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мулює жагу влади й слави; пихатість, яка спонукає до де-

магогії і творчості; жадібність, що породжує скнар, користо-

любців і вчених, котрі накопичують знання замість грошей; 

ревнощі, які призводять до жорстокості й охорони домаш-

нього вогнища, а застосовані до ідеї, створюють фанатиків 

і мучеників2.

Виникає закономірне питання: звідки ця енергетика у пасі-

онаріїв і де вона акумулюється у людини? На це питання не 

дає чіткої відповіді і Л. Гумильов, хоча зазначає, що «природ-

ну ознаку пасіонарністі генетично успадковують нащадки»3, 

тобто, все-таки  свідчить, що енергетика пасіонарності не 

залежить від харчування людини. Це дає підстави припус-

кати, що під час свого народження  людина отримує від 

«біогеохімічної енергії живої речовини біосфери Землі» (ви-

слів В.І.Вернадського)4,  імпульс енергії, який можна на-

звати «імпульсом життя». У активної пасіонарної людини 

енергетична потужність цього імпульсу значно більша, ніж 

у неактивної (субпасіонарної). Він надається людині одно-

разово і використовується упродовж всього життя на подо-

лання зовнішнього середовища, тобто на процес життя. Це 

дає підстави вважати, що людина уособлює в собі етнічну 

закриту систему, яка працює за другим законом термоди-

наміки (закон ентропії)** – «отримання первинного імпуль-

су енергії системою і потім наступне витрачання цієї енергії 

на подолання опору середовища доти, доки не зрівняються 

(їхні. – І.С.) енергетичні потенціали»5. На нашу думку, люди-

ні під час народження надається програма життєдіяльнос-

ті й відповідний за потенціалом імпульс енергії для її реа-

лізації. Під реалізацією енергії «імпульсу життя» розуміємо 

програмне забезпечення життєдіяльності відповідальних 

систем людського організму, а також  продукування за ра-

хунок зайвої енергії творчих ідей, проектів і позицій життя, 

а чорнова робота з їх виконання і забезпечення загального 

функціонування організму людини здійснюються за раху-

нок іншої енергії. Отже, будь-яка творча активність з боку 

енергетики «імпульсу життя», тобто з боку етнічної систе-

ми людини реалізується  не за своєю (етнічною) енергети-

кою, а за іншою – соціальною, яка створюється за рахунок 

енергії сонця, що її людина отримує від харчування. Наведу 

приклад. У мене виникло нездоланне внутрішнє прагнення 

знайти місце проведення Жовтоводської битви 1648 р., яка 

відбулася у  Дніпропетровській області. За 20 років я про-

вів понад 20 археологічних і безліч топографічних і аеро-

фотознімальних експедицій (навіть за участю Військово-

Повітряних сил України). У 2010 р. були завершені ці дослі-

дження, унаслідок яких науково обґрунтовано й археологіч-

Висвітлюється сутність пасіонарності, а також роль її енер-
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Освещается сущность пассионарности, а также ее 

энергетики в образовании этноса (субэтноса), тоесть 

етногенеза. Рассматриваются основные черты теории 

этногенеза Л.Гумильова и схематическое образование 

субэтноса – составной части украинского этноса и его 

доминанты. 
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The essence of passionarity and the role of the energy in the 

formation of the ethnic group (subethnos), ie ethnogenesis are 

highlighted. The main features of the theory of ethnogenesis by 

L. Humylov and schematic formation of the Cossack subethnos 

–part of Ukrainian nation and its dominant are treated.
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Загальновідомо, що людина живе завдяки засвоєнню со-

нячної енергії, яку  отримує шляхом харчування, але загад-

кою лишається: звідки береться енергія у творчої активної 

людини. За темпераментом люди поділяються на холери-

ків, сангвініків, меланхоліків та флегматиків. Вони відрізня-

ються один від одного енергетикою поведінки, яка не за-

лежить від якості харчування. Особливо вражає енергетика 

пасіонарних людей. «Пасіонарність (від лат. cлова  passio 

– пристрасть) – це характерологічна домінанта, нездолан-

не внутрішнє прагнення (свідоме або, частіше, неусвідом-

лене) до діяльності, спрямованої на здійснення якої-небудь 

мети (часто ілюзорної). Зазначимо, що ця мета уявляється 

пасіонарній особі інколи ціннішою навіть за власне життя, а 

тим більше за життя і щастя сучасників і одноплемінників»1. 

