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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
ТА МІСЦЕ В НІЙ ПОГЛЯДІВ М. КОСТОМАРОВА ТА В. ЛИПИНСЬКОГО 

 
Запропоновано новий погляд на українознавство як на науку, що формується як синтез чотирьох міждисципліна-

рних теоретико-методологічних підходів. Показано, що в якості відправних теоретичних позицій такого синтезу 
можуть бути використані ідеї М. Костомарова та В. Липинського. 

It is offered the new point of view on the Ukrainian studies as on a science which is formed owing to synthesis of four inter-
disciplinary theoretical and methodological approaches. It is shown, that as starting theoretical positions of this synthesis 
M. Kostomarov's and V. Lypynsky's ideas can be used. 

 
Теоретико-методологічний аналіз сучасного україно-

знавства наводить на думку про необхідність розглядати 
його не просто як об'єктно орієнтований комплекс науко-
вих знань [12], не як Ukrainian studies (українські дослі-
дження, україністику), а як науку про Україну, Ukrainology. 
Однак, що оформляє українознавство в окрему науку? 
Для цього недостатньо визначення окремого предмету – 
України та українства, не робить його наукою і суто зміс-
товно-фактологічне наповнення – себто систематизація 
тих чи інших рис народу та країни.  

Загальним місцем є точка зору, що коли україно-
знавство розглядати як окрему науку, то це вимагає 
пошуку специфічних українознавчих законів та механіз-
мів їхньої дії, а оскільки таких законів виділити не вда-
лося, то воно не є такою. Цю тезу можна заперечити – 
законопокладання як вирішальний чинник наукової те-
матизації визначає специфіку природничих наук, для 
яких застосовні принципи пояснення та методи (в ідеалі 
– повної) математичної формалізації. Себто, воно ви-
користовується у науках про природу, коли науковець 
відсторонений від об'єкта дослідження та, застосовую-
чи спостереження й експеримент, досліджує предмет 
дослідження як об'єктивно незалежний від спостеріга-
ча, самодостатній емпіричний факт. Саме така форма-
лізація і дозволяє формулювати певні закони, поклада-
ючись на ідеалізаційні фікції [3, с. 72]. 

У "науках про дух", себто – про людину, історію та су-
спільство, спостерігач або сам включений до розгляду-
ваного об'єкта, або ж розглядає іншу людину та спільно-
ту, отже апріорно тлумачить його із інтерсуб'єктивних 
позицій. Інакше кажучи, він змушений не оволодівати 
зовнішнім об'єктом, а розглядати його із середини, осми-
слювати. Виведення фактів духовного життя від природ-
но-механічнго порядку напряму неможливе, і тому не 
порівнювані як принципи існування природного і духов-
ного світу, так і методи наук про природу та дух і сфор-
мульовані ними закони. Свідомість та відсутність свідо-
мості, відрогіднісна закономірність та точна причинність, 
свобода та детермінованість, врешті – віртуальність та 
речовинність об'єктів наук про дух та про природу вима-
гають розрізнення їхніх методів та принципів.  

Об'єкт будь-якої гуманітарної науки значно складні-
ший за фізичні і навіть біологічні об'єкти, і хоча існуван-
ня духовного світу спирається на факти природи та 
інтенційно у них заглиблене, але не піддається високо-
му ступеню формалізації, прийнятому у точних науках. 
Крім того, в його існуванні визначальну роль відіграє 
інформація та її актуальне тлумачення. Якщо в основі 
наук про природу покладено ідеалізоване, точно вира-
жене поняття, а метою є пояснення – повна формалі-
зація та вираження знання математичними методами, 
то у гуманітарній сфері передумовою пізнання є рецеп-
ція змісту духовних та суспільних процесів, котре дося-
гається через розуміння та інтерпретацію. Тому, як за-
значав В. Дільтей, вивчення духовного життя особисто-
стей та спільнот вимагає або інтроспекції, або "вживан-
ня", "співпереживання", "вчуття". Завдяки цьому об'єкт 
дослідження не формалізується, а реконструюється, 

однак така реконструкція охоплює лише окремі, най-
більш суттєві його риси, що дозволяє зрозуміти прин-
ципи його існування та поведінки, але ніяк не передба-
чити її абсолютно точно та однозначно; відтворити 
окремі моменти цілісності (у тому числі й у минулому), 
але не дати її вичерпної характеристики [4, с. 280–297]. 
Саме така особливість і має визначити специфіку по-
кладання законів в українознавстві. 

З урахуванням зазначеного видається, що для виок-
ремлення самостійної гуманітарної науки мають бути 
наявними три умови. По-перше, повинен матися специ-
фічний стійко існуючий об'єкт дослідження, феномен, 
явлений спостерігачеві у ментальній даності, як безпо-
середня очевидність. Щоб стати об'єктом науки, він може 
піддатися певному ступеню формалізації, але це буде 
формалізація не математична, а герменевтична: для 
того, щоб стати предметом тлумачення, такому об'єктові 
достатньо бути точно визначеним, хоча така точність 
має бути очевидною (принаймні для наукової спільноти). 

