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Василина Миколаївна 
Мазнюк

Заслужений вчитель Украї
ни, навчає дітей історії в за
гальноосвітній школі І-ІІІ сту
пенів с. Лагідне Токмацького

НАШІ АВТОРИ
• ■

району Запорізької об.~ас~ Її 
учні не лише стають справж- - 
ми знавцями й ерудитами, що 
перемагають у олімпіадах та 
конкурсах з історії, а й справ
жніми патріотами України до 
наслідують від свого вчителя 
високі моральні якості.

Василина Миколаївна є не
змінним автором тестових за
вдань конкурсу «МАН-Юніор 
Ерудит», членом журі обласних 
олімпіад з історії; вона є керів
ником методичної предметної 
комісії району і має незапереч
ний авторитет серед вчителів 
історії в Україні.

Софія Журавель
Учениця 9 класу загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів с. Лагідне Токмаць
кого району Запорізької області.

Захоплюється літературою, історі
єю, краєзнавством. Призер учнівсь
ких конкурсів та олімпіад.

Народ, що не знає своєї історії, -  
є народ сліпців.

Олександр Довженко

- Знаю... і дуже давно, - відповів консул.
- Звідки Ви можете знати, Ви ж француз? - 

здивовано глянула на нього кореспондентка.
- Я бачив Біблію часів Руси-України, пода

ровану моєму народові Анною Ярославів
ною; читав Універсали Б. Хмельницького 
часів визвольної війни; вивчав Конститу

цію Пилипа Орлика і Михайла Грушевського,
які були створені в найскладніші періоди істо
рії становлення вашої держави. А ще я читав 
враження про Україну Пє’ра Шевальє, Гійома 
де Боплана, барона Сезі, а також арабських, 
візантійських, західноєвропейських істориків, 
мандрівників і послів, - поважно і виважено від
повів консул.

У журналістки більше не було запитань до 
француза. У неї було безліч запитань до себе, 
до наших політиків, істориків, дипломатів -  до 
українців:

- А чи знаємо ми історію своєї держави так, 
як знають її не українці?

чи сприймаємо ми уроки ІСТОРІЇ
Як один Бог на небі, 

так одна Україна на землі
Дмитро Мирон „Орлик"

1000, 360, 100 чи 26 років моїй Україні?
Звідки почати іде  зупинитись?
На одному дипломатичному прийомі у 

французького консула українська журналістка 
запитала про те, чи знає він історію держави, 
представницею якої вона є.

Д ЕРЖ АВ Н О С ТІ
СОФІЯ ЖУРАВЕЛЬ 

ВАСИЛИНА МАЗНЮК
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Пилип Орлик 
(1 6 7 2 - 1742)

- Чи можемо ми так деталь
но, як француз, описати кожний 
період нашої боротьби за дер
жавність, нашого національного 
пробудження, нашої ідентифіка
ції себе як нації?..

Я чула цю розмову раніше, 
але сприймала її як веселу бу
вальщину. А сьогодні мені стало 
гірко і сумно від того, що я так 
мало знаю про деякі етапи бо
ротьби українців за свою дер
жаву. Навіть про ті, які, на мій 
погляд, були особливо складни
ми: періоди «пробудження нації», становлення 
держави.

Я -  дитя незалежності, мої батьки -  її про
вісники, бабуся і дідусь -  вихованці старої сис
теми. У кожного з нас свій світогляд, своє ба
чення, своє розуміння, різне сприйняття життя 
і його цінностей. Але всі ми добре знаємо, що 
незалежність України вимріяна, виболена і ви
борена десятками поколінь, обагрена кров’ю 
мільйонів і мільйонів людей упродовж довгих і 
тяжких століть.

Дароване самим Господом-Богом геогра
фічне положення, щедра земля і багаті надра, 
працелюбний і добрий серцем люд -  усе це зу
мовило неймовірну звабливість нашого краю, 
перетворило його на ласий шмат для всіляких 
зайд.

Біда, коли є цитруси і кава,
Коли в землі є золото, - біда!
Біда, коли земля така ласкава,
Коли така правічна й молода.
Тоді ї ї  пригорнуть і обнімуть,
Тоді ї ї  розгорнуть і однімуть...

Ліна Костенко

З півночі і півдня, сходу і заходу сунули до 
нас орди завойовників.

Але народ зумів вистояти -  у мові, побуті, 
культурі, особливо в пісні. Це воістину диво
вижне явище на планеті! Стільки натисків, на
сильницьких демографічних акцій, заселень, 
переселень, депортацій, русифікацій і поло
нізацій, відвертого геноциду і масового теро
ру...

А воєн -  повстанських, громадянських, ви
звольних!..

Здавалося б, тільки високі кургани та нео
зорі цвинтарі мали б залишитися. Ні, вижив на-
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род... Як? Яким чином в таких умовах формува
лась моя держава?