Це явище вперше виявив і визначив його доленосне зна-

чення Лев Гумильов. 

Модуси пасіонарності різноманітні: тут і гордість, що сти-
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у людини пасіонарної енергії, яка є джерелом етногенезу і 

культурогенезу. Тож, М. Чмихов наблизився до межі етно-

генезу, але, на жаль, не  розкрив у його аспекті культуроге-

незу і етнічну історію праукраїнців та українців відповідно до 

кліматично-історичних епох, оскільки йому не було відоме 

явище пасіонарності.

За висновками Л. Гумильова, культурогенез неможливий 

без етногенезу. Торкаючись цього питання, вчений пише: 

«В енергетичному аспекті етногенез є джерелом культури... 

Етногенез відбувається за рахунок пасіонарності. Саме ця 

енергія – пасіонарність і витрачається в процесі етногене-

зу. Вона йде на створення культурних цінностей і політичну 

діяльність ... Кожна така праця потребує зусиль понад ті, що 

потрібні для забезпечення нормального існування людини 

в рівновазі з природою, а отже, без пасіонарності її носіїв, 

які вкладають свою надлишкову енергію в культурний і по-

літичний розвиток своєї системи, ніякої культури і ніякої по-

літики взагалі б не існувало. Не було б ні хоробрих воїнів, ні 

спраглих до знань учених, ні релігійних фанатиків, ні відваж-

них мандрівників»11.

Вищенаведене висловлювання дає змогу в загальному  

вигляді визначити, в чому ж суть теорії Л. Гумильова: по-

перше, людей, які мають у складі «імпульсу життя» надлиш-

кову енергію і потенцію до активної діяльності, він назвав 

«пасіонаріями»; по-друге, цю енергію він пов’язав з етніч-

ним полем людини, яке пульсує з певною частотою***; по-

третє, на думку ученого, утворення етносу**** відбувається 

шляхом настроювання коливання етнічного поля кожного 

пасіонарія на однакову частоту. Етноси різняться частотою 

коливання етнічного поля; по-четверте, процес утворення 

етносу Л. Гумильов назвав «етногенезом» і визначив умови 

його виникнення, фази еволюції, а також відповідно до них 

імперативи поведінки етнічної спільноти; по-п’яте, він роз-

глядає етногенез як етнічну систему, яка може утворитися 

й існувати тільки за рахунок енергетичного імпульсу, який 

вона отримує від пасіонарної спільноти людей. Під впливом 

цієї енергетики  утворення етносу розпочинається з мута-

ції, яка майже ніколи не зачіпає всієї популяції свого ареалу. 

У мутації бере участь тільки окрема, відносно невелика кіль-

кість осіб, але цього може виявитися достатньо для того, 

щоб постала нова консорція (від лат. sors – доля, тобто 

група людей, об’єднаних спільною долею, з імперативом: 

«Треба виправити світ, бо він поганий!»), яка за сприятли-

вих умов переросте в етнос. Пасіонарність членів консорції 

– обов’язкова умова цього переростання12.

Аби зрозуміти, чому з’явився етногенез українського коза-

цтва, варто нагадати, що відповідно до принципу синерге-

тики, об’єктам і явищам природи і світу притаманний про-

цес самовдосконалення та саморозвитку. У зв’язку з мон-

гольською навалою і кількох хвиль тюркських переселенців 

з кінця XIV – до середини XVII ст. на українське прикордоння 

(південна Київщина та Брацлавщина), у цьому регіоні скла-

лася небезпечна демографічна ситуація для українського 

етносу: виникла загроза його зникнення.

