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ПЕРЕДМОВА 

Повернення українському читачеві наукової і публіцистичної спадщини 

В’ячеслава Липинського (1882-1931) - подія переломного значення для розвитку 

новітньої української історіографії і політології, де він відповідно був 

засновником державницького і консервативного напрямків. 

В’ячеслав Липинський вирішував принагідно до умов свого часу увесь 

комплекс проблем, які не дістали свого вивчення в українській науці. Це, 

насамперед, створення власної теорії української державності, досліджеїшя 

історичних етапів її становлення в коигексті зовнішньополітичних відносин 

України з іншими народами і країнами, соціальної, національної і територіальної 

диференціації українського народу, визначення типів його ментальності, 

різноманітних, найбільш прийнятних і сприятливих для України як незалежної 

держави зовнішньополітичних блоків у контексті геополітики, і інші. 

В’ячеслав Липинський був першим українським політологом і істориком, 

який здійснив науковий систематичний аналіз таких складних категорій 

політичної науки як еліти і політична культура стосовно українського грунту. 

Викладене у його праці “Листи до братів-хліборобів” та інших працях власне 

розуміння політичної культури в органічному взаємозв’язку з розробкою проблем 

функціонування еліт в Україні і постання монархічної гетьманської держави є 

значним внеском у розвиток світової політичної теорії взагалі і української 

політології як науки, зокрема. 

Різноманітним аспектам дослідження вищезазначених проблем у творчості 

В.Липинського і була присвячена перша в Україні міжнародна наукова 

конференція “В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна 

Україна”, проведена 2-6 червня 1992 року в Києві, 



 

Луцьку і Кременці до 110-ої річниці від дня народження вченого, яка стала 

своєрідним продовженням на українському грунті міжнародної наукової 

конференції, присвяченої В.Липинському, що відбулася у Гарвардському 

університеті (США) 1982 року, збірник матеріалів якої під заголовком “The 

Political and Social Ideas of Vjadeslav LypynsTcyj” за редакцією Я.Пеленського 

вийшов друком у 1985 р. як окреме число “Harvard Ukrainian Studies”, а також 

окремим виданням заходами Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. 

Липинського у Філадельфії, США у 1988 р. 

Матеріали пропонованого тут збірника, крім доповідей і повідомлень, 

виголошених у Києві і Луцьку, містять також спогади про В.Липинського і 

пропозиції для вшанування його пам’яті. Вперше в українській історіографії 

подаються щойно віднайдені “Матеріяли програми Української демократичної 

хліборобської партії”, підготовлені В.Липинським і видані в Лубнах 1917 року, а 

також майже невідомий його трактат “Універсалізм у хліборобській ідеології” 

(Прага, 1926), який існує лише у кількох примірниках. 

Редакційна колегія 
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ЯРОСЛАВ ПЕЛЕНСЬКИЙ (Філадельфія, США) 

СПАДЩИНА В’ЯЧЕСЛАВ А ЛИПИНСЬКОГО 

І СУЧАСНА УКРАЇНА 

Успіх політичного теоретика та ідеолога полягає в тому, чи запроектовані ним 

суспільно-політичні концепції мають тривку теоретичну вартість і далекосяжне 

застосування у практичному житті, а й навіть є передвісниками нових 

інтелектуальних напрямків та суспільних теорій. В’ячеслав Липинський і його 

суспільно-політичні ідеї в основному підтверджують цю тезу в позитивному сенсі. 

Це можна продемонструвати, порівнюючи його суспільно-політичні концепції з 

головними тенденціями розвитку сучасного державного будівництва в Україні. 

У цій статті розгляну, зокрема, такі головні теоретичні концепції 

В.Липинського, яскраво віддзеркалені у практичних державотворчих процесах 

сучасної України, як: 1) підхід до побудови і організації держави; 2) трактування 

співвідношення між громадянином, суспільством і державою; 3) теорію еліт і їх 

кругообігу; 4) трактування механізмів революційних та реформістських 

перетворень. 

Оскільки побудова незалежної української держави є центральною темою 

теоретичних праць В.Липинського, справа державності вимагає першочергового 

обговорення. У суспільствознавстві та юридичних науках панує доволі широка 

одностайність поглядів про те, що найкращим є визначення державності, 

сформульоване 1933 р. у “Монтевідейській угоді про права та обов’язки держав”, 

яку склали США і п’ятнадцять держав Латинської Америки і яка кодифікувала 

політичні та юридичні норми, прийняті в першій третині XX ст., тобто в час, коли 

жив і діяв В.Липинський. Згідно з цим визначенням, для виникнення та існування 

держави потрібні такі фактори: 1) встановлена територія; 2) стале населення; 3) 

влада, що самостійно править територією і населенням (як і політичні та юридичні 

установи, що встановлюють норми суспільних та юридичних взаємин); 4) 

дипломатичне та міжнародно-правове визнання держави іншими державами, 

внаслідок чого вона стає суб’єктом міжнародного права. Інакше кажучи, 

державність країни визначається її суверенним характером і статусом у 

міжнародній спільноті країн (членство в ООН, міжнарод- 
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них організаціях, економічних спільнотах і співдружностях та військових союзах)
1
 

. 

В’ячеслав Липинський - засновник державницької школи в українській 

історіографії і політичній думці - був першим українським політичним 

теоретиком, який вже до Першої світової війни, а зокрема внаслідок провалу 

державного будівництва у Революції 1917-1920 рр. усвідомлював першорядне 

значення держави в історичному розвитку народів і світової цивілізації. Він 

вважав, що держава, особливо національна, відіграє творчу роль в організації, 

керуванні та захисті суспільства. Одночасно, і це також вже у ранньому періоді 

своєї суспільно-політичної діяльності, він утвердився в думці, що українська 

держава повинна бути незалежною і національною в сенсі тогочасного і, до речі, 

сучасного західного історико- соціологічного, політичного і юридичного 

розуміння. 