Тож настав час власноруч зробити малень
ке дослідження, яке, можливо, буде відкриттям 
не тільки для мене, а й для моїх ровесників,Це 
дослідження покаже мені самій, чи здатна я за
своїти уроки Історії.

Скільки ж років моїй Укра їні: 1000, 360, 
100 чи 26?

Звідки ж почати ід е  зупинитись?

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 
ТА  УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ

Ідеалом нашого національного 
життя є наша рідна всенаціональна 

Ха та - Батьківщина.
Митрополит Андрій Шептицький

Довгою і трагічною була дорога українців 
до створення державності. Пробудившись як 
нація, ми часто впадали в крайності, будучи 
більше романтиками, аніж політиками.

Ідеологи націоналізму часто монополізу
вали право на національну ідею, «підігнавши» 
її під свою ідеологію. Визначення «національна 
ідея» і «націоналізм» - не рівнозначні. Бо націо
налізм не може охопити всю національну ідей
ність народу.
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Визрівання національної ідеї 
невід’ємне від становлення укра
їнського романтизму -  своєрідно
го виразника національного сві
тогляду, ідеології. Найважливіша 
ідея, яку сформулювала україн
ська політична думка -  ідея неза
лежності та самостійності україн
ської держави, в загальних рисах 
зародилась ще за часів Хмель
ниччини. Подальший її розвиток 
можна прослідкувати в творчості 
М. Гоголя, П. Куліша. Яскраво на
ціональна ідея прослідковується у 
Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Міх- 
новського. Пізніші будителі духу на
родного саме в націоналізмі вбачали ту силу, 
яка може підняти Україну з руїни і вивести на 
шлях нового життя. Саме таке бачення проце
су українського становлення національної ідеї 
знаходимо в політичній думці XX ст., зокрема у 
В. Липинського, Д. Донцова та ін.

Але були мислителі, які на відміну від Ли
пинського та Донцова, акцентували увагу не 
на перевагу політичного над етнографічним 
і фольклорним, а на мову нації як фундамент 
національного розвитку. Таку думку відстою
вав О.Потебня. Він вважав, що мова є знаряд
дям національної свідомості, атрибутом нації. 
Розвиток мови -  це одна з основних переду
мов здорового поступу народу. Народ творить 
мову. А мова, в той же час, на сприятливому 
ґрунті, породжує народний дух, який спонукає 
до теоретичної діяльності. Так формується на
ціональна ідея, національна ж ідея пробуджує

Михайло
Драгоманов
(1841-1895)

національне хотіння, яке скеровує 
волю і дію. За О. Потебнею мова -  
одна із стихій народності, її найбільш 
досконале єство.

Отже, українська політична дум
ка кінця XIX -  початку XX ст. є тим 
кристалом національної ідеї, який ві- 
д -рає надзвичайно важливу роль на 
шляху становлення держави Украї
ни.

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 
ДО НАЦІОНАЛІЗМУ

Як не можна спинити річку, 
що, зламавши кригу навесні, бурхливо не
сеться до моря, так не можна спинити на
ції, що, прокинувшись до життя, ламає свої 
кайдани.

Микола Міхновський

В радянські часи історики і політики боя
лись писати про українську національну ідею, а 
тим більше про націоналізм. Найбільш вжива
ним терміном був «український буржуазний на
ціоналізм». Це клеймо було навішане тисячам 
українців тільки за те, що вони відчували себе 
ними, українцями.

В XIX та в XX ст. за прихильність до всьо
го українського багатьом доводилось платити 
життям або жити в еміграції.

Та незважаючи на це, на різних етапах істо
ричного розвитку національна ідея мала своїх 

мислителів.
Михайло Драгоманов 

був одним із них. Він пішов 
у ногу із західноєвропей
ською наукою, значно ви
переджаючи появу полі
тичних ідей та їх практичне 
втілення в життя в Росії. 
Такий випереджаючий 
розвиток ідей Драгомано- 
ва породив двояке став
лення до нього. Одні вва
жали його націоналістом, 
інші - космополітом, яко
му чуже все національ
не. Бо українські націо
налісти шукали причини 
невдачі визвольних 
змагань 1917-1921 рр.
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Критику поодиноких помилок 
і невдач тієї доби націоналіс
ти тлумачили як відсутність 
демократичних і соціалістич
них принципів, що були ви
значальними в національно- 
в и з в о л ь н о м у  р у с і 
другої половини XIX от.
Тож особливо гострої 
критики публіцистів за
знав М. Драгоманов, 
як чільний політичний мислитель української 
демократії. Хоч, насправді, політичні погля
ди Михайла Петровича ґрунтувалися на міц
ній основі широких наукових узагальнень. 
Він спирався на новітні досягнення в галузі 
філософської думки. Позитивізм О. Канта та 
Г. Спенсера був філософською основою теорії 
Драгоманова. Для нього ідея українського наці
оналізму полягала в культурно-націоналістичній 
автономії України, переважанні прав і свободи 
особистості над правами нації, в її лібераліз
мі.

