим народам свої 
«цінності» [423]. Провалившись у своєму устремлінні стати хазяї-
ном на земній кулі, США втратили частину свого впливу навіть 
у «вільному світі». І завдяки упущенням або ж тому, що вже зробле-
не, але ще більше через зменшення економічної сили, американський 
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народ нічого не виграє від цієї гегемоністської політики, крім того, 
що добра частина нації залишиться безробітною [724, p. 259, 270].

За нинішніх обставин втрата чи бодай істотне обмеження дер-
жавного суверенітету України для більшої частини олігархічних 
кланів є загрозою для статків та влади. Олігархи російські є відчутно 
потужнішими українських й безперешкодно знищать конкурентів 
у випадку створення «Слов’янського союзу» або «возз’єднання Укра-
їни з Росією». Навіть клани, фінансово й організаційно пов’язані 
з російськими структурами, нерідко намагаються демонструвати 
свою автономність у ставленні до тих чи інших подій. Незадоволен-
ня українського населення своїм злиденним життям в Україні на-
полегливо спрямовується на сусідню Росію за допомогою трагіко-
мічних «ходінь» і «стоянь», в під час яких розпалюється антиросій-
ська істерія. Ще тривалий час предметом роздумів для освіченої 
громадськості будуть події «помаранчевої революції», які відбулися 
в Україні в листопаді-грудні 2004 р., і, за характеристикою В’ячеслава 
Брюховецького, були схожі на «вертепне, карнавальне дійство у бага-
тьох моментах» (Брюховецький В. Владу беруть силою, а утримують 
мудрістю // День. – 2005. – 21 січня) [142, с. 36]. Протест, що відбув-
ся в Україні, не змінив реалії постсоціалістичного устрою. Йдеться 
скоріше про відсторонення від влади одного потужного олігархіч-
ного клану іншим. Наївно думати, що «помаранчева революція» 
була лише наслідком стихійного волевиявлення мас. Неозброєним 
оком було видно, як уміло і настійно вона спрямовувалась у по-
трібне Заходу річище. Операція штучного створення громадянської 
непокори нині настільки витончена, що ця методика перетворилася 
на керівництво для здобуття перемоги на виборах у чужій країні. 
Демократичний пафос Заходу, який заявив про недотримання євро-
пейських стандартів на українських виборах – не більше, ніж «ди-
мова завіса» політичної операції по захвату плацдарму на кордоні 
з Росією. Схема ця проста, як все геніальне: спочатку всіляко ви-
користовуються існуючі труднощі в житті суспільства. Для підриву 
авторитету правлячого режиму традиційно розділені опозиціонери 
об’єднуються навколо одного найбільш авторитетного лідера. В його 
інтересах починають інтенсивно працювати ЗМІ, які розповідають, 
яка влада «погана», а опозиція «хороша». На наступному етапі за 
невеликі, але постійно виплачувані гроші готують активістів, які 
проводять перманентні мітинги і акції непокори як у столиці, так 
і в регіонах. Зазвичай, це молодіжні, переважно студентські органі-
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зації. За допомогою маніпулятивних технологій у свідомість вибор-
ців закладається ілюзія реальних змін і реальної участі кожного 
громадянина в долі нації. Таким чином, «помаранчева» революція 
розглядалася як фаза боротьби національно-демократичних сил 
українського народу за право країни ствердити євроатлантичну 
перспективу і водночас запобігти сповзання України у «сіру зону 
відновлення російського імперіалізму» [142, с. 36–38]. З точки зору 
МЗС України «помаранчева революція» й перемога на виборах бло-
ку Виктора Ющенка – Юлії Тимошенко відкрили новий етап просу-
вання демократизації у Євразії. Підхід МЗС України у певній мірі 
засновується на постмодерністських теоріях «соціального констру-
ювання» у різній формі представлених Ф. Фукуямою [690], Е. Тоф-
флером [775], Зб. Бжезинським [43; 45], С. Хантінгтоном [601; 716; 
717]. У спільних деклараціях президентів В. Ющенко та М. Саака-
швілі політична мета обох держав була визначена як «четверта хви-
ля демократії», тобто продовження третьої та другої хвиль.

Вже сьогодні йде мова про фактичний розпад СНД і формування 
альтернативної Кремлю неформальної системи Грузія – Україна – 
Молдова. Так, 10 жовтня 1997 р., у прийнятій у Страсбурзі спільній 
Декларації, було проголошено про створення ГУАМ – чотирьохсто-
ронньої асоціації Грузії, України, Азербайджану і Молдови (1999 р. 
після входження Узбекистану – ГУУАМ). Це регіональне об’єднання 
(без Росії) країн Чорноморсько-Балтійського басейну, які відверто 
заграють з НАТО, США та Туреччиною, котра відкрито виголошує 
ідеї історичного реваншу. Участь Вашингтону в структурі ГУАМУ 
(у статусі постійного спостерігача) надає можливість для формуван-
ня політичних коаліцій з метою військово-політичного контро лю 
над зонами проходження нафтопроводів. Передбачається, що ство-
рення союзу транзитерів і споживачів російської нафти і газу доз-
волить проводити єдину тарифну політику, засновану на правилах 
вільної торгівлі (як це припускається при міждержавній взаємодії 
в межах ЄЕП). Однак, у довгостроковій перспективі не витри мує 
критики широко розрекламований проект Євразійського міжна-
родного транспортного коридору (ТРАСЕКа) через Україну із Захід-
ної і Північної Європи на Кавказ і Центральну Азію до Китаю. До-
статньо поглянути на глобус, аби переконатися у тому, що найбільш 
короткий маршрут колишнього «Великого шовкового шляху» із 
Китаю до Західної Європи проходить через Росію і Білорусь. Якщо б 
українські політики на власні кошти купили товар і попрямували б 
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цим маршрутом, то розорилися б після перетинання численних 
митних та інших кордонів країн «демократичного вибору» Півден-
ного Кавказу і Центральної Азії [568].