По-друге, повинні застосовуватись специфічні ме-
тоди характеризування та обґрунтування, специфічна 
герменевтика об'єкта – тлумачення його у горизонті 
тематичного контексту. Візьмемо, для прикладу, полі-
тологію, науку про владу, управління та примус та спо-
соби їх здійснення. Вже досить давно визнана науко-
вою спільнотою як самостійна (1857 р. – як учбова дис-
ципліна, 1948 р. – науковим співтовариством [13]), вона 
і досі стикається із проблемою визначення об'єктів до-
слідження, оскільки займається фактами, розглядува-
ними також й іншими гуманітарними науками – історією, 
економікою, соціологією тощо [2, с. 19]. Однак, якщо 
врахувати викладену вище точку зору, дисциплінарну 
специфічність їй надає не своєрідність законів (адже 
політологія для їх формулювання користується мето-
дами інших наук), а специфіка тлумачення об'єкта – 
суспільних процесів у контексті реалізації влади. Саме 
таке специфічне тлумачення і робить її окремою нау-
кою. Адже у гуманітарних науках у ході тематизації ми 
звертаємо увагу не на відсторонений об'єкт, а на ідеа-
льні образи, котрі визначають таку активність. Себто, 
підстава науковості тут – загальна смислова інваріанта, 
а не ідеалізований знак реального світу. 

Тому в гуманітарних науках теоретичне обґрунтуван-
ня якщо і ґрунтується на емпіричному дослідженні та 
експерименті, головною своєю умовою має тлумачення 
ідеального, і вирішальним засобом дисциплінарної інтег-
рації виступає смислове поле такого тлумачення. І тому 
науковий пошук щодо гуманітарних об'єктів має здійсню-
ватись не як вивчення абстрактного предмета, а як з'я-
сування предметного змісту – чинників та форм існуван-
ня ідеального та вивільнення ним стійко відтворюваних 
інтенцій. У випадку українознавства – чинників та специ-
фіки українського ідеального та інтенцій української спі-
льноти, подібно як у випадку політології – чинників та 
специфіки політичних ідеалів суспільства та владних 
інтенцій держави та недержавних структур. 

Нарешті, третя умова виокремлення – систематиза-
ція та кодифікація дослідженого матеріалу, визначення 
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певної структури знання та дослідження, оформлення 
науки у вигляді відкритої теоретико-методологічної ма-
триці знання, що передбачає визначення стандартної 
методології та тематики вже здійснених досліджень, та 
констатації низки невирішених проблем, що ще вима-
гають свого дослідження. Так, відкривши будь-який по-
сібник з політології, ми знайдемо деякі визначені мето-
ди або підходи, нормативні розділи, що так чи інакше 
повторюються у більшості із них, та деякі сформульо-
вані проблеми, що декларуються як актуальні. 

Як правило, така систематизація здійснюється як під-
сумок тематизаії – зріла наука здійснює подібну саморе-
флексію, однак це не обов'язкова умова первинного вио-
кремлення будь-якої науки. Скажімо, історична наука 
виокремилася ще в античному світі, та систематична 
саморефлексія почалася із розвитком філософії історії 
через понад тисячу років, в ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. І все ж 
рефлективне оформлення теоретико-методологічної 
матриці та визначення нормативних методів – важлива 
ознака завершеності формування науки. 

Щодо оформлення українознавства можна відзначити 
стійку наявність принаймні першої ознаки, себто виокрем-
леного об'єкту дослідження, а також реалізації міждисцип-
лінарних стратегій його дослідження. Тільки 15–20 років 
тому воно досягнуло рефлективного етапу розвитку, од-
нак нормативна теоретико-методологічна матриця, визна-
на більшістю українознавців, так і не створена. 

Вивчення українознавчих концепцій дозволяє стве-
рджувати, що в українознавстві можна виділити чотири 
теоретико-методологічні підходи. Вони мають міждис-
циплінарний характер, виникаючи та реалізуючись на 
стиках між гуманітарними дисциплінами. Їхня достатня 
теоретико-методологічна визначеність сприяє визнан-
ню їх як складових теоретико-методологічного каркасу, 
що закладає самостійне дисциплінарне підґрунтя укра-
їнознавства. Між іншим, саме міждисциплінарні методи 
у застосуванні до визначених об'єктів дослідження не-
одноразово сприяли виділенню окремих наук, а в 
останню третину ХХ ст. розвиток науки перейшов до 
постнекласичного етапу, котрому властиве посилення 
міждисциплінарних зв'язків та формування інтегратив-
них наук [15, с. 275–286]. 

І саме з таких позицій пропонується розглянути низ-
ку наукових концепцій, що звертаються до феномену 
України, та роль в їх формулюванні ідей М. Костомаро-
ва та В. Липинського.  

Історично першим в українознавстві виник держав-
ницький підхід. Він розвинувся у часи появи у 
др. пол. ХVІІ ст. української автономної держави та 
впливів новочасної науки, що тільки-но формувалася у 
перших додисциплінарних формах. На нього вплинули, 
зокрема, поширені у тогочасній гуманітарній сфері ме-
тоди історичної реконструкції, опис та теоретичні уза-
гальнення фактів географії та історії політичних оди-
ниць і відзначення ролі в історії та політиці видатних 
особистостей – правителів, представників політичної та 
родової аристократії та духовенства. Він виділився з лі-
тописних та географічних нотаток у самостійні комплекс-
ні дослідження додисциплінарного типу, котрі простежу-
ються у козацьких літописах, "Описі" Ґ. Л. де Боплана, 
історичних працях П. Шевальє, Ф. Софоновича та ін. 