У порівнянні з іншими тогочасними самостійниками, наприклад, 

марксистами-соціалістами, які вважали самостійність (і тим самим також 

державність) за перехідний етап, через який мусить пройти український 

пролетаріат на шляху до утопічного безкласового і бездержавного суспільства, 

Липинський (як і ті, що поділяли його погляди) трактував самостійність, подібно 

до Польської соціалістичної партії (ППС), як перманентну та абсолютну вартість, а 

побудову української держави - як центральну політичну проблему. Цей підхід 

яскраво відрізнявся від ставлення до української державності таких визначних 

українських теоретиків і діячів, як Михайло Драгоманов, Максим Ковалевський, 

Богдан Кистяківський, Михайло Грушевський та інші, які обстоювали 

федералістсько-автономістське вирішення української проблеми у системі 

наддержав, до складу яких входили українські землі. Тому не можна переконливо 

аргументувати, що вищеназвані особи розвинули концепцію української 

державності, хоч їх внесок в українську справу і науку вагомий. 

Вже до Першої світової війни Липинський вважався серед української 

громадськості “викінченим” самостійником і навіть “націоналістом” (тобто, в 

тогочасному розумінні - державником)
1 2

 на підставі 1) інтерпретації ним 

ключових проблем історії України, як, наприклад, української революції 1648-1654 

рр. та взагалі епохи Богдана Хмельницького з недвозначної 

1
 Стосовно визначення державності, а зокрема України/УРСР див.: Кіс Т. До питання 

державності та міжнародної cyff ектності України І УРСР // Віднова. - 1987/1988. - № 6/7. - С. 

70-80, зокрема с. 74-80; Kis Т. Nationhood, Statehood and the international Status of the Ukrainian 

SSR I Ukraine. - Ottawa, 1988. - C. 14-16. 
2
 Жук А. До історії української політичної думки перед [Першою] світовою війною 

//Визволення. - 1923. - №11. - С. 30-43; передруковано у: Pelenski J. [ed.J. The Political and Social 

Ideas of Vjadeslav Lypyns'kyj // Harvard Ukrainian Studies [далі HUS]. - 1985. - Vol. IX. - № 3/4. - C. 

417-430, зокрема c. 420-421. 
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державницької і навіть самостійницької перспективи
3
, 2) його участі і ролі як 

головного ідеолога державницької орієнтації у створенні групи “Вільна Україна” 

та 3) послідовного пропагування ним концепції незалежної української 

державності у своєму неопублікованому трактаті “Меморіял до Українського 

комітету про наше становище супроти напруженої ситуації в Європі” з грудня 

1912 року, у якому висувалася розвинена концепція самостійної української 

держави, зіпертої на демократичні засади, незалежно від її конституційного 

устрою 
4
. Липинський твердив: 

“1. Українська нація має право на вільне і незалежне та політичне життя на 

власній території. 

2. Розвиток української нації, позбавленої сильної маючої верстви, тісно 

зв’язаний з розвитком політичної демократизації і проведенням соціяльних 

реформ, економічно корисних для широких народних мас. 

а) Україна в етнографічних границях стає незалежною державою 

(форма правління: конституційна монархія і евентуальна справа династії - 

германської, австрійської, чи може навіть російської - залежатиме від 

української конституанти і становища Європи) - під протекторатом Росії або 

Австрії зобов’язується заховати повний нейтралітет супроти цих двох 

держав”
5
. 

В ході української Революції 1917-1920 рр. В.Липинський найяскравіше 

захищав державницьку концепцію у своєму політичному трактаті під назвою 

“Нарис програми Української демократичної хліборобської партії” (УДХП), який 

треба вважати одним з найцікавіших документів української політичної думки 
6
. 

Українську демократичну партію (УДП, опісля - УДХП) засновано наприкінці 

червня 1917 року на установчих зборах у Лубнах, де були ухвалені її основні 

політичні принципи: суверенність українського народу, приватна власність як 

основа 

3 Історичні монографії та праці, які увійшли до збірника за редакцією В’ячеслава 

Липинського: Z dziejdw Ukrainy. - Київ, Краків, 1912, зокрема Stanislaw Michal Krzyczewski Z 

dziejdw walki szlackty ukrainskiej w szeregach powstanczych pod wodzq Bohdana Chmielnickiego 

(також окреме книжкове видання), с. 145-513. [Науково-критичне видання цієї пращ з 

українським перекладом появилося у: Липинський В. Участь шляхти у великому українському 

повстанні під проводом Гетьмана Богдана Хмельницького Н Твори. - Філадельфія, 1980. - Т.З]; 

Dwie chwile z dziejdw porewolucyjnej Ukrainy: I. U szczytu potqgi (C. 514-577) [Передрук цій праці 

включений до науково-критичного видання книги: Липинський В. Україна на переломі, 1657-

1659 // Твори. - Філадельфія, 1991. - Т.З. - С.275-317]; II. Na przeiomie (С. 578-617). 

4
 Копія “Меморіалу” зберігається в Архіві В.Липинського. 

5
 Там же. 

6 Віднайдення та введення у науковий обіг цього преважливого документу завдячується 

дослідниці Наталі Заліській. Його повний текст друкується в цьому збірнику (С. 253-266). 

Дивись також надруковану в цьому збірнику статтю Федора Турченка і Наталі Заліської 

“В’ячеслав Липинський - ідеолог Української демократичної хліборобської партії.” У ній 

аналізується вперше виникнення цієї партії та зміст її політичної програми. 
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народного господарства, парцеляція за викуп поміщицьких маєтків для 

задоволення потреб малоземельних селян і залишення у попередніх власників 

такої кількості землі, яку встановить Український Сейм. Поняття “суверенності” 

українського народу інтерпретувалося тоді ще з драгоманівської автономістсько-

федералістської перспективи: “вільна спілка усіх народів”, “широка автономія 

України у федеративній Російській республіці” тощо. 

Праця над розробкою програми УДХП за участю, крім В.Липинського, ще 

двох членів партії почалася в серпні 1917 року. Офіційною програмою партії став 

проект В.Липинського, текст якого під згаданим уже заголовком “Нарис програми 

Української демократичної хліборобської партії” він закінчив писати в Полтаві 31 

серпня 1917 року і який був опублікований Організаційним комітетом УДП під 

заголовком “Матеріали до програми”, ч. 1, у Лубнах 15 жовтня 1917 року (31с.). У 

ньому Липинський інтерпретував поняття “суверенітету” так: 

“Історія наша учить нас, що повним національним життям жив наш народ 

тільки тоді, коли він користувався на своїй землі повнотою своїх суверенних прав 

(Держава Київська), або ж, після втрати своєї державності, тоді, коли в ньому зі 

стихійною силою прокидались змагання до повернення цих утрачених прав 

(Козаччина). Всяке відречення од змагань до національно-політичної 

незалежносте йшло все в парі з національною руїною, з занепадом національної 

культури і найстрашнішим для нас ренегатством найбільш активних верств 

українського народу’'
7
. 