Імпульсом для активізації військового співробітництва слугу-
ють локальні конфлікти у Молдові (Придністров’я), Грузії (Півден-
на Осетія і Абхазія) та Азербайджані (Нагірний Карабах). Вірогідно, 
що у зв’язку з гострою економічною зацікавленістю у диверсифікації 
поставок нафти Україна буде змушена брати участь у миротворчих 
операціях на Кавказі, незважаючи на незворотне у цьому випадку 
загострення відносин з Росією. Слід зазначити й прагнення Украї-
ни вирішити ряд суперечних з Росією питань: визначити кордони 
в акваторії Азовського моря і Керченської протоки, уточнити умо-
ви перебування російської військово-морської бази у Севастополі, 
домогтися передачі Україні навігаційної берегової інфраструктури 
Чорноморського флоту у Криму. Тому, ймовірніше за все перетво-
рення ГУАМ у «Співдружність за демократію і розвиток» (характер-
ним є вихід з ГУУАМ Узбекистану в 2005 р., після чого організація 
знов стала ГУАМ) [568]. Знову робиться спроба призначити Украї-
ну на роль регіонального лідера. При цьому США не засмучує, що 
Україна, яка втратила економічну міцність і за рівнем життя посту-
пається всім сусіднім країнам, за винятком Молдови, у цій роль буде 
виглядати смішно. Терміново створюється коаліція «Демократичний 
вибір» (Україна і Грузія). Ці країни займають, відповідно, 86 і 94 міс-
це в світі (із 104) у світовому рейтингу конкурентної здатності еконо-
мічного зростання країн (за даними Давоського всесвітнього фору-
му за 2003–04 рр.). Створена пародія на регіональну державу у «сірій 
зоні» Європи, яка включає, крім України, Грузію, невизнану Придні-
стровську республіку і тимчасово Молдову, яка тяжіє до Румунії. Тут 
Україна виступає у ролі буревісника віртуальної демократії.

При В. Януковичі співробітництво України з НАТО вийшло на 
рівень, який В. Ющенко і не снився. Незважаючи на декларовану 
офіційним Києвом багатовекторність, очевидний прозахідний, про-
атлантичний курс на міжнародній арені. Україна – єдина із країн, 
які не є членами НАТО, – бере участь у всіх без винятку операціях, 
що проводяться під егідою альянсу (навіть і тих, що ігноруються де-
якими членами НАТО). Хоча указом президента В. Януковича від 
2.04.2010 р. була ліквідована Міжвідомча комісія з питань підготов-
ки України до вступу в НАТО, а із офіційних документів зникли по-
ложення про намір набути членства у альянсі, Київ продовжує вико-
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нувати програми, що складалися раніш саме під українське членство 
у Північноатлантичному альянсі. Із подій останнього часу можна 
згадати масштабні вчення «Сі Бріз–2011» розмах яких перевершив 
все, що було у минулі роки. Не обійшлося при цьому і без антиросій-
ських провокацій, на які не наважився б навіть Ющенко. Мова йде 
про захід у Чорне море (для участі у «антипіратських» навчаннях) 
крейсера ВМС США Monterey, обладнаного протиракетною системою 
Aegis – охарактеризований Росією як загроза її національній безпе-
ці. Як продовження лінії США на «освоєння» Чорного моря в якості 
однієї із зон базування ВМС США, можна тлумачити присутність 
22 січня 2012 р. у тамтешніх водах американського крейсера Vella 
Gulf з протиракетною системою на борту. В середині липня у ході 
урочистостей з приводу 20-річчя співробітництва України з НАТО 
і Київ, і Брюссель устами своїх офіційних представників підтвердили 
легітимність рішення Бухарестського самміту НАТО 2008 р. Немає 
таємниці, що собою представляє рішення Бухарестського самміту: 
«Колись Україна стане членом Північноатлантичного альянсу».