Націоналісти ж вважали, що нова доба 
вимагає нових, революційних способів дії. 
Мабуть, саме тому в націоналістичному сере
довищі оформилася ціла літературна школа 
«вісниківців», до якої належав ряд визначних 
літераторів: Є. Маланюк, О. Ольжич, О.Теліга, 
У. Самчук, Б. Кравців, Ю. Липа та Ю. Клен. їх на
ціоналізм відкидав тезу про автономію естетич
них критеріїв, протиставляючи заангажовану 
теорію «мистецтво для мистецтва». До інших 
партій і політичних центрів націоналісти зазна
ченої течії ставився негативно.

«Чинні» націоналісти проголошували себе 
послідовниками «ідеалістичного світогляду»,, 
який розуміли як антитезу до позитивізму, 
прихильниками якого були корифеї української 
демократичної думки: М. Драгоманов, В. Ан
тонович, І. Франко, М. Грушевський. На про
тивагу цим течіям, що намагалися будувати 
свій образ на науковій основі, «організований» 
націоналізм проголошував примат волі над 
розумом, життя над теорією. їх націоналістич
ний світогляд включав також вимогу етичного 
ідеалізму, що відкидає індивідуальне щастя, а 
плекає героїчні чесноти: хоробрість, вірність, 
самопожертвування. Проте в націоналістичній 
етиці існував також прагматичний елемент: на
ціоналізм пропагував традиційні моральні цін
ності, підпорядкувавши їх вимогам політичної 
доцільності згідно з принципом «мета освячує 
засоби».

Як бачимо, націона
лізм може мати різне за
барвлення, може бути 
демократичним і не демо
кратичним, тобто він має 

' настільки широкий спектр, 
що може вмістити ба
гато різних ідеологій -  
демократію, комунізм, 
тоталітаризм. Такий, 
що сприяє д е р ж а в 

ному життю даної нації, і такий, що це життя 
роз’їдає. Теоретично, а також і практично, за
вжди знаходяться націоналісти різних ідео
логій, В Україні представниками, навіть кон
курентами протилежних націоналістичних 
ідеологій, були М. Міхновський, Д. Донцов, 
В. Липинський.

ІДЕОЛОГИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖ АВНОСТІ:

М. МІХНОВСЬКИЙ І Д .  ДОНЦОВ -  
ДВА ПОГЛЯДИ НА УКРАЇНСЬКУ 

ДЕРЖ А ВН ІСТЬ
Головна причина нещасть нашої нації — 

брак націоналізму серед ширшого
загалу її.

Микола Міхновський

Коли, отже, українська ідея хоче піді
йняти боротьбу за панування з іншими, 
мусить в першу чергу здушити прокляту 
спадщину невільницьких часів.

Дмитро Донцов

Міхновський Микола і Донцов Дмитро -  два 
птахи різного польоту, бо в їх біографіях, окрім 
ідеології нічого спільного.

Перший не пошкодував життя в боротьбі за 
самостійність України і покинув цей світ добро
вільно, заздалегідь до визначеного йому Богом 
часу. Пішов, коли втомився боротися. Пішов, 
взявши на себе вину за смерть полуботківців. 
Не попрощавшись з друзями, накинув собі пет
лю на шию. Так розповідають джерела, хоча іс
нують й інші думки.

Мелітополець Дмитро Донцов дожив до по
важного віку за межами колоніального Союзу і 
до останнього свого подиху не відмовився від

ч

1

д ... Лиш ень тоді, коли 
~ми покажемо свою силу- 
хоч на ч аст и н і своєї 
з е м л і, зверне на нас 
увагу і Європа.

М. Драгоманов
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ідеології інтегрального націоналіз
му. Коли мова заходила про май
бутнє Нової України, він був ради
калом до скону.

Цей розділ -  обережна спроба 
дослідити два погляди на україн
ський націоналізм, на українську 
державність двох самобутніх ук
раїнців.

Міхновський Микола і Донцов 
Дмитро -  це свідомі речники двох 
концепцій українського націона
лізму, розвиток якого припав на 
роки між двома світовими війна
ми. Початковий етап українського націоналізму 
пов'язаний з постаттю Миколи Міхновського, а 
другий етап, після Першої світової війни, - з по
статтю Дмитра Донцова. Міхновський і Донцов 
відіграли в розвитку української націоналістич
ної думки особливу роль, започаткувавши певні 
ідейно-програмові концепції та сформулював
ши окреслені світоглядні позиції.

Що ж являв собою український націоналізм 
до Першої світової війни? Якою була політична 
філософія Миколи Міхновського -  основопо
ложника модерного українського націоналіс
тичного руху?

На ці питання можна дати найвичерпнішу 
відповідь, якщо поставити перед собою мету 
зрозуміти, як розвивався український націона
лізм перед Першою світовою війною, а потім 
між двома світовими війнами, зокрема, зрозу
міти роль, яку відіграв у його подальшому роз
витку Дмитро Донцов. Тому, що останні роки 
свого життя, вже після Другої світової війни 
Дмитро Донцов заперечив роль Міхновського, 
стверджуючи, що не Міхновський, а він, Дон
цов, «назву та ідею націоналізму...виніс на фо
рум політичний... в 1926 році».