Вплив молодої західної науки сприяв її розвитку в 
Україні, особливо у межах Києво-Могилянського колегі-
уму – навчального закладу європейського типу. Саме з 
Колегіумом були пов'язані Ф. Софонович, С. Величко та 
П. Симоновський – творці перших наукових праць з 
українознавства. Завдяки ним державницький підхід, по 
суті, став фундаментом наукової українознавчої тради-
ції. Його елементи виразно простежуються у низці по-
дальших праць. Зокрема того часу поширилась перша 
наукова українознавча теорія тяглості української дер-

жави від Київської Русі до козацьких часів. Тогочасні 
історичні твори містили і низку інших узагальнень нау-
кового типу, ґрунтованих на використанні літературних 
джерел, свідчень очевидців та інших фактів. 

М. Грушевський та Д. Дорошенко вважали, що укра-
їнознавство як науковий напрямок сформувалося на 
межі ХVІІІ та ХІХ ст. Але ці вчені ототожнювали появу 
науки із дисциплінарним етапом. Однак, головною 
ознакою науки є не спеціальні картини світу, властиві 
дисциплінарному етапу її розвитку, а чітка визначеність 
наукових понять, систематичність дослідження та об-
ґрунтованість (емпіричним матеріалом або гуманітар-
ною джерельною базою) наукових висновків [4]. На 
ранніх етапах розвитку науки (до кін. ХVІІІ ст.) вона фа-
ктично не ділилася на спеціалізовані дисципліни [15], 
хіба що (у досить широкому сенсі) можна було розділи-
ти природознавство та комплексну історико-філологічну 
науку. Але систематичність, способи обґрунтування та 
концептуальна визначеність праць згаданих дослідників 
дозволяють відсунути початок українознавства як нау-
кового напрямку на понад століття раніше – до другої 
половини – кінця ХVІІ ст. 

На зазначене слід додати, що очевидним чинником 
становлення українознавства у другій половині ХVІІ ст. 
було також піднесення української національної само-
свідомості. Між іншим, подібне піднесення майже син-
хронно з українознавством (поч. ХVІІІ ст.) сприяло ста-
новленню в Ірландії кельтології – саморефлективної 
науки іншої пригнобленої європейської нації. 

У творах додисциплінарного етапу розвитку україно-
знавства державницький підхід присутній у зародково-
му вигляді – у них аналізуються та пояснюються дина-
міка розвитку державності та причини її втрати, деякою 
мірою аналізується роль тих чи інших державних діячів 
в різні періоди української історії. 

На межі ХVІІІ та ХІХ ст. у науці відбувається дисцип-
лінарне розмежування, пов'язане із формулюванням 
спеціальних картин світу та методологій, орієнтацією на 
поглиблення формалізації наукових понять і методів. В 
історичній науці це було пов'язано із визначенням ціліс-
ного об'єкта науки, котрий водночас розглядався як акти-
вно діючий суб'єкт історії. Його світоглядним чинником 
був романтизм із його увагою до народу як єдиного ціло-
го, концепцією волі народу як рушія історії, теорією про-
гресивного розвитку людства від варварства до цивіліза-
ції. Визначеним об'єктом покладався народ і саме подіб-
на формалізація спричинила виокремлення наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. історії як окремої наукової дис-
ципліни. У творах таких мислителів, як Й. Гердер, І. Кант, 
Г. В. Ф. Гегель та інші класики німецької філософії, новий 
історичний метод знайшов своє обґрунтування та було 
сформульовано основні проблеми і напрямки його роз-
витку [5, с. 145–185]. Так класичний тип раціональності з 
його об'єктивізмом, представленим у формулі "волі на-
роду", було поширено на гуманітарну сферу. 

Так само і в Україні, в якій в останній третині 
ХVІІІ ст. було ліквідовано практично всі залишки коли-
шнього автономного устрою, державницький підхід, 
властивий для досциплінарного українознавства, було 
відсунуто, але не усунено зовсім, – пізніше його можна 
знайти в "Історії Русів", у працях істориків Д. Бантиш-
Каменського та М. Маркевича, до нього близькі окремі 
ідеї М. Драгоманова та П. Куліша. 

Натомість, пануючим став другий підхід – народни-
цький, котрий виник піді впливом ідей романтизму на 
межі ХVІІІ та ХІХ ст. на стику української етнографії, 
славістики, мовознавства та краєзнавства, а потім – 
поширився на історичну науку і став провідним в украї-
нознавстві на все ХІХ ст.  

Концептуально він був оформлений у працях М. Ма-
ксимовича, котрий, особливо у пізніх (40–50-ті рр.), до-
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вів континуїтет між княжою та козацько-гетьманською 
добами в історії України на підставі безперервності іс-
нування українського народу та його культури [1]. Слі-
дуючи йому, М. Костомаров та В. Антонович розгляда-
ли чинниками історичного процесу в Україні селянство 
та народні рухи. До українознавців-народників слід від-
нести більшість представників Київської школи В. Анто-
новича, зокрема Д. Багалія, І. Линниченка, П. Голубов-
ського, О. Андріяшева, М. Довнар-Запольського, О. Гру-
шевського та багатьох інших, а також О. Лазаревського, 
Я. Головацького, М. Номиса, І. Рудченка, М. Сумцова, 
значною мірою П. Чубинського, П. Куліша та М. Драго-
манова. Вершиною розробки народницького підходу в 
українознавстві стала творчість М. Грушевського та 
діяльність під його проводом НТШ.  