Довгостроковий план української євроінтеграційної і євроатлан-
тичної політики вибудовується у значній мірі відповідно з логікою 
західних геополітиків, які розглядають Україну ключовим елемен-
том системи стримування російських амбіцій в Євразії. Знаменно, 
що на роль модератора євроатлантичної інтеграції для Києва була 
висунута Варшава. «Особливі відносини» Польщі з Україною стали 
зручним інструментом вирішення завдання більш тісної прив’язки 
Києва до євроатлантичного вектора і одночасно задовольнили поль-
ські амбіції на лідерство у регіоні – відповідно із тією роллю «фор-
посту Заходу в Євразії», яка традиційно виконується Варшавою 
і усвідомлюється нею як історична місія. Водночас, на відміну від 
далекої Америки, яка прийшла у захват від перемоги «помаранчевої 
революції», західні сусіди України не поділяли цього недолугого оп-
тимізму. Деякі польські публіцисти розглядають Україну в сучасних 
кордонах як штучний витвір Кремля. Примітивний і надзвичайно 
агресивний український націоналізм завжди був найлютішим воро-
гом Польщі. Польській владі рекомендується утримуватися від під-
тримки націоналістичної України, яка дуже дорого коштує Варшаві 
у зв’язку з рішенням Москви будувати газопровід в обхід Польщі.

Будь-який серйозний газовий конфлікт України з Росією є дуже 
відчутним для Європи, особливо для Німеччини. А те, що Росія і про-
відні країни Європи можуть виступати союзниками на українській 
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сцені, показала історія з обхідним газопроводом. Багато чого буде 
залежати від здатності Москви максимально використовувати нові 
можливості у зближенні з Вашінгтоном. Для США, що опинилися 
у новій для себе реальності глобальної війни з міжнародним теро-
ризмом, союз з Росію є більш важливим, чим конфронтація з нею 
на пострадянському просторі. Як показав Ірак, Вашінгтон переоці-
нив свої можливості упоратися самостійно з підтримуванням ново-
го світового ладу. Допомоги, що надана Великою Британією, явно 
недостатньо, а конфлікт зі Старою Європою (уособленою Францією 
і Німеччиною) змушує шукати більш тісного взаємозв’язку з Росією.

Слід також ясно уявляти собі те, що Захід хоча і не є зацікавле-
ний у тому, щоб військовий потенціал нашої країни працював на 
РФ, однак у разі виникнення серйозного конфлікту України з Росією 
держави євроатлантичного співтовариства скоріш за все обмежать-
ся деклараціями та гучними заявами із засудженням «кремлівської 
агресії». Якщо на Світовому політичному форумі у Ярославлі ярий 
пропагандист і агітатор американської глобалізації, домінування 
США у світі, розподілу СРСР і Росії і створення «глобальних Балкан 
від Косова до Сіньцзяна», Збігнев Бжезінський заговорив як міні-
мум про перемир’я, несподівано запропонувавши Росії перспекти-
ву геополітичного співтовариства «від Ванкувера до Владивосто-
ка» – то щось у «Імперії Добра» певно не так. Крім того, запевнював 
Бжезінський, «історично конфліктуючі народи мусять помирити-
ся» [44]. Північноатлантичний альянс цілком влаштовує заверши-
ти «санітарний кордон» прибалтійськими державами. При цьому, 
вважається, що «українське питання» краще не піднімати, аби не 
викликати різку реакцію Москви.

Православний світ на основі історичного досвіду витворив собі 
прислів’я, що найбільші вороги Русі є «Рим і Крим». З геополітичної 
точки зору Україна виявилась затиснутою у знайомі історичні тиски – 
між «латинською» Галичиною і кримськими татарами, що постійно 
підбурюються із Львова і Стамбула – з яких вона колись вирвалась 
через Переяславську Раду. Здійснити повне геополітичне і духовне 
роз’єднання росіян і українців (цю давнішню мету, не раз відверто 
сформульовану З. Бжезинським) можна, лише витіснив Росію із Кри-
му і Севастополя. Коли, говорячи про Харків чи Донецьк, йдеться про 
російськомовну українську культуру, то мешканці Севастополя від-
чувають себе посланцями Росії на європейському Півдні. Відірване 
від основного масиву російських етнічних територій широкою сму-
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гою українських поселень, а в самому Криму – строкатістю багато-
національної кримської спільноти (татари, греки, німці, болгари, вір-
мени, кримчаки, караїми), населення м. Севастополь, перебуваючи 
у складі України від 1954 р., аж ніяк не наблизилося до української 
ментальності і способу життя. Тут не викорінилася ані українська 
самостійність, ані кримськотатарська суверенність. Самим фактом 
свого існування севастопольці відстоюють крайні рубежі «Руського 
Миру», стримуючи з одного боку – іслам, а з іншого – НАТО.