Український націоналізм, який вийшов на 
історичну арену під кінець XIX століття, був не 
тільки однозначним «з активною національ
ною свідомістю та патріотизмом», чи виключно 
«самостійництвом», але специфічним ідейно- 
політичним напрямом, який визнавав націю як 
національний принцип в організації політично
го життя цілого світу. Мало того, український 
націоналізм того періоду виступав з виразним 
постулатом, що «Україна для українців, тому 
виганяй з неї усіх ворогів», декларуючи водно
час, що ворогом українського народу, є кожен 
народ, який посягає на право українського на
роду бути вільним і незалежним.

Микола Міхновський був само
стійником і в основу своєї програ
ми поклав засаду про «самостійн> 
Україну». Суттєвим є не тільки той 
факт, що він цю свою засаду доводив 
історично-правними аргументами, 
відштовхуючись від постанов Пере
яславської угоди з 1654 року. Голо
вним є те, як він розумів ідею нації та 
її неминучу перемогу в цілому світі.
В «Самостійній Україні» він дав цьо
му наступне визначення: «КінецьXIX 
століття визначився явищами, що ха
рактеризують новий поворот в історі 

людськості. Ці явища свідчать про те, що п ’ятий 
акт великої історичної трагедії, званої «бороть
бою нації», вже почався і закінчення наближа
ється. Адже:

- кожна нація хоче вилитись у форму неза
лежної, самостійної держави;

- тільки держава одноплемінного націо
нального змісту може дати своїм членам необ
межену можливість всебічного розвитку духо
вного і матеріального гаразду;

- пишний розцвіт індивідуальності можли
вий тільки в державі, для якої плекання індиві
дуальності є метою».

Спираючись на зазначені ідейні позиції 
Микола Міхновський визначив другу основу 
українського націоналізму:

Здійснення національного визволення при
йде внаслідок переможної боротьби з понево
лювачем. «Часи вишиваних сорочок, свити та 
горілки минули і ніколи вже не повернуться, - . 
писав Микола Міхновський, -  третя Українська 
інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до 
боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить 
у свої національні сили і вона виповнить свій 
обов ’язок... Нехай наша історія сумна й невід- 
радна, та ми хочемо не тільки існувати, як живі 
істоти, ми хочемо жити як люди, як громадяни, 
як члени вільної нації».

Микола Міхновський, постійно твердив, 
про те, що передумовою встановлення на 
українських землях справді справедливого 
соціального і політичного ладу,знесення вся
ких форм експлуатації є ліквідація чужонаціо
нального поневолення, «здійснення великого 
національного ідеалу єдиної нероздільної са
мостійної демократичної України освічених 
робочих мас, заснування тієї великої держави 
національної, в яку увійдуть усі частини україн
ського народу».

Микола Міхновський 
(1873-1924)
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Одна, єдйна, неподільна, самост ійна, 
вільна, демократична Україна, республіка 
робочих людей -  це ідеал укра їнсько ї 
людини, за здійснення якого кожен повинен 
боротися, не шкодуючи свого життя.

Микола Міхновський, Перша заповідь

Багато світла кида
ють на погляди Міхнов- 
ського його «Десять 
заповідей», які вийшли 
в світ у 1903 році. Ці 
«заповіді» -  перша 
українська націоналіс
тична програма,яка 
визначила з одного 
боку мету боротьби 
українського народу, а 
з другого -  шлях, яким 
повинен і ти український народ.

У першій «заповіді» зібрана суть усієї полі
тичної й соціальної програми молодого україн
ського націоналістичного руху, яку накреслив 
Микола Міхновський. Ця «заповідь» звучить: 
«Одна, єдина, неподільна, самостійна, віль
на, демократична Україна, республіка робочих 
людей -  це ідеал української людини, за здій
снення якого кожен повинен боротися, не шко
дуючи свого життя».

Проаналізувавши «Заповіді», можна зроби
ти висновок, що ідеологія Міхновського:

1. Виходить за межі виключного примату 
нації та національного інтересу.

2. Визначає національний принцип за єди
ний принцип справді справедливого укладу 
міжнародних відносин.

3. Є виразно самостійницькою і соборниць- 
кою.

4. Спирається на власні сили боротьби за 
політично-соціальне визволення української 
нації.

5. Приймає засади народоправства.
6. Приймає соціалістичні засади у питанні 

соціально-економічної організації нації.
Н а й в а ж 

ливішим є те, 
що ця ідеоло
гія принесла 
в Україну ви
разно  у т о ч 
нене поняття 
націоналізму, 
з ’ я с о в у ю ч и  
його м ісце і 
роль в житті 
по н е во л е н о ї 
нації. Тож не 
дивно, що її го
ловні принципи 
лягли в осно
ву модерного

українського націоналістичного руху, який піз
ніше перетворився у вирішальний політичний 
фактор українського життя.