Як жива система український етнос за таких умов, відповід-

но до принципів синергетики,  «обирає посильне рішення» 

– створити на межі з Великим Степовим Кордоном України 

но підтверджено де і як відбулася ця битва. Отже, наукову 

ідею, запропоновану моєю етнічною системою («імпульсом 

життя»), я реалізував соціальними методами і в соціальних 

умовах. Іншими словами, етнічна ідея негайно обросла со-

ціальною оболонкою.

Вищенаведене дає підстави вважати, що людина уособлює 

в собі, крім етнічної закритої системи, ще соціальну відкри-

ту систему, яка виконує роль соціальної оболонки етнічної 

системи, створеної «імпульсом життя». Соціальна система 

отримала назву «відкритої» через те, що працює за умов 

безперервної подачі для неї енергії сонця, отриманої за ра-

хунок харчування.

Підсумовуючи, зазначимо: Платон наголошував, що «думка 

– діалог душі із самим собою»6. Ми ж  зі свого боку можемо 

додати, що пасіонарність – це діалог душі із тілом, тобто між 

етнічною і соціальною системами людини. Водночас зазна-

чимо, що в названих системах людини відбилася системна 

будова сучасного світу, який має етнічну і соціальну скла-

дову. Є етнічна й соціальна історії людства, які йдуть пара-

лельно і доповнюють одна одну. Варто зазначити, що в іс-

торії людства пасіонарність, а отже й етнічна історія, мали 

свої особливості.  

Щоб з’ясувати це питання звернемося до сучасної геоло-

гічної історії землі – голоцену, у якій ми зараз живемо і яка 

розпочалася 10 – 12 тисяч років тому, а точніше – в 7562 р. 

до нашої ери. Відтоді ми, люди, прожили шість природно-

кліматичних  епох: мезоліту, протонеоліту, неоліту, бронзи, 

раннього залізного віку і сучасну. Кожна епоха складається 

з 1596 років і поділяється на три періоди по 532 роки: сухий, 

середній і вологий. Наша (шоста) епоха, яка має назву «су-

часної», розпочалася в 419 р. і завершиться в 2015 р. Оскіль-

ки нас цікавить енергетика людини в ці епохи, звернемо 

увагу на те, що за висновками М. Чмихова, епоха мезоліту 

була часом пізньої дородової громади, а епохи протонеолі-

ту й неоліту – часом несталої державності7. Це дає підстави 

припускати, що під час перших трьох епох кам’яного періо-

ду (мезоліту, протонеоліту і неоліту) було недостатнє над-

ходження сонячної  енергії на Землю, тому «імпульс життя» 

під час народження людини виявився наскільки слабким, 

що не продукував появу пасіонарного елемента.

Зазначимо, що за космічними циклами потенціал біогеохі-

мічної енергії живої речовини біосфери Землі  під впливом 

інверсій магнітного поля Землі змінювався відповідно до 

змін епох. Зокрема, за висновками вчених, на яких посила-

ється М. Чмихов, природно-кліматичні катаклізми на зламі 

епох неоліту і бронзи супроводилися останньою в історії 

людства інверсією геомагнітного поля. «Під час таких ін-

версій, – пише М. Чмихов, – космічні промені досягали зем-

ної поверхні, викликаючи мутації в живих організмів, у тому 

числі і у людей. Останнє, як показує світова історія, очевид-

но, сприяло суспільному прогресу»8. Отже, під час остан-

ньої інверсії геомагнітного поля в епоху бронзи відбулися 

значні зміни в енергетиці біосфери Землі, що викликало 

активний розвиток культури і державності в цю епоху9. При 

цьому вчений зазначив, що в епоху бронзи «була усвідом-

лена наявність енергетичних оболонок у людини та їх різ-

на потенція в різних людей»10, тобто йдеться про наявність 
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Пасіонарна ситуація на українському прикордонні напри-

кінці XV ст., під час завершення інкубаційного періоду ко-

зацького етногенезу, досягла критичного стану, з якого її 

вивели в 1483 р. татарські напади. Внаслідок цього відбув-

ся пасіонарний вибух, який спрямував пасіонарну енергію 

бояр-лицарів не тільки на захист прикордоння, а й на мута-

цію з їхнього середовища козацької консорції, що негайно 

обросла соціальною оболонкою ватаги. Оскільки козацька 

консорція постала в умовах Великого Кордону як військо-

вої системи, то вона складалася з озброєних людей, а сама 

була первинним військовим утворенням – розбійниць-

кою ватагою. З погляду етнічної історії, члени цієї ватаги-

консорції –  засновники нового українського субетносу, а з 

позицій соціальної історії – це зайві люди в суспільстві, які 

упродовж кінця XV – 60-х рр. XVI ст. були напівкриміналь-

ним елементом. Водночас зазначимо, що народження усіх 

етносів (субетносів) починалося з кримінальної консорції.  

