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валися в Україні (народоправство, висока політична 
культура, сталість традицій), релігія створює внутріш-
ньомотиваційне ядро для підвищеної політичної актив-
ності" [4, c. 14–15]. Автори монографії розглядають також 
церкву як орієнтуючий і настановчий орган соціальної дії 
релігійної частини населення. 

Вищенаведене засвідчує актуальність поглядів 
В. Липинського на роль релігійного фактора в українсь-
кій історії, які знайшли свій різнобічний подальший роз-
виток у сучасних дослідженнях.  
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

В ІСТОРИЧНО-ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 
 
На основі аналізу історико-політологічних праць В'ячеслава Липинського розглядається еволюція його поглядів 

на проблему українського державотворення. 
On the basis of historical and politological works of Vjacheslav Lipyns'ky the evolution of his point of view concerning 

Ukrainian state building issue is being considered. 
 
Дослідження концепції українського державотворен-

ня в історично-політологічній спадщині В. Липинського 
має актуальне значення і сьогодні. Ставши на шлях 
розбудови української держави, ми повинні добре ви-
вчити гіркий досвід попередніх поколінь задля того, щоб 
не зробити схожих помилок. Неоціненну послугу в цьо-
му нам і роблять історичні праці В. Липинського.  

Дослідженню концепції українського державотво-
рення в науковому доробку В. Липинського присвячені 
праці С. Гелея, В. Смолія, Т.Осташко, В.Масненка. 
О. Проценка, В. Рички, Я. Пеленського В. Чепиноги та ін. 

Представник консервативного напрямку в українсь-
кій соціально-політичній думці, історик, політолог, соці-
олог, дипломат, В. Липинський є одним з тих мислите-
лів першої третини ХХ століття, ідеї і висновки якого є 
співзвучними нашому часу.  

Творення національної української державності було 
змістом його життя та найвищою політичною цінністю. 
Він жив у той час, коли ідея національної державності 
була на периферії політичних інтересів української інте-
лігенції. Вихована на марксистських ідеях, сприйнявши 
народницьку та просвітницьку ідеології, українська інтелі-
генція бачила в державі насамперед "апарат насилля", 
головною функцією якого було пригнічення народних 
мас. Коли усі були федералістами та соціалістами, Ли-
пинський виступав як самостійник та монархіст. Тоді як 
"прогресисти" висловлювались за демократію та респуб-
ліку, він оживлює такі поняття, як лицарська честь і гід-
ність, коли в усіх на слуху були доцільність і утилітаризм, 
коли скрізь точились розмови про свободу і рівність, він 
отстоював ієрархічну структуру суспільства [13, с. 55]. 

В центрі досліджень Липинського, як історика, стоя-
ла козацька революція середини ХVII століття.  

У 1912 році в Києві за редакцією В. Липинського ви-
йшов збірник наукових праць, зокрема таких, як "Назва 
Русь і Україна і їх історичне значення", "Відгомін минуло-
го", "Недоспівана пісня", "Документи Руїни", "Богдановим 
шляхом", "Промова Самійла Зорки на похороні Богдана 
Хмельницького, згідно з Літописом Величка", "Станіслав-
Михайло Кричевський: участь шляхти у великому україн-
ському повстанні під проводом гетьмана Богдана Хме-
льницького", "Два моменти з історії пореволюційної Укра-
їни". Саме в цих працях, а також в неопублікованому 

трактаті "Меморіал до Українського Комітету про наше 
становище супроти напруженої ситуації в Європі" [див. 7, 
с. 82–92] В. Липинський сформулював власну концепцію 
самостійної української держави [4, с. 34]. 

У історичній концепції вченого, українська держава до-
би Хмельницького посідала домінуюче місце. Заслуга 
В. Липинського полягає в тому, що він виробив свою влас-
ну оригінальну, хоч і не для всіх переконливу позицію. 

Слід зазначити, що В. Липинський був досить вира-
зним прихильником так званої "теорії завоювання". В 
найбільш узагальненій формі ця теорія знайшла вираз 
у такій думці вченого: "Завоювання лежить в основі 
всякої держави". Таке завоювання може бути як зовні-
шнім, так і внутрішнім. Але воно обов'язково завершує 
політичну боротьбу за владу, від нього починається 
всяка нова держава, збудована на руїнах старої держа-
ви. Хоча досить часто влада намагається різними спо-
собами замаскувати факт здійсненого завоювання. Від-
повідно до форми завоювання (хто і як завойовує і від 
того, серед якого громадянства це відбулося) випливає 
і форма держави [7, с. 154]. 