Далі Липинський робить прямий висновок: “Українська національна ідея 

тільки тоді в силі оживити собою українську етнографічну масу, коли вона кличе 

до повного національного визволення і на місце рабської служби чужим 

державним організаціям ставить змагання до сотворения власної держави”
8
 . 

Користуючись послідовно такими поняттями, як “повна власно- вільність і 

суверенність”, “державний суверенітет”, “власна державна організація”, 

“українська держава”, “політично-національна незалежність”, “наше право до 

повної незалежносте”, “ідея повної суверенности і власновільности українського 

народу”, Липинський ясно і недвозначно аргументував державну самостійність 

України. Цим він значно випередив тогочасний політичний клас (політичну 

верству) України, підтвердженням чого є тексти Другого і Третього Універсалів 

Української Центральної Ради, видані 16 липня і 20 листопада 1917 року, що 

віддзеркалювали політичне мислення тогочасних народницько-соціалістичних 

еліт. Написана Липинським у серпні програма УДХП була, отже, готова через 

півтора місяці після Другого Універсалу і за два з половиною місяці до 

Матеріям до програми. - С. 6-7. 
8
 Там же. - С. 7-8. 
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Третього Універсалу, з’явившись друком за місяць до його проголошення. 

Термінологія і зміст Третього Універсалу, який, щоправда, визначив статус 

України як Української Народної Республіки, залишилися й надалі 

автономістсько-федералістськими. Його автори передбачали “будівництво нових 

державних форм [устроїв]” Українськими і Всеросійськими установчими зборами, 

тобто у всеросійській федеративній системі, та старанно остерігалися вживати 

державну термінологію лише в стосунку до України. 

Суверенність Української держави була в центрі теоретичної творчості 

Липинського до кінця його життя. Коли йдеться про систему державного устрою, 

то, починаючи з 1919 року він висунув ідею монархічного дідичного гетьманату. 

Як відомо, цей підхід у завершеній формі викладений у його останній історичній 

праці “Україна на переломі” та у політичному трактаті “Листи до братів-

хліборобів”. 

Уже за життя В.Липинського та, зокрема, після його смерті утвердився в 

громадській думці і навіть у науці схематичний, стереотипний погляд про те, що, 

мовляв, В.Липинський від початку своєї теоретико- політичної діяльності був 

консерватором, монархістом та шляхетським елітаристом. Ще у 1956 році я 

виступив із застереженням щодо такого спрощеного погляду на політичну 

орієнтацію ученого, висунувши гіпотезу про два періоди у творчості 

Липинського, тобто рашгій - демократичний, який охоплює 1908-1919 рр., та 

консервативно-монархічний (гетьманський) - 1919-1929 рр.
9 *

 Можна визначити 

ще третій короткий період, який припадає на 1929-1931 рр., коли, після розколу 

серед гетьманців, Липинський став незалежним консерватором, визначаючи 

майбутню українську конституанту за найвищий легітимний орган 1°. 

Вказані ранні твори Липинського, які відзначаются позитивною оцінкою 

демократії і характеризуються демократичною риторикою, засвідчують, що у 

період між 1908 і 1919 рр. автор наголошував на першорядності системи 

демократії та республіканського устрою стосовно України. І хоч, наприклад, у 

трактаті “Меморіял до Українського комітету 

9
 Пеленський Я. Вячеслав Липинський Ц Збірник Української літературної газети 1956. - 

Мюнхен, 1957. - С.197-213, зокрема с.200-204; Pelenski J. Geschichtliches Denken und politische 

Ideen V.Lypyns’kyjs H Jahrbilcher fOr Geschichte Osteuropas. - 1961. - Bd.IX. - N® 2. - C. 223-246, 

зокрема c.228-236. На тлі моєї гіпотези розвинулася наукова дискусія, в якій взяли участь Лев 

Білас, Євген Пизюр, а останньо Володимир Потульницький і Наталя Заліська. Література 

предмету зазначена у збірнику ‘The Political and Social Ideas of VjaSeslav Lypyns’kyj”. Введений 

у науковий обіг текст “Нарису програми Української демократичної хліборобської партії”, 

автором якої був В.Липинський, остаточно підтверджує правильність моєї первісної гіпотези. 

Цей короткий період найменше досліджений з усієї творчості В-Липинського, зокрема 

тому, що гетьман Павло Скоропадський, його родина і гетьманський рух не бажали з різних 

причин дискусії й конфлікту з В.Липинським та його політичною групою. 

19 



 

про наше становище супроти напруженої ситуації в Європі” (1912 р.) він допускав 

можливість конституційної монархії для України на демократичних засадах і 

згідно з рішенням української конституанти (суверенітет народу), все ж устроєва 

форма держави (конституційна монархія чи республіка) була для нього 

другорядним питанням, оскільки на перший план він висував створення власної 

незалежної держави, доводячи при цьому в “Нарисі програми Української 

демократичної хліборобської партії” (1917 р.), що “тільки українська демократія 

може стати твердою опорою української національно-державної ідеї”, і 

пропонуючи “проголошення Української Демократичної Республіки” 

Українськими установчими зборами та загальну демократизацію культурного й 

економічного життя. Незважаючи на свої небезпідставні сумніви щодо державної 

політики Української Центральної Ради, зокрема, щодо відмови прийняти УДХП 

до її складу, Липинський зазначив: 

“Визнаючи, що в Україні одинокою законною властю єсть власть українських 

правно-державних органів, ми будем заховувати повну лояльність супроти 

Центральної Ради і Генерального Секретаріату, які тепер виконують функції таких 

органів, і будем всіма силами та без застережень піддержувать їх в боротьбі за 

поширення суверенних прав українського народу. Для переведення в життя 

програми нашої партії в Центральній Раді, в Українських Установчих Зборах, в 

Українському Соймі ми вживатимем тільки законних, парламентарних засобів 

політичної боротьби”
11

. 