Зокрема, у середині VIII ст. до н. е. в Італії навколо Ромула 

зібралися 500 бродяг, які поклали початок римлянам.       

За закономірностями етногенезу, якщо консорція трива-

лий час зберігається (у нашому випадку понад 70 років), 

то вона переростає в конвіксію (від лат. convictio – спільне 

проживання, постійне спілкування), а остання – в субет-

нос, за сприятливих умов. Такі сприятливі умови створив 

уряд Речі Посполитої, запросивши козаків до участі разом 

(далі – Великий Кордон) нове козацьке субетнічне утворен-

ня, яке дасть змогу забезпечити підвищення фактора ста-

лості й збалансованості українського етносу як системи, а 

також його опору навколишньому середовищу13.

За висновками Л. Гумильова, аби розпочався козацький 

етногенез, тобто утворення первинних етнічних  структур  

майбутнього українського козацтва, цьому процесу мав пе-

редувати 150-річний інкубаційний період, протягом якого 

повинна виникнути пасіонарна спільнота, і в такий спосіб 

накопичити на українському прикордонні (південна Київ-

щина і Брацлавщина) високий потенціал пасіонарної енер-

гії. Козацтву пощастило, що в середині XIV ст. до управління 

українськими землями і, зокрема, українським прикордон-

ням, замість ординців прийшла пасіонарна литовська елі-

та, яка злилася з українським елементом і перетворилася 

на фундаторів розвитку української культури, а також дала 

пасіонарний поштовх інкубаційному періоду козацького ет-

ногенезу. Унаслідок цього процесу через півтора століття, 

наприкінці XV ст., українці, мешканці південної Київщини 

та Брацлавщини (насамперед бояри-лицарі прикордонних 

замків та їх околиць), які поглинули в цьому регіоні ординців 

і литовців, перетворилися на високопасіонарний елемент. 

Подібну «імпортну» пасіонарність отримала, зокрема, Ан-

глія в IX – XII ст. внаслідок асиміляції своїх завойовників – 

вікінгів*****14. 
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самим собою!» Це викликало в державі Б. Хмельницького 

соціально-політичну і військову кризу, яка виявилася у по-

встаннях проти нього та занепаді боєздатності армії. У по-

шуках шляхів виведення держави з кризи Б. Хмельницький, 

по-перше, відродив за власним проектом у 1652 р. Запо-

розьку Січ, яка отримала назву Чортомлицької і складалася 

з п’яти паланок і 40 куренів17.   Мета цього відродження – 

позбавити свою державу від надлишку козаків-пасіонаріїв, 

що не потрапили до 40-тисячного реєстру і які були провід-

ним дестабілізуючим фактором у суспільстві, зосередивши 

їх на Низу Дніпра. По-друге, створивши козацьку державу 

з одного субетносу (козацького), Б. Хмельницький отри-

мав спрощену українську етнічну систему, яка рано чи пізно 

мала призвести до занепаду структури Війська Запорозько-

го як системи, оскільки фактор її сталості і збалансованості 

був мінімальний. Щоб урятувати таку систему, тобто підви-

щити її фактор сталості й опір навколишньому середовищу, 

належало ускладнити її структуру, тобто включити до скла-

ду козацької держави хоча б частину українських субетно-

сів, – лемків, бойків, гуцулів, покутян, підгорян, волинян та 

поліщуків, які перебували за межами козацької держави у 

складі суперетносів Речі Посполитої та Австрійської імпе-

рії.  Водночас зазначимо, що механізм подолання наслідків 

соціально-політичних кризових явищ у державі Б. Хмель-

ницького закладався самою природою складної етнічної 

системи. Зокрема, за наявності у системі поряд з козаць-

ким інших українських субетносів, він автоматично пере-

давав свої проблеми всій сукупності субетносів, взаємодія 

яких зумовлювала виникнення в цієї сукупності нових інте-

гративних якостей, не притаманних твірним її компонентам, 

тобто жодному з цих субетносів, у тому числі й козацькому. 