Саме тому Микола Міхновський є осново
положником українського націоналістичного 
руху, адже саме він перший накреслив заса
ди українського націоналізму, як ідеології, та 
зробив спробу дати початок українській наці
ональній організації, яка ставила собі за мету 
боротьбу за українську самостійну соборну 
демократичну державу -  «республіку робочих 
людей».

На зміну Миколі Івановичу прийшов Дмитро 
Донцов.

Він належав до молодшого покоління укра
їнських діячів. Постать Дмитра Донцова, як і 
його ідеї, надзвичайно суперечлива. Він прой
шов шлях еволюції від марксизму до націона
лізму, від його несприйняття і заперечення в 
ранніх творах до обґрунтування ідеології чинно
го націоналізму. Спосіб мислення та світогляд 
Донцова формувалися в переломний період 
історії, який характеризувався кризою історич
ного розумного оптимізму, просвітительської 
філософії, волюнтаризму.

Д. Донцов, на відміну від М. Драгоманова, 
М. Грушевського, В. Липинського, не залишив 
по собі чіткої концепції державності України. 
Його цікавили більше ідеологічні, ніж держа
вотворчі питання. Свою публіцистичну і полі
тичну кар’єру він 
розпочав у 1905 
році, тобто в час, 
коли Міхновський 
вже поклав осно
ву українського 
націоналістично
го руху. Звичайно,
Донцов був зна
йомий з роботами 
Міхновського, зо
крема з його бро-
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шурою «Самостійна Україна», але и робс- ,' я- 
і ціла націоналістична програма Міхновсь- эго 
не стали для нього настільки переконл/Е /\\' 
щоб він відразу став на націоналістичні пози _ 
До 1914 року Міхновський і Донцов ідеолог -но 
і організаційно стояли на цілком протилежних 
позиціях: про це Донцов не раз висловлювався 
у своїх творах того часу, займаючи в них позиції 
марксистського соціалізму.

Свій погляд на український націоналізм 
Донцов змінив відразу після Першої світової ві
йни, коли сам став на націоналістичні позиції. У 
творі «Націоналізм» Донцов навіть дав позитив
ну оцінку націоналізму Міхновського, вказуючи 
на те, що в його творах «бачимо 
новий світогляд, наскрізь націо
налістичний і наскрізь активістич- 
ний». На думку Донцова Міхнов
ський «ще не зважився розбити 
стереотипи старих гасел». Але 
твір «Самостійна Україна» Донцов 
оцінив досить високо і зарахову
вав до головних вимого нового 
часу.

Після Другої світової війни 
Донцов виступив вже з іншою 
оцінкою Міхновського, заявляю
чи, що у Міхновського була тільки 
ідея самостійності, а не націона
лізм. Це твердження може ви
даватися дивним і таким, що не 
відповідає історичним фактам, але справа в 
тому, що бачення націоналізму у них було різ
не. Новий час, нові обставини диктували нове 
бачення старої проблеми.

Д. Донцов не був продовжувачем Міхнов
ського. Він став основоположником, автором 
українського інтегрального націоналізму. Ідео
логія «чинного націоналізму» Дмитра Донцова 
спирається на засади, яких не визнає ідеологія 
націоналізму Міхновського, а саме:

- філософський волюнтаризм;
- антидемократизм; 

політичний і соціальний ієрархізм.

Дмитро Донцов 
(1883-1973)

ЩЩШЩ* _ _
Н аш  н ац іо н ал ь н и й  ідеал  м о ж е  

здійснитися тільки в безкомпромісовій 
боротьбі з Росією... Свідомі цього ідеалу, 
навіть повалені на землю , навіть під 
чобот ом щасливого перем о ж ц я  — 
встанемо. Зрікаючись його — ніколи.

Дмитро Донцов

концепція «правлячої касти» - єдино 
го виразника національної волі, «ініціативно 
'.'є-шості», яка є рушійною силою історії, ідея 
- зосчого насильства». Донцов відкидає прин- 

_пп народоправства, заявляючи, що «і н і ці а - 
_пзна меншість, а не народ творить історичний 
- рс_е: "ропонуючи замість справедливого со
ціального ладу до всього «робочого люду», пре 
що мр яв ‘.'іхновський, кастократичну соціаль
ну структуру з абсолютним підпорядкування1 
підвладних класів, мається на увазі простий 
народ, класу панівному, що має складатися з 
«луччих людей»».

Безперечно, в ідеологіях Міхновського 
Донцова є подібні елементи, напри
клад, засади примату нації, принци- 
боротьби, наголошення важливос- 
державної незалежної нації, але на 
цьому закінчується спільне між цими 
двома націоналістичними ідеолог - 
ями. Донцов це прекрасно розумів 
тому заявив, що не Міхновський, а 
саме він є основоположником укра
їнського націоналізму.