Теоретична основа народницького підходу – визнан-
ня домінуючої ролі в українських суспільних процесах 
народу, розгляд України перш за все як витвору та осе-
редку його життєдіяльності, методологічна – всебічне 
дослідження історії та сьогодення народу з використан-
ням засобів аналізу побутово-культурної, соціально-
економічної сфери, вивчення положення соціальних ста-
нів та верств. Держава у такому підході покладається 
вторинною, похідною формою, надбудовою над народ-
ним життям в його об'єктивному соціально-економічному 
вимірі. Головний акцент таким способом зрозумітого 
українознавства переносився на характеристики, перш 
за все соціально-економічні, різних суспільних груп, на 
народні рухи, на безперервність історії народу та його 
культури. Зокрема, першим послідовно впроваджувати 
цей принцип в українську історію став В. Антонович.  

Однією із вершин народницького підходу, своєрідно-
го етнографічного методу в історіографії, стала твор-
чість М. Костомарова, котрий в якості джерел аналізу 
української історії використовував не тільки писемні 
свідчення, але і народні перекази та пісні.  

Костомаров, як і народники, не вважав суттю істори-
чного процесу державне життя. Найбільшу увагу він 
звертав на дослідження великих народних рухів, яким 
надавав більше значення, ніж діяльності окремих осіб, 
таких, як Хмельницький та інші; розглядав їх як головну 
змістовну тему української історії. Тим самим він зробив 
чималий вклад у реалізацію народницької програми 
історичних досліджень, простежуючи в княжі та козацькі 
часи широку історичну творчість (як би ми сказали за-
раз, – самоорганізацію) українського народу та її про-
яви – федеративно-вічові та демократичні форми. 

Однак, в теоретичній сфері вчений вийшов за межі 
народницького підходу. У своєму пізнанні народу, зок-
рема його характеру, він виходив із концепції трьох ос-
новних сфер народу – духовної, історичної та суспіль-
ної. Перша – це ставлення народу до природи та Бога, 
друга – погляди його на минуле, історична пам'ять, тре-
тя – погляд на суспільні відносини. Останні ж є уособ-
ленням найтиповіших рис "народного характеру". У йо-
го дисертаційній роботі "Про історичне значення росій-
ської народної поезії" (1843 р.), а також у праці "Дві ру-
ські народності" (1861 р.) [8] була реалізована ідея до-
слідження на основі народної поезії вивчення характеру 
українського народу, здійснено його порівняння із хара-
ктером народу російського, чим вніс вклад у становлен-
ня в українознавстві – духовно-ментального підходу. 

У подальшому такий підхід було реалізовано у низці 
статей "Думки про федеративний початок у Древній 
Русі" і "Риси народної південноруської історії" (1861–
62 рр.), що вийшли у журналі "Основа". Аналіз народної 
творчості він здійснював і в монографіях "Богдан Хме-
льницкій" (перше видання вийшло в 1857 році, третє, 
вже в 3-х томах, – у 1876-му), "Гетманство Юрія Хмель-
ницкаго", "Гетманство Выговскаго", "Руина" (1879–80), 
"Мазепа й мазепинцы" (1882–84) тощо [6; 7].  

Елементи духовно-ментального підходу з'явилися 
ще на початку ХІХ ст. Їх можна знайти у працях хіміка 
та етнографа В. Каразіна, етнографа П. Чубинського, 
мовознавців О. Потебні та Д. Овсянико-Куликовського 
(котрі започаткували окрему психологічну школу в мо-
вознавстві і літературознавстві). В їхніх працях присутні 
елементи етнопсихологічного аналізу, простежуються 
спроби проаналізувати риси українського національного 
характеру та порівняти його з іншими народами, а та-
кож визначити деякі чинники його формування та зв'я-
зок із розвитком мови та художніми виявами духовного 
життя. Власне, цей підхід, як і народницький, від почат-
ку є міждисциплінарним, бо формується на стику філо-
логії, етнопсихології та культурології.  

Однак, час виразного оформлення та поглибленої 
розробки духовно-ментального підходу в українознавс-
тві – це період між сер. 20-х та поч. 90-х рр. ХХ ст. Він 
був розвинений у творах Д. Чижевського, І. Мірчука, 
І. Огієнка, О. Кульчицького, І. Рибчина, В. Яніва, окремі 
проблеми, що їх можна віднести до сфери цього підхо-
ду, розглядалися у працях С. Рудницького, Є. Онацько-
го, Б. Цимбалістого, М. Шлемкевича, З. Кузелі, Г. Ва-
щенка, Ю. Липи [17, с. 9–141]. У працях представників 
цього напрямку – від Чижевського і до Яніва – предста-
влена міждисциплінарна дослідницька стратегія, котра 
торкається специфічного бачення України – як духовно-
ментального феномену, першооснови та головного 
виразу єдності народу з його культурою та нооген-
ним, окультуреним ним, ландшафтом. Підставами для 
такої єдності є і національна свідомість, і колективне 
несвідоме, і, головне, національна культура, що утво-
рює тотальне поле інформаційних взаємодій. Причому 
саме вона виступає чи не провідним чинником як окре-
мішності народу серед інших, так і тематичним тлом 
інтерсуб'єктивних взаємодій.  