Це і було панацеєю у вирішенні проблеми за умови ство-

рення української держави в етнічних межах. Саме остан-

нє стало стратегічною метою діяльності Б. Хмельницького 

упродовж 1649 – 1657 рр.

Щоб врятувати свою державу від загибелі, Б. Хмельниць-

кий укладає 18.01.1654 р. Переяславський військово-

політичний союз з  російським царем Олексієм  Михайло-

вичем, сподіваючись, що Москва  допоможе розбудувати 

українську державу в етнічних межах  (відвоювавши в Речі 

Посполитої українські субетноси) і в такий спосіб створить 

сприятливі умови для подолання кризи. Але у Москви був 

свій  план – здобути вихід до Балтійського моря. Протягом 

1654 – 1656 рр. вона завойовує Білорусію і Литву, восени 

1656 р. укладає сепаратну російсько-польську угоду18 й го-

тується до війни зі Швецією. У зв’язку з такою ситуацією 

Б. Хмельницький укладає договір про дружбу з Трансіль-

ванією і відправляє козацьке військо на допомогу князеві 

Ракоці в його боротьбі проти Польщі. У цей час запорожці 

разом з кримськими татарами вирушили в похід (літо 1657 р.) 

на допомогу полякам, тобто ігнорували воєнні плани сво-

го великого гетьмана19. Ракоці повідомляв (літо 1657 р.) 

шведському королю, що серед козаків корпусу А. Ждано-

вича виник новий бунт. Вони відмовилися коритися своїй 

старшині, не захотіли брати участі у воєнних діях разом з 

трансільванською армією проти поляків і почали збиратися 

додому. За таких умов трансільванська армія зазнала по-

із польською армією у Лівонській кампанії 1561–1569 рр., 

а також надавши козакам статус привілейованої військової 

верстви за правовими актами урядових козацьких реформ 

1570–1572 рр. Сигізмунда ІІ Августа та 1578–1582 рр. Сте-

фана Баторія. Рубежем апогею розвитку козацької консорції 

і переростання її у конвіксію  зі збереженням пасіонарного 

імперативу поведінки: «Будь тим, ким ти мусиш бути!» став 

1569 р. Відтоді козацтво, отримавши права і вольності за 

урядовими козацькими реформами, осаджує хутори і села, 

а також заводить свої господарства і сім’ї, тобто створює 

сприятливі умови для існування козацтва у фазі конвіксії. 

Протягом 1570 – 1578 рр. свої військові структури (перший 

етап їх розвитку) дислокує на волості, а протягом 1579 – 

1590 рр. (другий етап розвитку) передислоковує на Низ Дні-

пра, утворивши на островах Великого Лугу від восьми при-

кордонних замків (де мешкали козаки) городки, які, почина-

ючи з 1585 р., отримали самоназву «січей». Розквіт, підне-

сення і переростання конвіксії у субетнос відбулося в період 

1587–1596 рр., коли він обріс соціальною оболонкою першої 

Запорозької (Базавлуцької) Січі (утворилася «де-факто» на 

засадах принципу синергетики, а отримала «де-юре» на іс-

нування з дозволу третьої урядової реформи 1590 – 1591 рр. 

Сигізмунда ІІІ та постанови сейму від 19.04.1590 р. «Порядок 

щодо низовців і України»). Січ не мала куренів та паланок, 

складалася з восьми кошів острівних січей зі столицею на 

о. Базавлук і прагнула підпорядкувати собі волость силовими 

методами. Згідно із закономірностями етногенезу саме у та-

кий спосіб Січі вдалося примусити мешканців волості зміни-

ти своє ставлення до козацтва з негативного на позитивне. 