Витіснення Росії з Криму і Севастополя стане остаточним вирі-
шенням «Східного питання» на корись Заходу і означатиме поразку 
Росії і слов’янства. Це чудово розуміли у ХІХ ст. – від поета М. Дер-
жавіна до героїв Севастопольської оборони і канцлера О.М. Горча-
кова. Сьогодні втрата Севастополя і Криму має вже драматичні на-
слідки і для Росії і для всього східнохристиянського світу: якби Росія 
міцно тримала Севастополь Чечня була б неможливою, як і претен-
зії поспіхом переселених на турецькі гроші кримських татар. Не від-
бувся б заколот косовських албанців, підтриманий Заходом – цей 
другий після Чечні (явно ретельно підготовлений і скоординований 
по всім Балканам) акт драми на поствізантійському просторі. Вивід 
із Севастополя Чорноморського флоту стане для України катастро-
фою не меншою, чим для Росії. Тільки ЧФ захищає нашу безпеку 
в Чорноморському регіоні – боєздатність ВМС України дорівнюєть-
ся нулю. А про те, що безпеці України на Чорному морі може бути зав-
дано серйозного удару, свідчать відверті територіальні претензії Ру-
мунії (за якими наглядно відчувається благословення Вашин гтону), 
які вже не обмежуються островом Зміїний і прилеглим нафтовим 
шельфом. На всіх міждержавних історичних конгресах румунські 
делегації наполегливо підіймають питання про протиправність по-
ложень Берлінського трактату 1878 р. і обміну Добруджі на Бессара-
бію для того, аби виправдати окупацію Бессарабії в 1918 р. і обґрун-
тувати «незаконність» повернення румунським урядом Південної 
Бессарабії в 1941 р.

Враховуючи, що умовою вступу до НАТО нових держав є від-
сутність територіальних суперечок і розбіжностей з іншими дер-
жавами, а процес територіального розмежування між Росією та 
Україною юридично незавершений (так як відсутні юридичні акти, 
що обґрунтовують нинішнє статус-кво), необхідна вірна оцінка 
майбутніх українсько-російських відносин і погляду на них з бо-
ку Північноатлантичного альянсу. Роздвоєність політики України 
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є природною, бо дітись їй від Росії нікуди – адже думками можна 
перелетіти на Захід, але землю – не перенесеш. Будучи самостій-
ною державою, Україна неминуче стає суперником, а не однозначно 
братерською і дружньою державою (як би сьогодні цього не хотіли 
мільйони українців). Ця антиномія закладена (як не парадоксально) 
у генетичній спільності і крайній близькості цих двох гілок русичів. 
Якщо українці і росіяни, які мають єдину культуру та мову з діа-
лектичними відмінностями, меншими, ніж у баварців і саксонців, 
а також до теперішнього часу спільну історію, будуть єдині у цілях 
своєї зовнішньої і внутрішньої політики, то сумнівною є історична 
логіка роздільного буття. Слід нагадати, що співвітчизників в Украї-
ні у росіян набагато більше, чим у Абхазії і Південній Осетії, а втру-
чання Вашингтона у внутрішні українські справи є більш вагомим 
і неприхованим, чим у внутрішні справи тієї ж Грузії (де так чи інак-
ше основні політичні сили разом з опозиційними і більша частина 
населення налаштовані відверто русофобські).

Доцільно розглянути, в якому напрямку розвивається воєнна 
наука сучасної наддержави США, і з якими солдатами східно сло-
в’янському світу, можливо, доведеться мати справу вже у недале-
кому майбутньому. Судячи з програм Пентагона, що готуються до 
серйозної експлуатації, американський солдат все більше нагадува-
тиме кіборга. Броньований шолом обладнано приладом нічного ба-
чення, «посилювачем вуха», респіратором для захисту від хімічної 
і біологічної зброї, відеоекраном – транслятором зображень, отри-
маних від безпілотних літаків-розвідників. Захисна форма оснаще-
на датчиками, що спостерігають за чистотою дихання, серцевим 
ритмом, температурою, наявністю токсинів тощо; самостійно фік-
сує поранення і викликає на допомогу санітарів, зігріває або охоло-
джує. Деякі мікрочіпи вживаються прямо в тіло. Система глобаль-
ного позиціювання повідомляє командирів про місцезнаходження 
і стан кожного солдата для вибору оптимальної тактики. «Екзоске-
лет» дозволяє тягти на собі вантаж вагою 40–50 кг.

Ні, не розв’язуватиме «прогресивне людство» (в обличчі Заходу) 
проблем «голодних» і «пригноблених режимами»! Західних ощаслив-
лювачів людства щонайменше хвилюють ті народи, що подоїдали всю 
траву і навіть верблюжу колючку – в Азії, Африці чи деінде. Спрут 
вестернізації оголошує ворогами цілого світу і власних народів тих, 
хто так чи інакше противиться «обіймам» його щупалець – так було 
з Іраком, Югославією, Лівією загроза «немилості» дихає на Північну 
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Корею, Сирію, Іран, Білорусь. Турбота Заходу про цілий світ «лож 
есть». США визнали СРСР якраз у 1933 р., коли в ньому було ще дуже 
далеко до свобод, процвітання і добробуту. Просто так диктували 
геополітичні інтереси. Справжня турбота, яка генерується у мозку 
всесвітнього спрута – про так званий «золотий мільярд кращого на-
селення», який будуть обслуговувати решта земних «аборигенів».