У цьому духовно-ментальний підхід теоретико-
методологічно відрізняється від народницького – він 
покладає в основу дослідницької стратегії не об'єктив-
ність соціально-економічного буття народу, а його ду-
ховну суб'єктивність та її вираз у культурі. Цей підхід, 
по суті, орієнтує дослідників на герменевтику культури, 
мовного простору та світоглядно-ментальних настанов 
українського народу, себто витлумачення ідеального, 
уявлюваного як чинника національно-суспільного буття 
та розвитку. Тому методологічно він орієнтований на 
етнопсихологічні дослідження та герменевтику текстів 
українського життєвого простору. 

Натомість, на межі ХІХ та ХХ ст. відбувалося повер-
нення до державницького підходу, розглядуваного те-
пер вже у новому, дисциплінарно формалізованому 
контексті. Окремі його елементи можна простежити у 
праці Ф. Уманця "Гетьман Мазепа" (1897 р.), а також у 
проголошеній та обґрунтованій у 1900 р. М. Міхновсь-
ким ідеї створення "держави одноплемінного націона-
льного змісту". Від цього часу державницький підхід в 
українознавстві поступово набирає сили і сягає теоре-
тичної вершини у В. Липинського.  

Провідна ідея державницького підходу – досліджен-
ня України перш за все як політичного утворення – вже 
присутня у перших творах додисциплінарного україно-
знавства. Але важливість нового синтезу, здійсненого 
В. Липинським, полягала у тому, що стосовно України 
він здійснив синтез політологічних, соціологічних та істо-
ричних методологій та концепцій. Оновлений державни-
цький підхід орієнтує зв'язування логіки досліджень із 
розвитком національної державності, а в епохи її відсу-
тності – з відстеженням форм та способів боротьби 
української спільноти за її відновлення. При цьому вико-
ристовуються спеціальні теорії та методології, що сфор-
мувалися у межах перш за все політології та соціології з 
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активним використанням історичного аналізу та тлума-
чення для обґрунтування політичних теорій і стратегій. 

Дійсно, найбільш значущий вклад В. Липинського у 
науку – у галузі політології. Його концепції стосуються 
політичної організації загалом та української спільноти, 
зокрема. Більше того, вчений намагався втілити власні 
ідеї у суспільній діяльності – він відомий як громадський 
діяч, зокрема був співзасновником Української демокра-
тично-хліборобської партії (1917 р.), Українського Союзу 
хліборобів-державників (1920 р.), підтримав монархічний 
переворот П. Скоропадського й від самого початку до 
1929 р. розробляв ідеологію українського монархізму.  

Розглядаючи В. Липинського як ідеолога національ-
ного консерватизму, слід виділити три головні політоло-
гічні концепції, що насправді мають велике міждисциплі-
нарне значення. По-перше, це ідея національної інтегра-
ції як засобу творення національної держави. Така інтег-
рація має здійснюватись на ґрунті певної (української) 
культури та національної самосвідомості. Підставою неї 
є територіальне співжиття спільноти та відповідна спіль-
ність інтересів. По-друге, це класифікація типів держав-
ного устрою, аналіз їхнього розвитку та аналіз їх придат-
ності для українського народу. Зокрема, серед виокрем-
лених ним типів "демократія", "охлократія" та "класокра-
тія" він віддав перевагу останньому як найбільш ефекти-
вному на тогочасному історичному етапі способові здійс-
нення рівноваги між владою і свободою, консерватизмом 
і прогресом. По-третє, він здійснив аналіз становлення 
"революційних диктатур" типу більшовизму та фашизму, 
визначивши їхні риси [14, с. 450–457]. 

В. Липинський традиційно вважається засновником 
державницького підходу, та з цим можна не погодитись 
– як зазначалося, цей підхід присутній у невідрефлек-
тованій додисциплінарній формі ще в історичних пра-
цях козацької доби. Та головний вклад ученого в украї-
нознавство – рефлективне визначення та наукове об-
ґрунтування такого підходу, розробка та застосування 
до української історії і дійсності теорії еліт, низки інших 
політологічних концепцій (із теорією нації включно), 
систематичне дослідження ключових питань націона-
льної самостійності та державності.  

В. Липинський, як і М. Костомаров, вийшов за межі 
окремого українознавчого підходу. Його погляд на на-
цію можна сміливо віднести до "органічного націоналіз-
му" – він писав про націю як "органічний колектив", а 
національне життя вважав самодостатнім і закритим. 
Однак, в його конструюванні він вважав чи не головним 
чинником "територію". Тобто, "землю" з усіма її геологі-
чними, топографічними, господарськими та естетични-
ми можливостями. Тому він вважав за необхідне гово-
рити про "територіальну" націю, де з землею зв'язана 
кожна людина – пов'язана із Україною органічно, "міс-
цем осідку і праці". Цей своєрідний "закон землі" впли-
ває на психологію народу, накладає відбиток на риси 
його соціального, родинного та політичного укладу. Ін-
акше кажучи, в теоріях В. Липинського можна просте-
жити також риси антропогеографічного і духовно-
ментального підходів в українознавстві. 