Про це свідчить факт початку добровільного покозачення мі-

щан волості на зламі 1595–1596 рр. Ця дата є рубежем пе-

реростання конвіксії в козацький субетнос і поширення його 

на територію волості, де Січ утворила вісім територіальних 

кошів зі столицею в м. Каневі. Кожен кіш поділявся на тери-

торіальні сотні, а останні на територіальні десятки15.  Отже, 

процес утворення козацького субетносу як складової части-

ни українського етносу тривав упродовж 100–110 років (від 

кінця XV до кінця XVI ст.)16.  

У 1638 р. польська влада знищує унікальну козацьку рес-

публіку, першу Запорозьку (Базавлуцьку) Січ і цим кроком 

провокує вибух у 1648 р. української національної революції 

під керівництвом Б. Хмельницького. Етнічне пробудження 

мешканців Наддніпрянщини під впливом козацького етно-

генезу з імперативом: «Будь тим, ким ти мусиш бути!» був 

одним із чинників блискучих перемог над польською армією 

протягом 1648 – 1649 рр. У серпні 1649 р., згідно зі Збо-

рівським договором, козацький субетнос запанував у Київ-

ському, Брацлавському та Чернігівському воєводствах, на 

території яких утворилася козацька держава Б. Хмельниць-

кого – Військо Запорозьке.

У другій половині 1649 р. козацький етногенез переріс із 

фази «піднесення» (закінчився її 150-літній ліміт) в «акма-

тичну фазу (пасіонарного перегріву)», під час якої пасіо-

нарії ламають первісний імператив поведінки. Вони при-

пиняють працювати на загальну справу і починають боро-

тися кожен сам за себе. Тому імператив змінює свій зміст. 

Він звучить так: «Не будь тим, ким ти мусиш бути, а будь 
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не своє шкурництво, а своя країна, як вони відчувають її, 

свій етнос, своя традиція»24. Така небайдужа до долі свого 

народу (етносу) людина під час інерційної фази козацького 

етногенезу з’явилася в особі гетьмана Війська Запорозько-

го І. Мазепи, який зробив у 1709 р. невдалу спробу вирвати 

козацьку Україну з колоніальної залежності Росії. Кара не 

забарилася. Сталося друге знищення Січі в 1709 р., а її пасі-

онарне запорозьке козацтво було видворене із Запорожжя 

на землі Кримського ханства, де воно перебувало у виму-

шеній еміграції упродовж 25 років, створивши там спочат-

ку Кам’янську (1709 – 1711 рр.), а потім Олешківську (1711 

– 1734 рр.) Січі. У 1734 р. відбулося повернення січового 

товариства на Запорожжя, де воно відродило Запорозьку 

Січ під назвою Підпільненської, або Нової (1734 – 1775 рр.). 

Фаза завершилася третьою ліквідацією в 1775 р. Запорозької 

Січі і депортацією пасіонарних запорожців з України на Ку-

бань, а також реформуванням (1783 р.) десяти Лівобереж-

них козацьких полків у військові частини російської армії, з 

депортацією їх за межі України, зокрема на Кавказ25;

– «меморіальна фаза» (з кінця XVIII ст. і до цього часу) з ім-

перативом «Згадаймо, як було чудово» (за Л. Гумильовим), 

або «Тої слави козацької повік не забудемо!» (за Т. Шевчен-

ком) і характеризується розчиненням козацького субетно-

су в українському етносі.

Підсумовуючи, зазначимо:

1. В енергетичному аспекті етногенез відбувається за раху-

нок пасіонарності. Саме ця енергія (пасіонарність) і витра-

чається в процесі етногенезу. А без етнічного аналізу гене-

зису та еволюції українського козацтва неможливо було б 

з’ясувати механізм його походження та стадії розвитку, а 

отже, й зрозуміти його сутність. Зокрема, без козацького 

етногенезу марно намагатися виявити причини соціально-

політичної кризи в державі Б. Хмельницького, починаючи з 

кінця 1649 р., а також причини її загибелі.