Ідеології Донцова та Міхновсь
кого мають великі розбіжності, але 
обидва вони творці двох сильних 
напрямів в українському націоналіс
тичному русі.

Микола Міхновський був речни
ком демократичного націоналізму, 

який швидше нагадував специфічний націо
нальний радикальний рух, що прагнув до по
будови української держави шляхом револю
ційної боротьби, не відкладаючи також інших 
засобів та методів.

Донцов же розвинув свою ідеологію «чин
ного націоналізму» в період, коли в Європі свят
кували перемогу авторитарно-елітарні й тота
літарні рухи, які послужили Донцову зразком. 
Як наслідок, українське суспільство отримало 
націоналістичну ідеологію, яка перекликалася 
з цими рухами.

Незважаючи на майже абсолютний тріумф 
ідеології «чинного націоналіз
му» Донцова, все-таки ідеї 
саме Міхновського не заги
нули, а продовжили існува
ти, щоб за сприятливих умов 
знову вийти на політичну аре
ну. Довго чекати не довелося. 
Перед нами знову постала 
дилема: «Ми станемо держа
вою чи нас знову знищать?»

- і

'
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В’ЯЧЕСЛАВ Л И П И Н Ш р  ПРО 
ПОЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 
З ДЕРЖАВНИЦЬКОЮ

Без власно ї держави нема й не може 
бути нації української.

В’ячеслав Липинський

Одним з найвизначніших основополож
ників української державності початку XX ст. 
був В’ячеслав Липинський -  видатний вчений, 
громадсько-політичний діяч, високоосвічена 
людина, глибоко закохана в українську націю, 
будучи за походженням поляком. Любов до 
України змусила його покласти життя на побу
дову міцної української держави. Саме тому в 
1914 році Липинський брав участь у створенні 
Союзу визволення України, весною1917 року 
виступив одним із засновників Української 
демократично-хліборобської партії, а 
1920 року сам став на чолі зазначе
ного Союзу, був послом України до 
Відня, засновником Братства Укра
їнських кляксократів-монархістів.

Провідне місце в ідеології 
В’ячеслава Казимировича займає 
критика вразливих місць україн
ського руху, які призвели до пораз
ки Української держави 1917-1920 
рр., та пошуки шляхів виходу з 
національно-політичної кризи. Ли
пинський критикував народниць
кий світогляд лідерів УЦР і Дирек
торії УНР, які намагалися оперти 
національно-визвольні змагання 
на соціалістичні ідеї та шукали під
тримки лише серед пролетаризо- 
ваного і напівпролетаризованого селянства, 
робітництва й народної інтелігенції, відкидаючи 
державно-творчий потенціал «хліборобів» (за
можного селянства й поміщиків) та українських 
чиновників, буржуазії. Він стверджував, що ідею 
створення незалежної Української держави 
може реалізувати тільки весь народ під прово
дом «хліборобської верстви».

Політичний успіх українським національно- 
визвольним змаганням, на думку Липинсько- 
го, міг забезпечити перехід з русифікованої та 
сполонізованої української еліти на українські 
національні позиції.

Досягнути консолідації українського -асс- 
ду і перетворити його на повноцінну держав- . 
націю можна лише шляхом пробудження і зм д- 
нення почуття територіального патріотизму та 
солідарності між усіма громадянами України, 
незалежно від їхнього соціального статусу, ві
росповідання, етнічного походження і рівня 
національно-культурної свідомості. Зразком 
такого успішного націо- і державотворення для 
В’ячеслава Казимировича були США.

Головним критерієм здоров’я нації, її розбу
дови, що забезпечує збереження національної 
самобутності, Липинський вважав дотримання 
загальнолюдських універсальних форм цивілі
зованого співжиття. Головним чинником загаль
них підвалин людського буття він цілком слушно 
вважав державу. Але формування державності 
завжди спрямоване на послаблення національ
них конфліктів, консолідацію різноманітних со
ціальних і національних спільнот. А ми, на жаль, 
якраз і не зуміли цих конфліктів уникнути.

Важливим у творчості Липинського є по
єднання української національної ідеї з дер

жавницькою, націотворення з дер
жавотворенням. На його думку, 
національна ідея тільки тоді може 
оживити українську етнографічну 
масу, коли вона буде разом з іде
єю суверенітету українського на
роду, коли вона кличе до повного 
національного визволення і замість 
рабської служби чужим державним 
організаціям закликає до створен
ня національної держави. І тому бо
ротьбу за державний суверенітет 
Липинський вважав вихідною точ
кою своєї політичної програми.

Сьогодні ми почали багато го
ворити про патріотизм і не тому, що 
переосмислили свій світогляд, а че
рез те, що нависла загроза втрати

ти державу.
Саме любов до своєї землі, до всіх без ви

нятку її мешканців, на думку В’ячеслава Кази
мировича, й становить сутність патріотизму. 
Адже бути патріотом -  означає бажати ство
рення державного і політичного співжиття усіх 
людей, що живуть на українській землі. Бути 
патріотом -  це виховувати в собі громадські, 
політичні й державотворчі якості.