Перехід Липинського у другому, тобто еміграційному періоді (1919- 1929) 

своєї творчості на монархічні позиції і його критичне ставлення до демократії 

були зумовлені низкою факторів. Хоч він як історик усвідомлював, що 

чотириразові намагання впровадити дідичний гетьманат в Україні за часів Богдана 

Хмельницького, Івана Мазепи і Кирила Розумовського (як і його власної спроби у 

теоретичній площині - Павла Скоропадського) не завершилися успіхом, однак 

вважав, що найкращою формою державності для тогочасної України була б 

конституційна гетьманська монархія. Конституційна монархія, на його думку, 

легітимізувала і стабілізувала владу. Досвід Визвольних змагань (1917- 1920) на 

центральних та східних землях України показав, що у кризових ситуаціях 

народницько-соціалістична еліта не зуміла розв’язати проблеми леґітимності 

влади, а в останньому періоді цих змагань шукала виходу в отаманській системі. 

Такі спроби обумовлювалися неправильним розумінням демократії (окресленої на 

Заході конституційно- представницькою парламентарною системою) як 

необмеженого народовладдя під проводом рад і отаманів. До речі, отаманська 

система, яку відкидав Липинський, так міцно закорінена в українській дійсності, 
11

 

11
 Матерілли до програми. - С. 25. 
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що збереглася почасти донині, зокрема в діаспорі. Впродовж понад 70 років не 

конституція чи інституційна та кодифікована ірадиція, а особи є каталізаторами 

творення інституцій і партій та формулювання ідеологій. Новітня історія України 

позначена зразками культів особи отамана, які віддзеркалені навіть у назвах 

різних політичних рухів (наприклад, петлюрівці, бандерівці, мельниківці, 

бульбівці тощо). 

Питання лег'ітимізації і стабілізації влади надзвичайно важливе для таких 

суспільств, як Україна, чи наприклад, Польща, зокрема сьогодні, коли ці 

суспільства знаходяться на перехідному етапі від тоталітарної або авторитарної 

системи до демократичної представницько-парламентарної ще й тому, що в обох 

суспільствах передбачається не дво- чи трипартійка система англо-

американського зразка, а багатопартійна система італійсько- французької моделі, 

тобто 7-9 середніх партій, які матимуть 3-15% голосів у виборах до парламенту, та 

безліч дрібних партій. На підставі французького додеґолівського досвіду можна 

сказати, що для такої багатопартійної системи необхідна авторитетна 

президентська влада. Закон про Президента та проект Конституції України від 1 

липня 1992 р. вказують, що Президент України, обраний усім народом, має 

далекосяжні конституційні прерогативи і користується винятково авторитетною 

позицією. Теоретично беручи, він має більшу владу, ніж президент Франції чи 

навіть США. Чи це скоріше не виборний гетьман, який називає себе президентом? 

Хоч він і проектує своє становище на зразок президента Михайла Грушевського, в 

дійсності він урядує на взірець гетьмана Павла Скоропадського. 

Поза тим, критичний підхід Липинського до демократії виникав з його 

власного аналізу української народницько-соціалістичної демократії в Революції і 

державному будівництві 1917-1920 рр. Він був глибоко розчарований 

народницькою елітою, зокрема її нездатністю впоратися з найскладнішими 

проблемами державного будівництва - організацією армії, служби безпеки, 

поліції, адміністративного апарату, та її неспроможністю контролювати й 

керувати розбурханими більшовицькою демагогією масами. 

Врешті, в цілому період після Першої світової війни відзначався 

загальнопоглиблюваною кризою демократії, коли перемога фашизму та 

авторитарних націоналістичних диктатур стала реальністю. Демократичний 

істеблішмент Заходу ставився негативно до концепції незалежної української 

держави навіть у найбільш демократичному вигляді, підштовхуючи цим, серед 

іншого, перемогу більшовизму на основних територіях колишньої Російської 

царської імперії. Липинський, отже, шукав “четвертого шляху” поза демократією, 

більшовицькими та фашистськими диктатурами та інтегральним націоналізмом, 

сподіваючись знайти його в конституційній монархії. 

У цей період він прийшов до висновку, що конституційна монархія, зокрема 

англійського зразка, є найбільш розвиненою формою державного 
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устрою. На таку еволюцію його поглядів вплинуло особисте соціальне 

(шляхетське) походження, консервативне і генетичне тлумаченння історичного 

розвитку, глибока повага до традицій та історичних суспільних і політичних 

інституцій, визнання харизматичного характеру монархії взагалі, а українського 

гетьманства зокрема, нехіть до “бунту мас” (в українському окресленні - “черні”) і 

здекласованих інтелігентських еліт, члени яких після насильного здобуття влади 

часто стають “професійними політиками”. Можна ставитися критично до різних 

аспектів аналізу доктрини і практики демократії у творчості В.Липинського, проте 

формулювати їх треба в історичному контексті, маючи на увазі, що його остання 

думка про форму державного устрою України, зокрема після розриву з 

гетьманським рухом, очолюваним Павлом Скоропадським, наприкінці 1920-их 

рр., полягала в тому, що цю справу вирішать Українські установчі збори. Інакше 

кажучи, він відійшов від концепції дідичного гетьманату і визнав суверенність 

народу шляхом парламентарного представництва. Оскільки демократія 

вважається найкращою формою державного устрою, бо, згідно з Вінстоном 

Черчілем, їй просто немає кращої альтернативи, то сьогодні, безсумнівно, 

монархія може видаватися анахронізмом. Проте коли взяти до уваги, що 

монархічна модель у формі дідичного гетьманату, висунута Липинським, 

спирається на конституціоналізм, вона є все таки ближчою до теорії і практики 

демократії, ніж, наприклад, комунізм і фашизм, побудовані на тоталітаризмі, чи 

різного роду інтегральні націоналізми, основою яких є авторитарно-

диктаторський метод правління. Однак, незважаючи на те, який устрій обстоював 

Липинський для України у різні періоди своєї творчої діяльності, його 

першорядною і непорушною істиною була незалежна Українська держава. 