Найбільш значуща праця "Листи до братів-
хліборобів" (1919–26 рр.) є науковою програмою зі ство-
рення української держави, що ґрунтується на соціологі-
чних наголосах та дослідженнях. Серед її основних тез – 
тлумачення держави як абсолютної та найвищої органі-
зації у розвинених народів, до яких він відносить і україн-
ський; елітаристський підхід до її організації – констату-
вання вирішальної ролі еліти в організації, управлінні та 
обороні держави і нації (при цьому він визнає наявність 
еліт серед "продуцентів" та інтелігенції), визначення ме-
ханізмів їхньої циркуляції; продуценти (хлібороби, робіт-
ники, буржуазія, пролетаріат) є основою суспільства, 
особливо – селяни та землевласники; інтелігенція є по-

середником між ними; відтворюючи ідею "дідичного ге-
тьманату", він обґрунтовує концепцію української монар-
хічної держави; розробка концепції громадянства не на 
етнічно-культурному, а на територіально-політичному 
принципі [10, кн. 1, с. 384–388; 11]. Його ж ідея класокра-
тичної держави "трьох верств" із пануванням еліти бли-
зька до тогочасних вчень корпоративізму (солідаризму), 
найбільш виразно втілених у практиці режимів Муссоліні 
та Фрáнко, котрі не можна оцінювати однозначно – попри 
їх авторитаризм вони відіграли певну роль у національ-
ній консолідації держав (також слід зазначити, що через 
подібні авторитарні диктатури пройшла більшість націй 
півдня та сходу Європи). 

Важливими складовими державницького підходу є 
виразний елітаризм та націологічність. Роль в історії 
окремих особистостей оцінюється перш за все через їх 
роль у відстоюванні та зміцненні національної держав-
ності або у боротьбі за її створення. Народ з історично-
го процесу не виключається, однак оскільки перевага 
надається політичному суб'єктові, то таким для донові-
тніх часів покладається політична еліта чи будь-яка 
активна державотворча суспільна група (наприклад, 
княжата Русі, козацтво, українська шляхта). У новітні ж 
часи активну державотворчу та підтримуючу держав-
ність роль відіграє цілісна свідома нація – провідний 
політичний суб'єкт епохи. 

У материковій Україні період між 1900 та 1930 рр. 
характеризувався прогресуючим розвитком та вираз-
ним домінуванням державницького підходу в україно-
знавстві. Його можна знайти у працях І. Крип'якевича, 
О. Шульгіна, Б. Крупницького, М. Кордуби, І. Джиджори, 
В. Герасимчука, С. Томашівського та ін. Він дістав 
своєрідного завершення у добу українізації – у праці 
М. Волобуєва ("До проблеми української економіки", 
1928 р.), де було уперше подано економічне обґрунту-
вання української незалежності. Однак надалі, із згор-
танням українізації, підхід розвивався лише за кордо-
ном. Тут він був поглиблений у працях С. Дністрянсько-
го, А. Лотоцького, П. Феденка, С. Наріжного, А. Яковлі-
ва, М. Славінського, А. Шульгина, О. Бочковського, 
Д. Дорошенка, О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, 
І. Лисяка-Рудницького. 

Антропогеографічний підхід, на становлення якого 
вплинув В. Липинський, також виник як міждисципліна-
рна стратегія. Перші його обриси простежуються у до-
слідженнях антрополога Хв. Вовка, котрий намагався 
пов'язати антропологічну будову українського народу із 
його автохтонною територією. Важливий крок в його 
становленні – ідея "територіальної нації" В. Липинсько-
го, котра перебуває із власною територією в органічній 
цілісності. На його думку, саме "закон землі" накладає 
відбиток на риси не тільки соціального, родинного, але і 
політичного укладу [10, с. 375–378, 384–388]. 

У географічних працях М. Кордуби та С. Рудницько-
го цей підхід було поглиблено у контексті розвитку укра-
їнської національної географії та геополітики. Вклад у 
нього зробили географ та енциклопедист В. Кубійович, 
один з ідеологів українського націоналізму Ю. Липа та 
історик О. Пріцак. Також теоретичними підсумками у 
розвитку цього підходу стали моя з В. Крисаченком 
книга "Україна: природа і люди" [9], та праця О. Шаб-
лія "Суспільна географія", в який українознавчі про-
блеми не тільки займають вагому частину посібника, 
але і розглядаються методологічні питання україно-
знавства [16, с. 318–331]. Хоча цей підхід на жодному 
з етапів розвитку не був домінуючим в українознавст-
ві, однак він має виразні методологічні окреслення і 
має розглядатись як четверта складова теоретико-
методологічної матриці українознавства. 

Провідна ідея антропогеографічного підходу – дослі-
дження України як природно-територіальної реальнос-
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ті, в якій народ, економіка, держава та культура ви-
ступають як зв'язані, навіть похідні від географічного 
ландшафту, як форми та способи адаптації до нього. 
Ландшафт визначає характер природокористування пе-
рвісних спільнот, виступає провідним етноформуючим 
чинником, впливаючи на особливості національного сві-
тогляду, і, врешті, стає підставою для державної самоор-
ганізації. Певною мірою цей підхід перетинається із гео-
політичними теоріями, оскільки з'ясовує механізми впли-
ву географічних чинників на суспільні процеси. Генетичну 
основу закладає господарсько-культурний тип, характер-
ний для українців, коли вони були доіндустріальною спіль-
нотою. Однак і в індустріальну добу такі чинники, як при-
родні ресурси, засоби сполучення, географічне та геополі-
тичне положення також впливають на розвиток суспільст-
ва, хоча це відбувається і опосередковано, нелінійно (не-
детермінистично). На це впливають глобальні та регіона-
льні політичні відносини, які, однак, так само можна роз-
глядати як територіально-просторові, як політизований та 
соціалізований різновид географічних чинників. 