«А націоналісти -  це патріоти?» - запитую 
я у В’ячеслава Казимировича і чую у відповідь, 
що націоналізм -  це прагнення нації, чи скоріше 
національної еліти до держави. Звичайно, наці-

В ’ячеслав 
Липинський
(1882-1931)
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оналізм, це не патріотизм. Бо можна бути патрі
отом, любити Україну чи любити Італію, але не 
прагнути до того, щоб була створена держава. 
Але уявімо собі, що націоналіст -  це патріот. Без 
патріотичного почуття він не мав би особливого 
інтересу в тому, щоб була держава якоїсь нації, 
яка живе на певній території, що є Раїтіа.

Липинський зазначав: «Коли ви хочете, щоб 
була Українська Держава -  ви мусите бути па
тріотами, а не шовіністами». Тож виходить -  ми 
маємо бути націоналістами?

Липинський стверджує, що саме так. Але 
такими націоналістами, які люблять свою зем
лю і всіх, хто на ній живе, незалежно від наці
ональної приналежності. Бути націоналістом 
сьогодні -  це значить вміти домовитись зі 
своїми та чужими, аби разом з ними створи
ти самостійну незалежну державу. Крім цього 
Липинський наголошує, що бути націоналістом 
- це значить бажати всіма силами своєї душі 
створення людського, державного й політич
ного співжиття людей, що житимуть на Україн
ській землі, не мріяти про втоплення в Дніпрі 
більшості своїх же власних земляків. Бути наці
оналістом -  це значить шукати задоволення не 
в тім, «щоб бути українцем», а в тім, щоб було 
честю носити ім’я українця.

Бути націоналістом -  це значить перш за 
все вимагати гарних і добрих учинків від себе, 
як від українця, а не ненавидіти інших тому, що 
вони «не українці». Врешті, бути націоналістом, 
це значить, будучи українцем, виховувати в собі 
перш за все громадські, політичні, державот
ворчі прикмети: віру в Бога й послух його зако
нам, тобто духовні цінності; вірність, твердість, 
дисципліну, тобто лицарські якості. Натомість 
бути шовіністом -  це значить прикривати свою 
духовну пустку (безрелігійність) і своє руїнни- 
цтво: зрадництво, хиткість, безвольність, ота- 
манію, самозакоханість, кар’єризм -  дешевими 
фанатичними гаслами. Липинський застерігав 
від такого роду «націоналізму», який може при
нести тільки те, що вже приніс: руїну України.

В’ячеслав Липинський проаналізував згуб
ність української емоційності, надмірної чутли
вості. Він зазначив, що наша легка запаль
ність і швидке охолодження, посилює також 
дратівливість на дрібниці і байдужість до 
дійсно важливих речей. «Всі наші оду- 
шевлення, зі слізьми, молитвами і «все
народними співами» проходять так ско
ро й несподівано, як вони й з ’являються.

Наша увага постійно розпорошується під впл. 
вом нових емоційних подразників».

Крім надмірної емоційності нам, українця1 
притаманна ще одна «хвороба»: нахил до рс- 
мантизму. позбавлення почуття реальності, не
вміння відрізняти бажане від можливого.

Саме ці якості українського характеру дав
но помітили «сильні світу цього» й віками вдаг: 
ними маніпулюють, постійно відволікаючи на: 
різними, часто штучними, «надзвичайними» по
діями та кримінальними новинами.

Водночас В'ячеслав Казимирович зазначав 
що незважаючи нате, що українська емоціг-
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Н і х т о  ~нам не збу ду є  
держави, коли м и  її сам і не 
збудуємо, і ніхто з нас не 
зробить нації, коли ми самі 
нацією не схочемо бути.

В’ячеслав Липинський

нють є руйнівною, цей чутливий темперамен- 
може стати національно-творчою силою. Ко
лись, при вмілому спрямуванні, саме наша над
мірна емоційність спираючись на наш розум 
логіку, пам'ять, волю, пристрасть зробить за ко
роткий час те, на що інші нації потребуватиму^ 
набагато більше часу і зусиль. Це вже було в іс
торії нашої держави, але чи буде знову?

Враховуючи ці та інші особливості україн
ської ментальності, Липинський розробив ори
гінальну теорію держави-нації, в якій окреслиЕ 
шлях і засоби державницької самостійност 
України. Він закликав нас не забувати проте 
що «ніхто нам не збудує держави, коли ми і 
самі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації 
коли ми самі нацією не схочемо бути».
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ЯК ЗРОЗУМІТИ УРОКИ ІСТОРІЇ
Під час аналізу розмаїття поглядів і підходів 

до формування української державності, істо
рики прийшли до визнання того, що історично 
процес виникнення, становлення та поширен
ня української ідеї проліг ще від демократич
ної Конституції Пилипа Орлика, від Кирило- 
Мефодіївського соціального гасла «країна без 
холопа і пана». А також цей процес відбувся че
рез Міхновське усвідомлення України як націо
нальної самостійної держави, боротьбу УНР, її 
злуку із ЗУНР та через визвольно-бойовий клич 
УПА: «Здобути або вмерти» за неї, Україну. До 
цього приєдналися сьогоднішні пошуки і роз
робки євро інтеграційної стратегії розвитку на
шої країни в системі модерних світових держав 
та досягнень їхніх життєвих стандартів.