Міркуючи про суспільно-політичні системи і їх застосування Липинським до 

України, треба принагідно додати, що одним з його найоригінальніших внесків у 

всесвітню політологію було не лише винятково раннє (1921-1922) окреслення 

більшовизму як охлократичної системи і відповідна типологізація Комуністичної 

партії та її керівників, але й влучне і блискуче зіставлення системних і 

структурних схожостей між комунізмом і фашизмом, сформульоване уже в 1925-

1926 рр. у статті “W dyskusji о idei” (“В дискусії про ідею”), написаній у формі 

листа до колишнього університетського вчителя, професора Владислава 

Леопольда Яворського, який, згідно з Липинським, “навчив [його] принципів 

юридичних наук і політичного мислення’
12

. Вказана стаття з’явилася в польському 

консервативному часописі “Czas” 1 травня 1926 р., а в українському перекладі 

Євгена Томашівського була опублікована як 

12
 Архів В.Липинського П Східноєвропейський дослідний інститут ім. ВЛипинського.- 

Ролька 1. - С. 95. 
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окремий трактат під заголовком “Універсалізм у хліборобській ідеольоґії (Лист до 

проф. Яворського)” у Празі 1926 р. У цьому трактаті Липинський у рамках 

дискусії про аграрну ідеологію критично проаналізував три тогочасні впливові 

ідеології - буржуазний лібералізм, комунізм і фашизм, порівнюючи комунізм і 

фашизм так: 

“Європейська людність що раз швидче переходить в стан кочовничий, в стан 

вічного перекочування з одного міста до другого, з села до фабрики, з одної 

фабрики до другої і т.д. В ідеольоґії комунізму й фашизму це кочовництво 

знаходить своє освячення й найвищий вираз. Звідціль зникаючі сьогодня поняття 

Землі - Батьківщини й патріотизму хлібороба. Звідціль врешті, загортаючі що раз 

ширші круги, комунізм і фашизм, що організують в войовничі орди одірвані од 

землі маси, споюють їх залізною дисципліною терору, побуджують фанатизмом 

класової чи національної зненависти й кидають на збурення або підбій останків 

хліборобської культури осілої... Інтелігент комуніст чи фашист для опанованая й 

проводу сучасних орд мусить душити всяку політичну свободу... Звідціль 

комуністичні чи фашистські диктатури революційної інтелігенції, що являються 

виразом фанатичної нетолєранції людей, живучих з демагогії і гіпнотизування 

юрби... Ідеольоґію лібералізму, ідеольогію остаточно перемігшої сьогодня по 

великій війні, демократії репрезентує міщанство, що керує сучасною 

капіталістичною машиновою культурою. Противоставляються йому комунізм і 

фашизм, що керуються нічого не продукуючою, занятою виключно політикою і 

реформуванням світа, революційною інтелігенцією і півінтелігенцією”
13

. 

Незважаючи на архаїчну термінологію (наприклад, “войовнича орда” замість 

партія, “новітня магія” замість ідеологія, “гіпнотизування юрби” замість 

ідеологічна індоктринація, “терор” замість засіб контролю та 

реструктуризування суспільства), Липинський зробив не тільки надзвичайно 

влучні спостереження щодо структурних спорідненостей між комунізмом і 

фашизмом, а й навіть подав зародкову дефініцію тоталітарної моделі, розвиненої 

у США на два-три десятиліття пізніше (наприкінці 1940-их - початку 1960-их рр.) 

Ганною Арендт, Карлом Фрідріхом, Збігнєвом Бжезінським, Джоном 

Армстронгом та іншими
14

. 

Концепція державності В.Липинського у всі періоди його науково- 

теоретичної діяльності характеризувалася такими ознаками, як територіалізм і 

пов’язане з ним політичне громадянство, виконання державнокорисних функцій, 

тобто служба в армії, сплата податків тощо, 

13
 Липинський В. Універсалізм у хліборобській ідеольоґії. - С. 5, 6. 

14
 Зіставлення Липинським структурних подібностей комунізму і фашизму та 

сформулювання ним ембріональної дефініції тоталітарної моделі були вперше вказані мною у 

статті: Pelenski J. V.Lypyns’kyj and the Problem of the Elites // HUS. - 1985. - Vol. IX. - N® 3/4. - 

C.326-341, зокрема c.336-337. 
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приватна власність, зокрема земельна, соціально-групова приналежність та 

продуктивна праця. Відповідно до своєї теорії державності він вважав, що 

національно-політична ідентичність визначається не етнічним, расовим чи 

релігійним походженням, а територією, на якій людина живе, працює і діє 

суспільно. На підставі цієї теорії він, поляк за походженням, вважав себе 

українцем. Ця концепція державності, як уже згадано, була істотно відмінною від 

етнічно-народницьких уявлень про державність обох головних політичних 

напрямків доби Української Центральної Ради і Директорії У HP (хоч вони надали 

меншинам України дуже ліберальну національно-персональну автономію). Вона 

також відрізнялася від концепції державності українського інтегрального 

націоналізму, представники якого розуміли українську державність як “Україну 

для українців”. 

На підставі понад трирічного досвіду сучасного українського державного 

будівництва можна твердити, що в основному концепція державності, яку 

підтримують в Україні Парламент, уряд на чолі з Президентом та політичні еліти 

(тобто політичні класи або верстви), за певними винятками є, як це засвідчує 

проект Конституції України від 1 липня 1992 р., схожа щодо змісту з концепцією 

державності, висунутою В.Липинським (і українською державницькою школою), 

зокрема в ранньому демократичному періоді (1908-1919) своєї діяльності. 

Відрізняється вона, по-перше, тим, що хліборобська верства чи селянство 

внаслідок геноциду 1932-1933 рр., урбанізації та демографічних змін не відіграє 

тієї ролі, що за часів Липинського, а шляхта перестала практично існувати як 

окрема соціальна група. По-друге, сучасна Українська держава є республікою, а 

Липинський, як уже вказано вище, висував у різні періоди своєї суспільно-

політичної діяльності відмінні концепції системного правління для України. 

Якщо йдеться про концепцію державності Липинського щодо територіалізму, 

політичного громадянства і професіоналізму, то найкращим прикладом 

застосування її у сучасній Україні було призначення генерала Костянтина 

Морозова міністром оборони на засадах професійної і політичної кваліфікації. 