При цьому дослідник особливо наголошує, що заво-
ювання, навіть внутрішнє, завжди має збройний харак-
тер. Так і Великий Богдан припинив "залізною рукою" всі 
види анархії: селянські бунти, взаємну боротьбу польсь-
ких і українських демократів і "в завойованій в той спосіб 
зверху Україні він установив українську монархічну владу 
Гетьманську, оперту на козацько-шляхецькім лицарсько-
хліборобськім класі". І, нарешті, завдяки "класократично-
му завоюванню України, Богдан Хмельницький став тво-
рцем нової Української Націїї" [7, с. 154–155]. 

Для Липинського, держава доби Хмельницького була 
своєрідним ідеалом, що дала поштовх до розвитку влас-
ного бачення державотворчого процесу. У ранніх працях 
вченого акцентується увага на таких складових державо-
творення, як розгляд еволюції української політичної 
думки, особливо визрівання ідеї створення незалежної 
держави, державницьке функціональне призначення 
шляхти, значення договорів (Зборівського, Переяславсь-
кого, Гадяцького) у державному виокремленні України. 

Розвиток тогочасної української політичної думки 
Липинський уявляв як поетапне наближення провідної 
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верстви і самого Хмельницького до усвідомлення необ-
хідності незалежного політичного існування України.  

За В. Липинським важливим етапом державотво-
рення було укладення "Переяславської унії". Для нього 
Переяславська угода – це випадковий мілітарний союз. 
Вчений порівнює цей союз з попередніми угодами геть-
мана з Кримом, а перш за все з Туреччиною. На відміну 
від багатьох дослідників В. Липинський вважає, що ос-
новні пункти Переяславського договору сформульовані 
дуже ясно і жодна із сторін нічого в них сказати не за-
була. Але різниця політичних цілей України і Москви 
була причиною того, що кожна сторона по-своєму трак-
тувала цю угоду [2, с. 221].  

У пореволюційних дослідженнях Липинський розви-
нув ідею щодо державницького контексту Переяславсь-
кого договору. Разом з тим він чітко розрізняв Переяс-
лавський договір як історично доконаний факт і Пере-
яславську легенду, що виникла під час руїни козацької 
державності й остаточно була сформульована після 
поразки І. Мазепи, а разом з нею і самостійницько-
державницьких намірів в української козацької аристок-
ратії. Зміст цієї вигадки полягав у тому, що "малоросій-
ський народ, керований гетьманом Хмельницьким, виз-
волившись від Польщі, добровільно приєднався до од-
новірної Москви. Таким чином, Переяславська легенда 
лягла в основу так званої теорії "об'єднання Русі". На-
справді, будучи зброєю Москви, цей міф мав функцію 
прибрати Україну до своїх рук" [4, с. 41]. У своїй праці 
"Україна на переломі" Липинський намагається визна-
чити значення Переяславської легенди для українсько-
го суспільства загалом і національної аристократії зок-
рема. "Подібно, як легенда Люблінська про добровільну 
злуку Руси з Польщею, відограла величезну роль в 
життю української аристократії в Річі Посполитій – так 
само її рідна по духу сестра, легенда Переяславська, 
відограла таку саму ролю в історії української козацької 
аристократичної верстви в імперії російській. Як Люб-
лінська легенда в Польщі, так само Переяславська ле-
генда Росії ідеологічно і юридично спасла українську 
аристократію – по банкроцтві її власної держави – від 
положення верстви завойованої, підбитої, рабської в 
державі чужій. Ці легенди і тут, і там дали нашій арис-
тократії всі права й привілеї аристократії державної 
нації на тій підставі, що, мовляв, вона до тих держав 
сама, добровільно, без примусу пристала" [3, с. 145]. 

Саме в такому вирішенні даного питання полягає 
оригінальність В. Липинського, який вважав можливим 
розцінювати Переяславську легенду, як позитивне 
явище, рятівне як для державницько-правової свідомо-
сті нації [11, с. 91]. 

І як фінішна точка розвитку української думки роз-
глядається Гадяцька унія, "що чинила Україну з титу-
лом Великого князівства Руського, політично незалеж-
ним державним організмом, сфедерованим лише на 
засадах персональної унії з Польщею і Литвою в складі 
Речі Посполитої" [7, с. 156]. 

У праці "Україна на переломі: 1657–1659" історик 
розглядає три головні проблеми – побудову української 
держави, роль еліти (аристократії) і роль видатної осо-
би (зокрема, гетьмана Б. Хмельницького) в історії Укра-
їни і застосовуючи аналітично-концепційний метод до-
слідження, Липинський, як відзначає Я. Пеленський, – 
"акцентував свою увагу на розвитку Української козаць-
кої держави від автономізму до майже повної незалеж-
ності. Інтерпретуючи по-новому питання про форми 
державного устрою за часів Богдана Хмельницького і 
беручи до уваги монархічні і абсолютистські плани ге-
тьмана, дослідник розвинув власну теорію гетьманату, 
основану на династично-дідичних засадах зі становою 
репрезентацією. Він доходить висновку про те, що на 
тогочасному етапі історичного розвитку найперспектив-

нішою формою державного управління на Україні була 
гетьманська монархія, бо саме вона могла б легітимізу-
вати державну владу" [10, с. 140]. 