В якості підсумку зазначу, що у науковій формі укра-
їнознавство від початку формувалось як додисципліна-
рне знання, метою якого була історична реконструкція 
тих чи інших суспільних подій в Україні. Його теоретико-
методологічним підґрунтям були збір та обробка на 
підставі історичних та усних джерел інформації з історії, 
географії та етнології України та українців. Оформлен-
ня науки у вигляді окремих дисциплін хоча і призвело 
до зміни провідного наукового підходу в українознавст-
ві, однак його основні теоретико-методологічні напра-
цювання і надалі формувалися у міждисциплінарній 
площині. Історичний аналіз українознавчих концепцій 
дозволяє виділити чотири підходи. В якості синтезуючо-
го чинника ці підходи пропонується визначити як теоре-
тико-методологічну матрицю українознавства. Схема-
тично вона представлена на рис. 1. Зокрема, слід за-
значити, що чотири підходи доволі повно реконструю-
ють об'єкт, охоплюючи як Україну як ландшафтно та 

політично окреслену територію, так і українство – спі-
льноту та культуру; як природно-матеріальну основу, 
так і духовно-вольовий вимір об'єкта. 

Разом з тим, поєднання чотирьох зазначених підхо-
дів не може бути створене на суто механічній основі. 
Для дійсного синтезу необхідне виявлення, обґрунту-
вання та систематизація їхнього взаємозв'язку. В украї-
нознавстві розроблено низку ідей, що можуть стати 
відправною основою для такого синтезу. Зокрема, вони 
представлені у концепціях М. Костомарова та В. Липин-
ського. Хоча творчість останніх є вершинами розвитку 
народницького та державницького підходів, однак деякі 
їхні теоретичні розробки виходить за межі цих підходів, 
і їх можна використати в якості базової основи для по-
дальшого українознавчого синтезу (рис. 1). Нумерація 
на рисунку відображає синтетичні зв'язки між трьома 
вимірами об'єкта – Україною як територією і як держа-
вою та українською спільнотою: 

1. ідея нації як територіально організованої спільно-
ти поєднує державницький та антропогеографічний 
підходи (В. Липинський); 

2. ідея "закону землі" дозволяє визначити взаємо-
зв'язок географічного простору із спільнотою – її суспі-
льним устроєм та духовністю (В. Липинський); 

3. ідея народного характеру як визначника суспіль-
ного устрою (М. Костомаров) також дозволяє визначити 
спільноту як матеріально-духовну цілісність; 

4. ідея форми державного правління, адекватній на-
ціональному суспільству (теоретично втілена в концеп-
ції класократії В. Липинського) поєднує спільноту та її 
державні домагання. 

Разом з тим, згадані ідеї закладають загальне під-
ґрунтя, на якому можуть бути розвинені відповідні до 
сучасного рівня наукових знань концепції. І саме їхній 
подальший розвиток у вигляді стандартизованої дослі-
дницької стратегії може інтегрувати дисциплінарну мат-
рицю українознавства в окрему цілісну науку. 

 

 

 
 

Рис. 1. Теоретико-методологічна матриця українознавства 
та місце в ній ідей М. Костомарова та В. Липинського 
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ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ КИЇВСЬКОГО ПАНТЕОНУ 980 Р. 
В ПРАЦЯХ М. КОСТОМАРОВА 

 
В статті проаналізована праця М.Костомарова "Слов'янська міфологія". 
The Mykola Kostomarov's work "Slavic mythology" is analyzed in the article. 
 
Проблема реконструкції міфологічного світогляду 

русинів-українців є надзвичайно актуальною і належить 
до тих, наукове осмислення яких диктується нагальни-
ми потребами наукового забезпечення процесу духов-
ного відродження України. Але ці питання, зокрема, 
проблема реконструкції київського Пантеону, ще не 
розглядались цілісно, з опорою на системно-струк-
турний принцип викладу матеріалу.  

Одним з перших розпочав дослідження міфологічно-
го світогляду русинів-українців визначний український 
історик, етнограф, письменник і публіцист М. Костома-
ров. Відомий вчений очолив кафедру російської історії 
Київського університету у червні 1846 р., але вже напри-
кінці березня 1847 р. він був заарештований у справі 
Кирило-Мефодіївського товариства, організованого ним 
разом із В.Білозерським, М.Гулаком, П.Кулішем і 
Т. Шевченком. В результаті розгрому Кирило-
Мефодіївського братства (головною метою діяльності 
якого було, на думку вченого, "воскресіння України") 
М. Костомаров був на рік ув'язнений у Петропавловській 
фортеці (Петербург), а потім висланий до Саратова. 
Прикметно, що владою (міністром освіти графом 
С. Уваровим і архієпископом Інокентієм (Борисовим)) 
була заборонена як магістерська дисертація М. Костома-
рова "Про причини та характер уній в Західній Русі" (1842) 
(весь тираж цієї книги, окрім кількох примірників, був зни-
щений), так і праця "Слов'янська міфологія" (1846). 