Його етнічне і соціальне походження і те, що він як професійний офіцер з рангом 

генерала був продуктам попереднього режиму, не грало жодної ролі у призначенні 

його міністром. Як відомо, інакше вчинив уряд Центральної Ради у випадку 

генерала Павла Скоропадського. Замість того, щоб призначити його як найбільш 

професійного військовика тогочасної України міністром оборони, були створені 

такі умови, що змусили Скоропадського увільнитися від командування 

зукраїнізованим ним же 34-м (опісля 1-м) корпусом, який протягом двох місяців 

обороняв Київ від захоплення більшовицькими військами. Причиною стало 

соціальне походження Скоропадського (мовляв, він пан), його неукраїнське 

посвоячення і те, що він вважався 
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людиною “старого режиму”. Це спричинило розкол українського, і так не надто 

сильного, національного руху на соціалістичний та консервативний блоки, що 

мало фатальні наслідки для ходу української революції і державного будівництва 

та послужило причиною ряду політичних помилок самого Скоропадського в часи 

гетьманування. 

Під час Революції Липинський належав до нечисленних лідерів, які 

послідовно захищали потребу “утворення сильної армії і флоту, збудованих на 

демократичних засадах, во ім'я оборони волі і незалежносте українського 

народу”
15

, пропонуючи Українській Центральній Раді формування 

кавалерійського полку на власний кошт. Як відомо, Центральна Рада не 

погодилася на цю пропозицію, хоч уповноваження на творення військових частин 

роздавалися тоді, а тим більше в часи Директорії, різним нікому невідомим, ба, 

навіть сумнівним, особам виключно завдяки їх “лівому” соцпоходженню. 

Принагідно треба наголосити, що формування власної армії сучасним урядом 

України є конечністю для безпеки держави, і всілякі акції та поради ззовні, 

скеровані проти цих заходів, - мовляв, українцям армія і флот не потрібні, 

вистачає їм народної гвардії для поліщйних потреб, є безпідставні і повинні бути 

ігноровані. 

Липинський обстоював тезу, що без держави немає нації, є лише народ в 

етнічному сенсі. Тому він приписував державі особливу роль у націєтворчому 

процесі. До речі, останнім часом у західній науковій думці про народності, 

національності, нації і держави (те, що популярно неправильно окреслюється 

націоналізмом) на перший план висувається так звана неовеберівська школа і 

школа нового історизму, інтерпретації і термінологія яких, зокрема щодо ролі 

держави, інституцій, еліт та ідеології у формуванні нації, збігаються з аналізом та 

поглядами Липинського
16

. Тому невипадково західні вчені, ознайомлені з 

творчістю Липинського, називають його “українським Вебером”. Тож, 

незважаючи на різні гіпотези про те, що держава в сьогоднішній великопростірній 

глобальній епосі втрачає своє традиційне значення, національна держава 

лишається й надалі основним чинником міжнародного спілкування і 

15
 Матеріали до програми. - С. 17. 

16
 З найважливіших праць т.зв. неовеберівсьхої школи, а також нового історизму треба 

згадати Breuilly J. Nationalism and the State. - Chicago, 1982; Giddens A. A Contemporary Critique 

of Historical Materialism. - VoL I; Power, Property and the State. - 1981; Evens P.B., Rueschmeyr D., 

Skocpol Th. [eds.]. Bringing the States Back In. - Cambridge, 1985, зокрема історіографічний розділ 

авторства Skocpol Th. Bringing the State Back // Strategies of Analysis in Current Research. - C. 3-37. 

Певне відношення до державної проблематики має також наукова орієнтація, яка використовує 

методологію т.зв. політичної культури. Вона є також гілкою неовеберіанізму, проте з 

культурницької перспективи. Найновішою, хоч не надто успішною працею, яка віддзеркалює 

цей підхід, є: Greenfeld L. Nationalism: Five Roads to Modernity. - Cambridge - London, 1992. 
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найважливішим показником національної ідентичності. Саме тому до 

проголошення незалежності України та його підтвердження у референдумі 1991 

року статус Нікарагуа, Бурунді чи навіть Монголії був вищий, ніж України, хоч 

немає сумніву, що між Україною і вищезгаданими країнами є чимала якісна 

різниця. 

Ставлячи державне будівництво на першому плані, Липинський одночасно 

усвідомлював потребу в рівновазі між громадянином, суспільством і державою. 

Останнім часом в Україні багато говориться про громадянське суспільство, тобто 

суспільство, яке діє не у державних, а в громадських, культурних, економічних та 

приватних установах, організаціях і підприємствах. Оскільки Україна була 

поневоленою впродовж століть, український народ був вимушений підтримувати 

своє існування у формах, подібних до громадянського суспільства. Завдяки цій 

традиції, а також під впливом сучасних тенденцій на Заході, у сьогоднішній 

Україні проявляється схильність наголошувати на привабливості громадянського 

суспільства, ставлячи його за ідеал вищий, ніж держава. Наприклад, проект 

Конституції України, винесений Верховною Радою на всенародне обговорення 1 

липня 1992 р., містить навіть окремий розділ “Громадянське суспільство і 

держава” з програмною статтею (64), яка стверджує: “Держава підпорядковується 

служінню громадянському суспільству і спрямовує свою діяльність на 

забезпечення рівних можливостей для всіх як основи соціальної 

справедливості”
17

. Цей підхід видається дискусійним, тому що, по-перше, 

взаємини між державою і громадянським суспільством повинні базуватися на 

засадах рівноваги, без виразних пріоритетів для будь-якої із сторін, як є навіть у 

найбільш демократичних державах, наприклад, Швейцарії, Данії тощо. По-друге, 

слабкість України полягає не в тому, що вона не мала чи не має громадянського 

суспільства, а в тому, що вона впродовж довгих періодів своєї історії не мала 

власної сильної держави. Поради - щоб українці будували своє громадянське 

суспільство та що держава їм непотрібна, бо, мовляв, вона являє собою уже 

минулий історичний етап, є недоречні і навіть шкідливі з перспективи правильно 

усвідомленого національного інтересу. По-третє, треба задуматися над тим, чи і в 

якій формі поняття “громадянське суспільство” повинно бути включене до 

остаточного тексту нової Конституції України, бо традиційні конституційні 

документи навіть найбільш демократичних держав не включають до своїх текстів 

цього поняття. 