Якщо проект входження України до «об’єднаної Європи» ви-
явиться утопічним, то перед якою геополітичною реальністю вона 
опиниться? Зі Сходу підіймається колосальний Китай, з Півдня га-
ряча лава ісламського фундаменталізму заливає країну за країною, 
а на західному кордоні встає наймиролюбніший, самий гумані-
стичний у світі Північноатлантичний альянс, який постійно когось 
бомбардує (мабуть із любові до людства): чим більше любить, тим 
більше бомбардує, чим більше бомбардує, тим більше любить. Зараз 
світ стоїть на порозі нового глобального конфлікту. Китай мобілі-
зував армію і флот. Сирія та Іран опублікували воєнні доктрини, 
в котрих вже визначили перші удари по військовим базам в Туреч-
чині. Американський авіаносець увійшов у Чорне море. Російський 
крейсер «Адмирал Кузнецов» з групою підтримки зайшов у порт 
Сирії. В Грузії будуються військові шпиталі, а кількість грузинських 
військових на кордоні з Південною Осетією доведена до 29 тисяч. 
Бойові угрупування румунських військ приведені у повну бойову го-
товність... Із всього цього виникає питання – чому весь світ готуєть-
ся до війни, а Україна – ні? Справа в тому, що Україна просто не може 
воювати, тому вона і не готується. Україна не має ані армії, ані зброй-
них сил, їй нема що готувати до війни. Будь-яка війна означатиме 
моментальну капітуляцію України, з ким би ця війна не велася.

За Росією перевага моральності, за НАТО – ефективності. А Украї-
ні не може бути байдуже, хто переможе у геополітичному протисто-
янні, що розгорнулося на її території – нова імперія насильства, 
що претендує на всесвітнє панування або братерська православна 
Росія, без якої наша вітчизна приречена стати підмандатною те-
риторією натовських панів. Чи так вже багато хто з нас прямує на 
Захід? Адже в той бік в давнину вкладали головою тільки... мерців. 
Може, варто скинути з себе все чужорідне, штучне і повернутися до 
своєї споконвічної руської душі – тієї самої, яка є православною ще 
від Рівноапостольного Князя Володимира Красне Сонечко, котрий, 
незважаючи ні на які смути, твердо стоїть з хрестом на київських 
кручах над Дніпром.



ПІСЛЯМОВА

Націоналізм – це комплексний феномен, який має теоретичну 
(світоглядну), психологічну (емоційну) і політичну (прак-

тичну) складові, які можуть бути розглянуті разом, якщо під понят-
тям «нація» розуміти культурно гомогенну спільноту, що виступає 
єдиним джерелом суверенітету, переважаючим об’єктом ідентифі-
кації та найбільшою підставою для легітимності влади.

Прийнято вести мову про негативний зміст націоналізму, але він 
містить в собі й умовно-позитивні смисли, які виявляють реальні 
національні протиріччя в суспільному житті, що є необхідним на 
передкофліктній стадії. Саме культурно-антропологічні смисли на-
ціоналізму дозволяють адекватно діагностувати стан суспільства 
і визначать його соціальні хвороби, що є важливим для забезпечен-
ня прав і свобод індивідів, для становлення нових соціальних ін-
ститутів, здатних, відповідно ситуації вирішувати етнонаціональні 
проблеми як на глобальному, так і на локальних рівнях.

В сучасних умовах культурні смисли націоналізму містять в собі 
і ефективний механізм етнічної мобілізації, і своєрідний принцип 
суспільного буття, і специфічний спосіб соціокультурної комуніка-
ції. У всіх цих якостях націоналізм проявляє себе як деструктивно, 
так і конструктивно, що робить його дуже складним культурно-
смисловим явищем з точки зору можливостей соціальної регуляції. 
Зокрема, для української філософської думки, яка нині знаходиться 
на етапі з’ясування власних культурних смислів, принципового зна-
чення набуває історичний вимір духовної культури, у якому краєть-
ся сила ініціативи минулого. З метою її оптимального використання 
вітчизняна філософська антропологія та філософія культури звер-
таються до національної спадщини і знаходять там плідні інтуїції.

Українська національна ідея, розглянута у певному ідеально-ти-
повому вимірі має цілком конкетну структуру. Елементами даної 
структури є уявлення про націю як органічну спільноту, віра у ан-
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тропологічну заданість (природність) національної належності ін-
дивідів, пріоритет принципу нації як морального критерія, а також 
розуміння даного принципу у якості єдиного джерела влади та ав-
торитету.

Націоналізм є відображенням складного конгломерату об’єктив-
них і, разом з цим, суперечливих взаємин між різними сегмента-
ми суспільства, секторами економіки, прошарками населення. Його 
підґрунтя в сучасних умовах складає глибока соціальна поляризація 
і диференціація, нерозвинутість економічних структур, архаїчність 
культурних контекстів. Сила впливу націоналізму, його здатність 
керувати індивідами і групами, полягає в тому, що він апелює до 
національних почуттів і, найголовніше, пропонує прості, зрозумілі, 
легкі для сприйняття схеми соціокультурної комунікації, в рамки 
яких втискується уся різноманітність людських взаємовідносин, 
хоча в реальності вся сфера національного дуже складна, особливо 
з точки зору соціального регулювання.