Аналізуючи співвідношення між верховною гетьма-
ньською владою і іншими соціальними групами, тобто 
Військом Запорізьким, духівництвом, міщанством, се-
лянством і непоказаченою шляхтою, Липинський конс-
труював модель нової української аристократії, або 
еліти, відводячи їй основну державотворчу роль. Тут же 
вчений вперше застосував структурний підхід для пока-
зу окремих прошарків Війська Запорізького. 

Пізніше, на базі цих тверджень, було розроблено 
теорію структурованого суспільства, рушійним факто-
ром якого Липинський вважав еліти [10, с. 140]. 

Прославляючи гетьмана Богдана Хмельницького. як 
одного з найвидатніших державних діячів в історії України, 
з огляду на його політичні, військові та організаційні здіб-
ності, Липинський створив навколо його особистості міф 
великої людини. Так само він робив раніше стосовно ко-
зацького полковника Станіслава-Михайла Кричевського у 
присвяченій йому книзі, виданій у1912 р. Хоч творення 
культу-міфу великої людини довкола визначних особисто-
стей, що під впливом неоромантичної історіографії набуло 
поширення в тогочасній Європі, нині видається анахроніз-
мом, однак, на думку Я. Пеленського, – у певні історичні 
періоди воно мало сенс як засіб розбудити національну й 
історичну свідомість суспільства [10, с. 141]. 

У пізніших творах, зокрема у "Листах до братів-
хліборобів", Липинський відійшов від неоромантичного, 
ідеологізуючого підходу до історії, в тому числі, від пе-
ревищення ролі видатних осіб в історичному процесі, 
замінивши його на соціологічний та теоретично-
політичний аналіз співвідношення між державою, елі-
тою і суспільством. 

Саме в "Листах" знайшла найповніше відображення 
і завершення державотворча концепція вченого. Цей 
історіософський твір справедливо називають "держав-
ницьким Євангелієм" України [12, с. 142]. У передмові 
до праці автор зазначив: "Книга ця призначена для тих 
сучасних і будучих, якого б вони не були обряду, мови і 
племені – мешканців Української Землі, що хотітимуть 
окремої і суверенної, рицарською дисципліною і вірніс-
тю провідників здобутою на співпраці класів – во імя 
Релігії, Землі-Батьківщини і Авторитету побудованої 
Української Держави..." [1, с. V]. Центральною темою 
твору (у повному обсязі вперше виданий у 1926 р.), як і 
всієї творчості В. Липинського, є побудова української 
самостійної держави і організація її суспільства. 

Автор трактує державу як перманентну і абсолютну 
вартість та найвищу форму організації суспільства у роз-
винених народів, у тому числі й українського. Зазначаю-
чи у вступному слові, що дух його книги – це "державни-
цтво і патріотизм" [1, с. XIII]. Липинський наголошує, що 
українська держава повинна бути національною, оскільки 
держава, особливо національна, відіграє вирішальну 
роль в організації, управлінні та обороні суспільства. На 
підставі такої тези, він приходить до висновку, що без 
держави нема нації, – "До української нації через україн-
ську державу – через об'єднання всіх мешканців України 
державні політичні гасла..." [1, с. XV]. Якщо немає дер-
жави, існує лише народ в етнічному розумінні. 

Суспільство, за Липинським, поділяється на три верст-
ви, кожна з яких відіграє визначену їй роль: еліти, проду-
центи і інтелігенція. Найважливіше місце в творенні дер-
жавності дослідник відводить елітам (за його термінологі-
єю – правлячій верстві, національній аристократії).  

Термін аристократія В. Липинський вживає "... для 
означення тієї групи найкращих в даний історичний мо-
мент серед нації людей, які найкращі серед неї тому, 
що власне вони в даний момент являються організато-
рами, правителями і керманичами нації" [1, с. 131]. 
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Одночасно дослідник визначає умови, за яких ця 
аристократія дійсно може бути елітою суспільства. До 
них він відносить: "1. хотіти правити, організувати та 
задля цього уміти жертвувати і рискувати своїм життям, 
2. мусить володіти технічними засобами війни та обо-
рони: державою, зброєю та армією, і 3. мусить володіти 
технічними засобами економічної продукції: землею, 
фабриками та машинами" [1, с. 138]. 