Липинський, подібно до Карла Маркса і Макса Вебера, вважав, що політичні 

теорії та ідеології щільно пов’язані з конкретними потребами суспільних груп та 

їх еліт, які організують суспільно-політичні системи 

17
 “Голос України”. - № 134 (384). - 17 липня 1992. - С. 6. 
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на своїх територіях. Згідно з його поглядом, розвиток держави, її здатність 

існувати та занепад залежні від форми її організації. Кожна нація твориться 

елітою, котра здобула владу у своєму суспільстві. До речі, Липинський, подібно 

до Ґаетано Моска (1858-1947), не вживав у своїх творах терміну еліти, 

користуючись поняттями національна аристократія, провідна верства, правляча 

верства, які, на його думку, рівнозначні західному поняттю елїоти
18

. 

Елітами Липинський вважав такі групи: 1) лицарство феодальної епохи; 2) 

французьку придворну шляхту доби абсолютизму; 3) пруських юнкерів під час 

утворення другого німецького рейху; 4) фінансову буржуазію Франції і США; 5) 

російську бюрократію імперського періоду; 6) англійську робітничу аристократію 

профспілок; 7) радянських партійних і державних керівників. Він твердив, що 

успішне функціонування еліт вимагає їх постійного поповнення і відновлення, 

тобто кругообігу, або того, що у західній науці окреслюється як циркуляція еліт. 

Застосовуючи класичну тріадну модель суспільно- політичних систем, тобто 

монархію, аристократію і демократію, Липинський розвинув власну теорію 

організації національних еліт та їх кругообігу. Ця теорія нагадує циклічну теорію 

еліт, розвинуту Вільфредо Парето (1848-1923) у 1896-1916 роках. Липинським 

використані також праці Роберта Міхельса (1876-1936) та Жоржа Сореля (1847-

1922) (останнього він вважав визначним коментатором та послідовником 

Маркса)
19

. 

Свої міркування про еліти Липинський виклав у третій частині твору “Листи 

до братів-хліборобів” (під заголовком “Про національну аристократію і про три 

методи її організації: клясократію, охлократію і демократію”), написаного у 1921-

1922 рр.
20

, та у трактаті “Покликання варягів чи організація хліборобів” (1923)
21

. 

Найкращим методом організації національних еліт він вважав класократичний, 

коли лицарські, військові і аристократичні провідні верстви займаються сільським 

господарством і є моделлю для еліт інших суспільних груп. Ідеальним прикладом 

класократії Липинський вважав Англію, а успішним результатом співвідношення 

суспільних сил - англійську конституційну і парламентарну систему. 

18
 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - Відень, 1926. - С. XLVTI. 

19
 Pelenski J. V.Lypyns'kyj and the Problem of the Elite // HUS. - 1985. - Vol. IX. - № 3/4. - C. 

331-333. 
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 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - С. 111-343. 
21

 Первісно надрукований у журналі “Хліборобська Україна”. - 1923. - №4(7/8). - С. 312-340 

та 1925. - №5. _ С.296-376. Цей трактат був передрукований як додаток до другого видання 

(1926) "Листів до братів-хліборобів” (С. 471-580), а у 1954 р. вийшов окремою книжкою в Нью-

Йорку. 
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Другий, тобто демократичний метод організації еліт Липинський назвав 

хаотичним. Він твердив, що у демократичній системі правлячими верствами, 

тобто елітами, є купці, фінансисти та інтелігенція, які правлять хаотичним 

методом парламентарної демократії. Найвиразнішими прикладами цього методу 

правління Липинський вважав Францію, США, Польщу та Мексику. 

Третій метод організації еліт, згідно з Липинським, є охлократичний. Оскільки 

охлократична еліта не займається матеріальним виробництвом, її можна назвати 

неосілою, номадною. Члени цієї еліти, на думку Липинського, організовані в 

мілітарних формаціях-партіях, відзначаючись організованістю та дисципліною, що 

мотивується фанатичною вірою - ідеологією. Липинський окреслив два види 

охлократії: історичний, тобто централізовану абсолютистичну монархію, і 

сучасний йому, тобто комунізм і фашизм. Найбільш завершеним різновидом 

історичної охлократії Липинський вважав царську Росію, а новітньої - 

більшовицьку Росію, причому сучасна російська охлократія була, на його думку, 

послідовним продовженням історичної російської охлократії
22

. 

Як у сьогоднішній Україні окреслити організацію еліт, застосовуючи теорію 

Липинського? Характерним для неї є перехід від охлократичної до демократичної 

моделі. Досі українські апаратні еліти функціонували за моделлю, накиненою їм 

іззовні більшовицькою охлократією, у якій вони були вишколені. Віднедавна 

почала формуватися нова провідна верства, що викликало міжелітну конкуренцію 

і оновлення та внутрішній кругообіг існуючих еліт. Такі процеси західні теоретики 

вважають ключовими для успішного регулювання взаємин між елітами, 

суспільством і державою у демократичних системах. 

Майже усі новітні політичні мислителі, від Бурке і Токвіла до Липинського, 

були переконані, що для успіху революцій або реформ (тобто революційних або 

реформістських перетворень) необхідним є перехід частини еліти попереднього 

режиму на позиції реформаторів, а згодом - нової системи. Так сталося у 

революції Хмельницького, коли частина української шляхти перейшла на бік 

козацького гетьмана і його послідовників і тим сприяла успіхові революції, що 

Липинський довів у праці “Участь шляхти у великому українському повстанні під 

проводом гетьмана Богдана Хмельницького” (1912). Так само у Польщі під час 

великих реформ Чотирилітнього Сейму (1788-1792) певна частина польської 

заможної шляхти перейшла на бік реформаторів, що уможливило проголошення 

загальновідомої Конституції 3 травня 1791 р. Так сталося в американській і 

французькій революціях, а також у більшовицькій революції, коли значна 

кількість офіцерів різних рангів 

22
 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - С. 316-326. 
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колишньої царської армії, поліції та охранки прийняла новий більшовицький 

режим. Подібні процеси відбуваються нині у сучасній Україні. Успішне 

проголошення суверенності та незалежності було здійснене завдяки переходові 

значної частини апаратної чи номенклатурної еліти колишньої Комуністичної 

Партії України (тобто суверен-комуністів або націонал-комуністів) на 

самостійницькі і державницькі позиції опозиційної меншості. Український 

феномен навіть перевищує теоретичні сподівання згаданих теоретиків, у тому 

числі і Липинського, які мали на увазі перехід меншості еліти на нові позиції. Цей 

феномен пояснює, чому в Україні (за винятком західноукраїнських земель) в 

основному залишилися при владі колишні апаратні групи. Наслідки референдуму 

за незалежність і президентських виборів 1991 р., які віддзеркалювали 

співвідношення політичних сил в Україні, підтверджують ці реалії. 