2. В основі методики дослідження етнічної історії україн-

ського козацтва лежить  вилучення із його соціальної обо-

лонки (організаційної структури та його соціальної історії) 

етнічної структури та етнічної історії. Механізм цієї про-

цедури здійснюється за методом системного підходу та 

системного аналізу. Вищою системою обирається Вели-

кий Кордон, його підсистемою – етногенез, а підсистемою 

останнього – козацтво.   Далі, на основі системного аналізу 

визначається, що козацтво як підсистема етногенезу про-

тягом 150 років (від кінця XV до середини XVIІ ст.) проходить 

процес становлення (без врахування «інкубаційного» пері-

оду, який, як вже зазначалося, триває перед цим у межах 

150 років) за етапами:  «консорція», «конвіксія», «субетнос» і 

еволюціонує у майбутнє за такими фазами: «акматична (па-

сіонарний перегрів)», «пасіонарний надлом», «інерційна» та 

«меморіальна» (див. схему козацького етногенезу).

3. Розгляд українського козацтва в аспекті етногенезу за-

свідчив, що, по-перше, виникнення українського козацтва 

на початковому етапі було пов’язане не зі збройним за-

хистом української землі від нападів кримських татар, а з 

утворенням нового субетносу (козацького) у складі україн-

разки  і Ракоці мусив капітулювати перед польською армією 

(липень 1657 р.)20.  

Підсумовуючи, зазначимо, що Б. Хмельницький, зіткнув-

шись із соціально-політичними кризовими явищами у своїй 

державі, а також зі зниженням боєздатності своєї армії, по-

чав шукати шляхи подолання цих негативних процесів. Але 

йому не судилося реалізувати свої плани через передчас-

ну кончину 27 липня 1657 р. Українське козацтво втратило 

видатну пасіонарну особистість. Смерть Б. Хмельницького 

стала поворотною датою в історії, яка вплинула на подаль-

шу долю козацької держави. Внаслідок цієї події етногенез 

козацького субетносу у Війську Запорозькому переріс з 

«акматичної фази (пасіонарного перегріву)» у фазу «пасіо-

нарного надлому», що обросла соціальною оболонкою гро-

мадянської війни під загальною назвою «Руїна».

Після смерті Б. Хмельницького козацький субетнос 

пройшов такі фази етногенезу:

– «пасіонарний надлом» (1657 – 1687 рр.) з імперативом 

«Тільки не так, як було». Він отримав назву «Руїни» і характе-

ризувався новим спалахом пасіонарності, руйнацією уста-

лених норм, боротьбою пасіонарних особистостей за владу 

із залученням субпасіонаріїв. Відбувся розкол козацько-

го субетносу на окремі частини: Лівобережний і Правобе-

режний гетьманати, Запорозьку Січ та Слобідську Украї-

ну. Завершилася фаза знищенням переважної більшості 

пасіонарного елемента та спустошенням Правобережжя. 

Козацький субетнос зберігся у складі Російської держави 

на Лівобережжі (Лівобережний гетьманат), на Низу Дніпра 

(Чортомлицька Запорозька Січ) та в Слобідській Україні. У 

складі російського суперетносу козацький субетнос отри-

мав статус етносу під назвою «малоросійське козацтво»21;

– «інерційна фаза» (1687 – 1782 рр.) з імперативом «Будь 

таким, як я». Отримала назву «Золотої осені цивілізації». 