Націоналізм – один із найсерйозніших сучасних ризиків. Розви-
ток соціума під впливом націоналізму перетворюється на складно-
керований процес. У світі, що обмежений націоналізмом, регулятив-
ні функції держави різко знижуються, але, натомість, підвищується 
роль певної місцевої традиції, авторитету, релігії. Націоналізм фор-
мує звужений соціокультурний простір, в якому панує, підозра, 
фобії, забобони, і це робить його монологічним і репресивним.

Філософською основою українського націоналізму є ідеалізм та 
ірраціоналізм, які втілені в різних формах суб’єктивізму та метафі-
зики, «серцевиною» котрих є так звані «психологічні» теорії нації. 
Спираючись на положення А. Шопенгауєра, М. Гартмана, Ф. Ніцше, 
В. Вундта, націоналістичні автори відстоюють як «рушійну силу» 
суспільного розвитку сліпу, нерозумну за своєю природою, містич-
ну волю, «вольовий егоїзм». Цей ірреальний «феномен» з ознаками 
парадокса має в своїй основі знову ж таки ірраціональне «націо-
нальне хотіння» людей з певними «вродженими рисами подібності» 
інколи свідомо, а інколи несвідомо об’єднатись в одне ціле.

Концепція «національного духу» використовувалася ідеологами 
українського націоналізму для доведення «вічності» національної 
спільності людей. Нація, мовляв, є «вічною та абсолютною кате-
горією», це «позачасова єдність в духові, крові та історичному при-
значенні», «містичне тіло у духовному світі». Українська нація, або 
як її називають націоналістичні автори, «українська живучість», 

Післямова
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визначається як «цвітіння білотки (едельвейса) на крижаних вер-
шинах».

Націоналістичними пропагандистами широко використовують-
ся людські почуття, пов’язані з усвідомленням спільності похо-
дження. На цю особливість етнічної психології розраховані, напри-
клад, спроби ввести націоналізм в один ряд з іншими особливо-
стями українського етносу. Такі фактори, що впливали на етногенез 
укра їнського народу, як клімат, територія, а також деякі складові 
етнічної самосвідомості, зокрема «кровні зв’язки, духовний склад» 
оголошується і факторами, під впливом яких «склався український 
націоналізм із своєю неповторною самобутністю». Ірраціональний, 
містичний підхід до національних явищ призводить до тлумачення 
«сукупної української душі» як якогось історично-національного 
феномена, якому, за твердженнями націоналістичних авторів, влас-
тиві «своя воля, своя правда, своя сила на землі». Для переростан-
ня позитивної настанови у систему політичних поглядів націоналі-
стичними ідеологами постійно нав’язується думка, що етнічні особ-
ливості українців – це, насамперед, «поняття єдності крові, землі, 
буття, національної волі і боротьби за повернення поневоленому 
народові Української Самостійної Соборної Держави».

Українські націоналісти беззастережно екстраполюють штучно, 
суб’єктивно створені риси національного характеру, роблячи з сте-
реотипів (значною мірою вигаданих) «дух нації», українське «я» то-
що. І що найважливіше – на основі цих вигаданих уявних стерео-
типів націоналістичні автори довільно приписують позитивні риси 
національного характеру «своїй» нації, наділяють негативними ри-
сами характер «чужих» націй, силкуються викликати в «своїй» нації 
вороже упередження до інших націй. Націоналістична пропаганда 
невпинно повторює думку, що розвиток особи можливий тільки 
в рамках «своєї» нації, залякуючи народи «жупелом асиміляторства».

Український народ любить свою землю, історію, найкращі тра-
диції, невпинно працює для піднесення національної економіки та 
культури. Разом з тим він далекий від того, щоби бачити в патріо-
тизмі тільки його етнічну природу, пов’язувати його виключно із 
схильністю до минулого, до архаїки, до віджитих традицій. Спроби 
викликати націоналістичні настрої серед широких мас населення 
України приречені на провал і лише відбивають агонію націоналі-
стичних центрів.
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парата губисполкома 23.5.1924–10.01.1925, 426 л.
 Д. 393. Протоколы заседаний комиссии по организации работы нацио-

нальных меньшинств при ВУЦИК 4.6.1926–4.5.1927, 35 л.
 Д. 1157. Циркуляры, постановления и распоряжения по делам националь-

ных меньшинств 1.10.1926–1.5.1927, 221 л.
 Д. 1185. Протоколы работы комиссии по работе среди национальных 