Наукова спадщина М.Костомарова є колосальною, 
він вважається фундатором народницького напряму в 
українській історіографії. Етнонаціональна проблемати-
ка розроблялась вченим у багатьох працях, передусім у 
тих, де підкреслюються особливості історичного розви-
тку України. Праця М.Костомарова "Слов'янська міфо-
логія" стоїть в ряду найвидатніших досліджень світо-
глядних, космологічних та релігійних уявлень людності 
дохристиянської епохи. Але після розгрому в 1847 р. 
Кирило-Мефодіївського братства та арешту "братчиків", 
вона була вилучена з обігу і майже повністю знищена. 
Проте фундаментальна розвідка М.Костомарова не 
була втрачена для дослідників і дійшла до наших днів. 
Ця праця має величезне значення для славістики, укра-
їнознавства, культурології та фольклористики.  

Основною метою нашого дослідження є аналіз 
праць, присвячених різним баченням язичницьких богів, 
уведених князем Володимиром Святославичем в київ-
ський Пантеон (це твори таких відомих вчених як 
І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, І. Франко, В. Топоров, 
Я. Боровський, М. Попович, Г. Лозко та ін.). Ця мета 
реалізується з опорою на системно-структурний прин-
цип викладу матеріалу. 

У своїй праці "Слов'янська міфологія" М.Костомаров 
аналізує єгипетську, іранську, скандинавську міфологію, 
використовує греко-римські паралелі. Його висновки 
підтверджуються сучасними дослідженнями [1; 2; 9; 11; 
13; 14; 15; 17; 18; 20]. Наприклад, божества київського 
Пантеону за своїми функціями є подібними до божеств 
давньоримського Пантеону. Зокрема, сім давньоримсь-

ких божеств (і планет) дали назви дням тижня: понеді-
лок – день Місяця, вівторок – день Марса, середа – 
день Меркурія, Юпітер – день четверга, п'ятниця – день 
Венери, субота – день Сатурна, неділя – день Сонця 
[17, с. 176]. Божества київського Пантеону також були 
розподілені відповідним чином: понеділок репрезенту-
вав Велес, вівторок – Хорс, середу – Дажбог, четвер – 
Перун, п'ятницю – Мокош, суботу – Семаргл, неділю – 
Стрибог [13, с. 19–183]. 

М.Костомаров аналізує міфологію західних та схід-
них слов'ян, ідею втіленості сонячного начала, яку ре-
презентують солярні божества, розглядає постаті Три-
глава і Свантовита, архетипний образ Світового дерева 
[6, с. 35–40]. Реконструкція М. Костомаровим Пантеону 
західних слов'ян, в якому центр представляв Радегаст 
(що відповідає українському Дажбогу), схід (і весну) – 
Яровіт, південь (і літо) – Руевіт, захід (і осінь) – Поревіт, 
північ (і зиму) – Поренут [6, с. 35–44], дозволяє застосу-
вати системний підхід до реконструкції київського Пан-
теону, який був більш складним. 

Відомо, що в 980 р. князь Володимир Святославич 
створив у Києві Пантеон язичницьких богів. Це місце ста-
ло релігійним центром Київської Русі. За літописом, капи-
ще Володимирових богів знаходилося в центрі давнього 
Києва, на Бабиному торжку (це міська площа Верхнього 
Києва Х–ХІІІ ст., яка виконувала і торговельні, і парадні 
функції). Залишки святилища виявлені при археологічних 
розкопках 1975 р. біля будинку № 3 на Володимирській 
вулиці [5, с. 475]. Божества київського Пантеону згадува-
лись у багатьох творах ("Повість минулих літ", "Слово про 
Ігорів похід", апокриф "Бесіда трьох святителів", "Слово, 
як погани кланялися ідолам" (бл. 1060) та ін.). 

Велес згадується в давньоруських джерелах, почи-
наючи з угоди русинів з греками 907 р. ("Повість мину-
лих літ"), і виступає як бог худоби, багатства і достатку, 
чередників та музик (до нашого часу збереглося поба-
жання, пов'язане з Велесом, – "Будь багатий, як кожух 
волохатий!"). В угодах з греками Велес співвідноситься 
із золотом, а Перун – із зброєю. Охороняючи худобу 
Велес міг виступати проти Перуна. Велес вважався 
опікуном усього тваринного світу, він навчив русинів 
пасти і лікувати худобу, запрягати тварин, доїти молоко, 
отримувати м'ясо та шкіру. "Первісно Велес був покро-
вителем духів Предків. Велес – зв'язковий світів живих 
людей і покійних родичів" [9, c. 135]. Велес добре грав 
на сопілці і навчав цьому людей. "За легендою, коли 
між полянами і древлянами зчинилася сутичка "за ме-
жу", то пролиття крові зупинила Велесова гра" [18, 
с. 441–442]. Іменування Бояна Велесовим онуком в 
"Слові про Ігорів похід" відображає давній зв'язок куль-
ту Велеса з мистецтвом, з обрядовими піснями і поезі-
єю. Зв'язок Велеса з давніми землеробськими культами 
також очевидний, що підтверджує обряд "Велесової 
бороди", який зберігся до наших часів. 

Оскільки Велес вважався опікуном господарства, 
ремесла, купецтва і торгівлі, то його статую і було вста-
новлено на Подолі, в районі, де мешкали переважно 
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