Характеризується скороченням активного пасіонарного 

елемента і повним задоволенням емоційно-пасивного оби-

вателя. Останнього пестять, бо він нікуди не лізе, нічого не 

прагне і готовий шанувати володарів, аби тільки вони дали 

йому спокій22. Відповідно до названого імперативу виникає 

загальнозначущий ідеал-особистість, який стає об’єктом 

наслідування. Цей ідеал для козацького субетносу склав-

ся на ґрунті культу сильної людини (Олександра Македон-

ського), що запанував в українському суспільстві у другій 

половині XVI – першій половині XVII ст., а з кінця XVII – до 

кінця XVIII ст. (протягом інерційної фази) до нього належали 

козак-лицар («Козак Мамай») та видатні особистості коза-

цтва, зокрема Б. Хмельницький та І. Сірко. У контексті укра-

їнського (козацького) бароко за часів гетьманів І. Самойло-

вича (1672 – 1687 рр.) та І. Мазепи (1687 – 1709 рр.) від-

булася мілітаризація українського життя і української куль-

турної свідомості, а починаючи з 20-х рр. XVIII ст. – їх демі-

літаризація23. Еволюція етногенезу в інерційній фазі давала 

шанс регенерації, тобто, на думку Л. Гумильова, «можливо, 

що в критичний момент знайдуться якісь люди, для яких го-

ловною метою стане не свій особистий егоїстичний інтерес, 
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сичів, соціальною оболонкою якого було утворення української держа-
ви – Київської Русі.
14 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – С. 150.
15 Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVІ – 
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19 Яковлева Т.Г. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: 
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ського етносу з метою забезпечення виживання останньо-

го в небезпечних демографічних умовах Великого Кордону. 

По-друге, розгляд українського козацтва в аспекті етнічної 

історії дає підстави відкинути всі існуючі гіпотези щодо його 

походження, крім гіпотези етногенезу.

4. Українське козацтво виконало основну свою місію із за-

хисту українського етносу і його православної віри в склад-

них демографічних умовах на півдні України, сприяло роз-

витку освіти і культури на засадах українського бароко. 

Саме козацтву належить провідна роль у зміні назви нашо-

го етносу з русинського на український. Оскільки козацький 

субетнос був не тільки складовою частиною українського 

етносу, а і його домінантою, тому інші русинські субетно-

си (подоляни, волиняни, поліщуки та ін.) теж визнали себе 

українськими. Водночас слід зазначити, що козацька націо-

нальна ідея українського державотворення під протектора-

том Речі Посполитої виявилася, на превеликий жаль, слаб-

кою, що негативно позначилося на нашій спадщині.    

5. Чи існував альтернативний варіант еволюції українського 

козацтва замість польського? На нашу думку, такою  аль-

тернативою був молдавський варіант. Із 27 походів претен-

дентів на престол Молдавії – 15 були козацькими26. На мою 

думку, був і лідер цього еволюційного шляху в особі князя 

Дмитра Вишневецького – Байди, але, на превеликий жаль, 

він передчасно трагічно загинув у 1563 р. Утворення україн-

ським козацьким субетносом Запорозької Січі під протек-

торатом Туреччини забезпечило б: по-перше, формування  

української козацької держави наприкінці XVI ст. (у тих тери-

торіальних межах, якими володіла Базавлуцька Запорозька 

Січ), яка б мала в межах 50 років етнічної фази «піднесення» 

сприятливі умови (Авт. – І.С.) для свого розвитку і утвер-

дження державної свідомості у її громадян; по-друге, збе-

реження етнічної (української) і конфесійної (православної) 

свобод від знищення. Останнє підтверджується перебуван-

ням під протекторатом Кримського ханства Кам’янської та 

Олешківської Січей упродовж 25 років (1709 – 1734) і під 

протекторатом Туреччини Задунайської Січі упродовж 53 

років (1775 – 1828).

ПРИМІТКИ
* Етногенез – процес становлення етносу від моменту виникнення до 
зникнення або переходу до стану гомеостазу [Гумилев Л.Н. География 
этноса в исторический период. – Ленинград, 1990. – С. 46]. Гомеос-
таз – відносна сталість фізико-хімічних та біологічних властивостей 
внутрішнього середовища організму людини й тварин (сталість складу 
крові, температури тіла) [Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мель-
ничука. – К., 1977. – С.177].
1 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – С. 33.
2 Там же. – С. 34.
3 Там же. – С. 96.
4 Там же.
** Міра розсіювання теплової енергії в замкнутій термодинамічній сис-
темі (Клаузіус, Больцман, 1852 р.).
5 Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – С. 5.
6  Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфе-
ра – история. – Москва, 1999. – С. 380, 381. 
7 Чмихов М.О. Давня культура: Навч. посіб. для студ-тів вищ. навч. за-
кладів. – К., 1994. – С.7.

альманах4.indd   8 17.03.2014   23:29:29