меньшинств. 3.10.1927–27.9.1928, 215 л.
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Д. 1896. Об украинизации сотрудников окрисполкома. 26.12.1927–
16.2.1928, 15 л.
Д. 1969. Переписка по делам национальных меньшинств. 31.12.1927–
23.9.1928, 178 л.
Д. 1970. Переписка по делам национальных меньшинств. 1.3–30.11.1927, 
34 л.
Д. 1972. Протоколы заседаний окружной комиссии по делам националь-
ных меньшинств. 30.5–12.11.1928, 119 л.
Д. 1975. О деятельности окружной комиссии по делам национальных 
меньшинств. 9.12.1927–3.10.1928, 136 л.
Д. 1981. Об украинизации советского аппарата. 24.5.1927–7.2.1928, 7 л.
Д. 1982. Протоколы заседания окружной комиссии по украинизации со-
ветского аппарата. 5.10–3.7.1928, 6 л.
Д. 1983. Информация об украинизации советского аппарата. 1.12.1927–
13.12.1928, 48 л.
Д. 2003. Протоколы заседаний комиссии по организации работы нацио-
нальных меньшинств при ВУЦИК. 1.10.1928–17.9.1929, 273 л.
Д. 2043. Материалы комиссии по регистрации евреев. 1928–1929, 124 л.
Д. 2703. Об украинизации советского аппарата. 1.10–10.10.1928, 29 л.
Д. 2808. О проведении украинизации сотрудников секретариата окрис-
полкома. 15.10–28.12.1928, 4 л.
Д. 2850. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми. 1928–1929, 377 л.
Д. 2851. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми. 1928 г., 165 л.
Д. 2852. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми. 1928 г., 4 л.
Д. 2853. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми. 1929 г., 205 л.
Д. 2854. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми, 1929 г., 122 л.
Д. 2855. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми, 1929 г., 85 л.
Д. 2856. Протоколы заседаний, планы работы и резолюции о деятельно-
сти окружного бюро по делам национальных меньшинств. 1928–1929, 
36 л.
Д. 2857. Материалы по работе с национальными меньшинствами. 1928–
1929, 25 л.
Д. 2862. Переписка с окружной комиссией по делам украинизации. 1929, 
4 л.
Д. 2863. Об украинизации советского аппарата. 1926–1929, 31 л.
Д. 2877. Протоколы заседания Центральной комиссии по делам нацио-
нальных меньшинств. 29.8.1929–9.5.1930, 9 л.
Д. 3143. Об украинизации работников советских учреждений. 15.11.1929–
16.4.1930, 20 л.
Д. 3327. Руководящие материалы окружной комиссии по делам нацио-
нальных меньшинств. 30.10.1929–11.5.1930, 14 л.
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 Д. 3328. Протоколы заседаний окружной комиссии по делам националь-
ных меньшинств. 2.10.1929–10.5.1930, 16 л.

 Д. 3329. Распоряжения окружной комиссии по делам национальных мень-
шинств. 5.12.1929–сент.1930, 104 л.

 Д. 3330. Переписка по вопросам работы с национальными меньшинства-
ми. 23.5.1929–12.7.1930, 240 л.

 Ф. Р–858. Харьковская окружная инспектура народного образования
 Оп. 1.
 Д. 102. Общий отдел. Циркуляры, распоряжения по окринспектуре нароб-

раза. Приемочные акты, справки, выданные педагогам, работавшим по 
ликвидации неграмотности. 13.12.1929–21.8.1930, 446 л.

 Ф. Р–858. Харьковская окружная инспектура народного образования
 Оп. 2.
 Д. 1. Секретная переписка. 1923–1924, 258 л.
 Д. 2. Секретная переписка. 1925, 139 л.

 Ф. П–1. Харьковский губернский комитет Коммунистической партии (боль-
шевиков) Украины. 1919–1925.

 Оп. 1.
 Д. 1146. Циркулярные письма ЦК КП(б) Украины партийным органам по 

вопросам украинизации, партийной мобилизации, перемещения и отко-
мандирования коммунистов. 20.1–12.11.1925, 32 л.

 Д. 1245. Сведения райпарткомов о коммунистах, владеющих украинским 
языком. 13.8–25.12.1925, 117 л.

 Ф. Р–2982. Харьковская городская управа г. Харьков. 1941–1943 гг.
 Оп. 1.
 Д. 230. Сводные таблицы о результатах переписи населения г. Харькова 

в декабре 1941. 20.12.1941–30.3.1942, 8 л.
 Д. 231. Статистические сведения о переписи населения г. Харькова на 15 де-

кабря 1941. 15.12.1941, 63 л.
 Д. 232. Справки о количестве и национальном составе населения по дан-

ным переписи, проведенной в декабре 1941 г. 17.01.1942–01.10.1942, 7 л.

 Ф. Р–2982. Харьковская городская управа г. Харьков. 1941–1943 гг.
 Оп. 2.
 Д. 5. Именные списки сотрудников: горуправы, начальников администра-

тивных районов г. Харькова, учебных заведений и областной земельной 
управы в период оккупации, адвокатов г. Харькова, список членов обще-
ства «Просвіта». 29.9.–29.12.1942, 18 л.

 Д. 16. Статистические отчеты о населении г. Харькова (по данным регист-
рации за 1941–1943 гг.). Февр. 1943, 72 л.