Отже, соборність -  це не лише інтегра
ція економік регіонів, а й духовна, морально- 
психологічна характеристика, внутрішньо при
таманна людині, її свідомості та ментальності. 
Це інтеграція в зовнішній світ, це джерело дер
жавної суб’єктності. Однозначно -  українська 
Україна зовсім не означає зловмисно підкину
того гасла: «Україна лише для українців». Таку 
позицію затаврував ще Михайло Грушевський, 
позиціонувавши демократичну думку: «Якщо ти 
живеш в Україні та працюєш для ї ї  добра, ти -  
українець».

Запам’ятаймо слова О. Довженка: «Якщо 
любов до Батьківщини -  це націоналізм, то я -  
націоналіст». Це раз і назавжди відкине спекуля
ції українофобів страшилками про націоналізм.

Нам потрібно вчитися відчувати себе укра
їнцями у геніального Франка -  не галицькими, 
не буковинськими, не донецькими чи харків
ськими, а українцями без офіційних кордонів. І 
це почуття не повинно бути голосною фразою, 
а мусить вести за собою практичні наслідки. Ми 
повинні пізнати всю свою Україну в її етногра
фічних межах, у її теперішнім культурнім стані, 
познайомитися з її природними засобами та 
громадськими болячками, радіти її успіхам, а го
ловне, розуміти всі прояви її життя, щоб справді 
практично почували себе частиною його.

Ми повинні сподіватися не лише на влас
ного Вашингтона. На жаль, не завжди можна 
його пізнати, якщо він навіть із Майдану і по
страждав за нас. Треба не тільки мати образ 
Лідера нації, а й щоденно, зі свічкою в день, 
шукати його, свого Вашингтона, Махатму Ганді, 
Вацлава Гавела.

Шукаючи, не забувати, що наш Шєв-є~<о 
ще не викуплений з неволі засланих і всесиль
них енгельгардів, бекендорфів -  мертвих, живих 
і ще не народжених. Тому треба чужого навчати
ся і свого не цуратися, твердо пам’ятаючи му
дрі соціогуманістичні настанови Ганді своїй на
ції «залишати всі вікна і двері відчиненими, для 
того, аби звідусіль усі культури світу припливали 
до нашого порога, але неповинно існувати нічо
го такого, що могло б збити нас з ніг».

Аналіз теми підштовхнув до ще одного ви
сновку: тільки в часи драматичних подій, коли 
на кону доля держави, ми перестаємо бояти
ся націоналістів і ототожнюємо їх з патріотами.
Так сталося, що нав’язана нам війна на сході 
країни зробила націоналістів патріотами, а па
тріотів -  націоналістами. Це видно з поведін
ки моїх земляків, які повернулись з АТО: вони 
свято бережуть український прапор, говорять 
українською мовою, ходять до церкви, хрес
тять дітей, дають їм українські імена...

І кожна відверта розмова з ними, кожна 
зустріч закінчується словами-настановами:
«Пам’ятайте, там, на Сході ми стояли за вас, 
за ваших і наших матерів, бо ви, вони і ми -  це 
Держава, а за Державу і вмерти не страшно».

Ми маємо добре знати і пам’ятати шлях 
до незалежності, маємо з гордістю і шанобою 
згадати усіх полеглих на тернистому шляху до 
мрії, а поіменно -  усіх своїх національних геро
їв, принаймні від козацьких часів, - хто плекав і 
виборював незалежницький поступ і в кривавих 
січах, і в державотворчих стараннях, і в царині 
національного духу. І серед найвеличніших з усіх 
великих маємо назвати Тараса Шевченка, який 
своїм проникливим Словом і героїчним життям 
увійшов у кожну українську душу і не дає їй за
скніти, вселяє віру і надію, гартує нашу міць, 
кличе до борні ось уже понад півтора століття.

Тож, пане Липинський, Ваші слова про те, 
що «ніхто нам не збудує держави, коли ми самі 
ї не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли 
ми самі нацією не схочемо бути» уже вкарбовані 
в душі справжніх патріотів, а прийде час, коли 
Ваші повчання прийдуть у кожну хату і стане 
Україна врівень з великими державами світу.
Це станеться відразу, як тільки кожен українець 
візьме собі на озброєння Ваше життєве кредо:

..............т • ■ — * - ї.

Я вірю в Бога і знаю -  Господь не 
даремно створив Україну, дав мені віру 
в УкpaïнyJ і я служитиму їй до скону.

В’ячеслав Липинський

(23^) Історія Л )