Елітаризм Липинського ґрунтується на трьох вихід-
них посиланнях: 1) тезі про початкову нерівність людей; 
2) розумінні структурованості суспільних одиниць, коле-
ктивів на елементи пасивні (статичні) та активні (дина-
мічні), що перебувають у співвідношенні "більшість – 
меншість" відповідно; 3) визнанні того, що активна ме-
ншість черпає свою активність і силу зі свого внутріш-
нього державного потенціалу, і що поведінка решти 
членів суспільства залежить від цієї внутрішньої сили 
[6, с. 15]. Еліта чи аристократія, провідна верства, в 
розумінні Липинського – творча меншість, активна сус-
пільна верства, єдина здатна до конструктивної держа-
вотворчої діяльності. 

Щодо суспільно-політичного устрою, Липинський об-
ґрунтовує концепцію української монархічної держави 
на базі дідичного гетьманату, спираючись на ідеологію 
українського консерватизму: "Без української Монархії – 
в формі дідичного, а не виборного Гатьманства – не 
може повернути до Української Нації політично-чесна, 
державно-творча частина помосковлених і спольщених 
дворянських верхів хліборобського класу; не може бути 
сформована при її участи нова, здорова й сильна се-
лянсько-хліборобська аристократія; не може бути об'-
єднаний авторітетом цієї нової селянської аристократії 
український хліборобський клас. Значить: тільки при 
гетьманьсько-монархічній формі українського держав-
ного ладу український клас хліборобський зможе об'єд-
натись, зорганізуватись і придбати ту внутрішню силу, 
без якої не може бути об'єднана Українська нація і не 
може бути збудована Українська Держава" [1, с. 80]. 

Вбачаючи в Гетьманаті з династичною формою 
правління ідеал української держави, Липинський вва-
жав основним принципом її організації "клясократію", 
тобто розуміння кожним класом свого місця й призна-
чення за наявності провідного класу (еліти), що міцно 
спирається на авторитет всіх класів почуттям спільно-

сті. Це має бути такий лад, який спиратиметься на спів-
робітництво всіх класів, рівновагу між прогресом і кон-
серватизмом, обмеження Верховної Гетьманської вла-
ди законом, який стоїть над Гетьманом так само, як над 
всіма. Ця держава може бути побудованою лише тими, 
хто осів серед українського громадянина, хто органічно 
з нього виростає, хто має в ньому опору серед найбли-
жчих у своєму класі [9, с. 172]. 

Зрозуміло, що далеко не всім зручні і близькі теоре-
тичні висновки В'ячеслава Липинського щодо проблем 
теорії і практики українського державотворення. Разом 
з тим, основну ідею його творчості складає теза про 
неминучість і обов'язковість існування міцної Українсь-
кої держави, як головної умови збереження нації. Бага-
то положень його концепції викликають дискусію і праг-
нення до пошуку істини. Це є закономірним наслідком і 
звичайним явищем для всіх непересічних теорій, у яких 
зазначені проблеми досліджуються не в межах популя-
рних і кон'юнктурних рамок, а в контексті оригінальної 
авторської концепції. 
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ТВОРЧОСТІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

ТА ЇЇ РОЛЬ В СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 
 
Окреслено місце національної ідеї в творчості В'ячеслава Липинського та показана її роль в сучасному державо-

творенні. 
In the article it is shown the role of national idea in the creation of Viacheslav Lypyns'ky and its influence on the modern 

states building. 
 
Питання української національної ідеї стоїть невідді-

льно від проблем державотворення та націєтворення, а 
у сучасних умовах набуває додаткової ваги. У цьому 
сенсі, не дивлячись на відстань у часі, знаменно зву-
чать слова В. Липинського, "...тільки коли існує об'єдну-
юча спільна ідея української національної незалежності, 
можемо говорити про існування української нації" [4, с. 4].  

Різні аспекти національної ідеї розглядалися в пра-
цях М. Грушевського, М. Міхновського, Д. Донцова. Та-
кий підхід прокладає місток до сучасного бачення укра-
їнської національної ідеї (О. Забужко, І. Кресіна, М. Ро-
зумний тощо).  

В. Липинський розглядає національну ідею як чин-
ник консолідації та розвитку української нації. Для нього 
національна ідея – це ідея побудови держави і саме 

тому вона є об'єднуючим чинником у суспільстві, а 
державотворення є стрижнем формування модерної 
нації. Соціальна і національна консолідація мають бу-
дуватися на ґрунті територіального та громадянського 
патріотизму, таким чином, за В. Липинським, територіа-
льний патріотизм і визначає зміст української націона-
льної ідеї. Нація "мусить сотворити свою державу, свою 
одну національну державну ідею таку, яку в формі на-
ціонально-державної незалежності мають Москалі, По-
ляки, Чехи, Угри, некажучи вже про всі инші великі 
культурні нації, – й одну національну культуру таку, що 
об'єднує кожну націю на цілім світі в одно тіло" [4, с. 43–
44]. При цьому, на думку В. Липинського, в основі наці-
ональної ідеї лежить "український національний гро-
мадський інстинкт" і "любов до матері-України" [4, с. 62]. 
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