 Д. 17. Ведомости о населении г. Харькова по национальности, возрасту, 
социально-экономическому положению, о рождаемости и браках (по дан-
ным регистрации 1941–1943 гг). Дек. 1941–янв. 1943, 89 л.
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Д. 19. Статистические таблицы со сведениями о рождаемости, смертности 
и разводах населения г. Харькова (по полу и национальности) за 1942 г. 
и янв. месяц 1943 г. 4.01.1942–3.2.1943, 28 л.
Д. 27. Списки сотрудников: кукольного театра, ансамбля украинских на-
родных инструментов, театра малых форм, музыкальных школ, украин-
ского хора, художественного института и консерватории на получение 
хлебного пайка. 10.2.–31.10.1942, 52 л.
Д. 28. Протоколы заседания президиума комитета по реставрации По-
кровского собора г. Харькова, проекты положений музеев «Слобожанщи-
ны» и украинского художественного музея и переписка с обер-бургоми-
стром г. Харькова о разрешении открыть музей. 22.6.–3.11.1942, 34 л.

Ф. Р–2982. Харьковская городская управа г. Харьков. 1941–1943 гг.
Оп. 3.
Д. 15. Сведения об итогах регистрации населения г. Харькова. 30.7.–
26.8.1943, 12 л.
Д. 20. Докладная записка бургомистра 17-го района о принятии на рабо-
ту только лиц, подвергшихся репрессиям при советской власти, об орга-
низации украинских националистов на борьбу с советской идеологией. 
18.6.–29.12.1941, 278 л.
Д. 61–62. Докладная записка зам. бургомистра Харьковской горуправы об 
организации районных «Просвіт», 2 л.
Д. 68. Переписка с управой организации «Просвіта» об организации вы-
ставки «Прочь большевизм». 13.6–14.10.1942, 3 л.
Д. 69. Протоколы заседаний работников искусства, о закрытии художест-
венного института из-за отсутствия студентов, об организации комиссии 
по закупке экспонатов для националистического музея. 1.3.–30.11.1942, 
11 л.
Д. 85. Письмо Харьковского епархиального управления к обер-бургоми-
стру с просьбой разрешить существование автокефальной-украинской цер-
кви. 20.8.1942, 2 л.

Ф. Р–2982. Харьковская городская управа г. Харьков. 1941–1943 гг.
Оп. 4.
Д. 50. Именные списки сотрудников украинской буржуазно-национали-
стической фашистской организации т. н. «Дома национальной культуры». 
Удостоверения и переписка с городской управой по личному составу. 
9.11.1941–9.1.1942, 20 л.
Д. 185. Программы по украинскому языку с 1-го по 4-й классы национа-
листической школы, составленные в 1942 г. 1942, 63 л.
Д. 186. Инструкции о правилах использования советских учебников в млад-
ших классах националистической школы. 1942, 95 л.
Д. 187. Проекты программ по украинскому языку для 4–7 классов нацио-
налистической школы. 1942, 72 л.
Д. 188. Наглядная таблица украинского правописания, составленная архи-
епископом в Варшаве в 1942 г. для обучения детей в националистической 
школе. 1942, 44 л.
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 Д. 190. Программы по истории для 3–7 классов националистической шко-
лы. 1942, 48 л.

 Д. 221. Материалы об организации националистического дома «Науки 
и техники», положение, штатная расстановка, смета, планы и кварталь-
ные отчеты о работе. 10.2.–16.12.1942, 25 л.

 Д. 222. Отчеты о деятельности Харьковского украинского буржуазно-на-
ционалистического общества «Просвита» за 1942 г. Списки сотрудников, 
т. н. «Дома национальной культуры» общества «Просвита». 10.1.1942–
7.10.1943, 20 л.

 Д. 227. Материалы об организации националистического кукольного 
театра, докладные записки, сметы и заявления о приеме на работу. 4.2–
18.11.1942, 39 л.

 Д. 232. Заявление Глаголева Николая Матвеевича о разрешении издать 
под готовленный им к печати буржуазно-националистический календарь. 
Текст календаря. 3.3.1942, 35 л.

 Д. 233. Приказ обер-бургомистра об организации кратковременных кур-
сов для преподавателей националистических школ и учебный план кур-
сов. Именные списки сотрудников школ. 8.1.–15.1.1943, 35 л.

 Д. 235. Приказ городской управы о разрешении продавать лишь прове-
ренную комиссией управы литературу и переписка бургомистра с нацио-
налистическими редакциями газет о помещении в них объявлений об от-
крытии библиотек. 9.1.–февр.1943, 35 л.

 Д. 242. Требовательные ведомости на выдачу зарплат сотрудникам на-
ционалистических школ, театров и библиотек за ноябрь-декабрь месяцы 
1941 г. 9.2.–3.3.1942, 50 л.

 Д. 243. Инвентарные ведомости имущества националистических школ 
г. Харькова. 10.11.1941–10.1.1942, 157 л.

 Д. 390а. Статистические сведения о населении г. Харькова (по полу и на-
циональности) и ведомость о смертности населения с дек. 1941 по дек. 
1942. 18.5.–18.12.1942, 17 л.

 Д. 635. План восстановления «Дома украинской культуры» г. Харькова по 
Сердюковскому пер. № 4 г. Харьков. 1942 г., 4 л.

 Д. 711 Сметы на капитально-восстановительный ремонт дома № 6 по про-
спекту Сталина, по Сердюковскому пер. № 4 Дом украинской культуры. 
30.6.1843, 86 л.
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