Теорія державності, еліт та механізмів суспільно-політичних перетворень 

В.Липинського мала чималий вплив на погляди українських діаспорних авторів, 

які, будучи твердими противниками комуністичної політичної системи, визнавали 

державний статус УРСР і підтримували тезу “реалітетів” української політики, 

яку, до речі, я висував у 1950-х роках. Хоч ці погляди були свого часу тавровані в 

еміграції як “зміновіхівські” та “радянофільські”, вони безсумнівно справдилися 

найновішими подіями. Також здійснилася концепція письменника і видатного 

політичного діяча, голови Української революційно-демократичної партії в 

еміграції Івана Багряного, хоч не послідовника, проте шанувальника Липинського, 

який заповідав своїм співпартійцям обов’язково читати “Листи до братів-

хліборобів”. На зламі 1940-х - 1950-х рр. він висунув віщу, а на той час дуже 

спірну тезу, у якій твердилося, що кадри майбутньої української революції і 

державного будівництва є у партії, комсомолі, державних установах, армії і навіть 

органах безпеки. 

На підставі концепцій визначних теоретиків (Бурке, Токвіла, Вебера та 

Липинського) щодо механізмів і характеру великих революцій у всесвітній 

новітній історії, суспільно-політичні перетворення, які відбуваються в Україні 

після 1989 року, можна окреслити як мирну консервативну революцію , якщо 

взяти до уваги, що її метою є не лише здобуття державної незалежності, а й 

створення конституційної представницької і правової держави та відновлення 

приватної власності. 
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ЛЕВ БІЛАС (Рінн, Австрія) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ІСТОРИК 

“Належачи до суспільної верстви, яка добровільно втратила все 

значення в тогочаснім українськім національнім житті, він ясно 

усвідомив собі, що тепер остаються йому до вибору дві дороги: або піти 

за більшістю своєї шляхетської братії і опинитися в таборі противників 

свого народу, або піти до козака Палія і, спаливши за собою всі мости, 

пірвати з усім своїм дотеперішнім життям, з іншим оточенням і зі всіми 

іншими умовинами. Почуття обов’язку і любов до свого народу 

спричинили, що Братковський вибрав цю другу дорогу”. 

Przeglqd Krajowy, № 3, 1909. 

Передчасна смерть В’ячеслава Липинського в 1931 р. викликала великий 

відгомін в українському суспільстві поза межами УРСР, передусім поміж 

інтелігенцією. Ясно, що відгукнулися на неї в своїх виступах, статтях тощо і 

українські історики, які звикли бачити в покійному одного зі своїх найбільш 

талановитих колег. Нагадуючи про тодішні виступи Дмитра Дорошенка, відомого 

історика України, давнього доброго знайомого та однодумця Липинського в 

політичних справах, і В’ячеслава Заїкіна, відомого історика української Церкви, 

на тему “Липинський як історик”, хочу не тільки вказати на те цінне, що вже було 

опубліковане 60 років тому, але й звернути увагу на певні відмінності у 

тлумаченні й розумінні тих або інших моментів його біографії, а навіть оцінки 

сутності цієї блискучої постаті українського інтелектуального життя першої 

третини XX століття. 

Реферат Дмитра Дорошенка, прочитаний на засіданні Українського наукового 

інституту в Берліні з нагоди смерті Липинського, був згодом вміщений до 

збірника “Статті пам’яти Вячеслава Липинського”, виданого в Ужгороді 1931 р. 

Виходячи з біографії покійного, автор спеціальну увагу приділив з’ясуванню 

причин, “чому Липинський, родившись і вирісши в польській родині, в атмосфері 

польської культури і польських традицій, відчув себе українцем і прилучився до 

українського національного руху”. Треба знати, що цей факт для наших батьків і 

дідів був важко зрозумілий. Вони не могли уявити, чому освічена людина панівної 

і престижної нації пристає до нації-парія. Тому Дорошенко намагається показати, 

що такий “перехід” серед “польської і спольщеної © Лев Білас, 1993 
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шляхти на Правобережній Україні” не був аж таким рідкісним, як декому могло б 

здаватися. Він згадує “українську школу” в польській літературі, “хлопоманів”, а 

далі Володимира Антоновича і його товаришів тощо. Цією дорогою пішов і 

Липинський, “але він дещо інакше зрозумів своє завдання”. Липинський, 

“працюючи по архівах і близче знайомлячись з історією України [...] усе ясніше і 

ясніше приходив до переконання” - наприклад - “що [...] діяльність 

Хмельницького свій конструктивний характер завдячувала в першій мірі участи в 

його ділі української шляхти”. Прагнучи, щоб по змозі вся його (шляхетська) 

верства “пішла за ним разом”, тобто прилучилася до українського руху, 

Липинський розгорнув у 1909-1912 рр., жваву публіцистичну діяльність, написав 

книжечку “Шляхта на Україні”, видавав журнал “PrzegUd Krajowy” та написав дві 

свої “клясичні” монографії: “Z dziej6w Ukrainy” та “Україна на переломі”. Автор 

згадує й інші, менші розвідки Липинського, а також те, що “обставини не дали 

Липинському змоги остаточно зредагувати й опублікувати свої праці в однім 

збірнім виданні”. Закінчується цей реферат-стаття твердженням, що “історичні 

праці Липинського, безперечно, є найсильніше й найважніше з усього, чим 

позначився в новій українській історіографії великий здвиг, який зробило в ній 

відродження української державності”, та що вони, поруч з творами 

Грушевського, є найціннішим здобутком української історичної думки новіших 

часів, “продуктом невтомної праці над джерелами, глибокої наукової аналізи, 

блискучої історичної інтуїції й рідкого дару широких і бистроумних концепцій”. 

В’ячеслав Заїкін опублікував свою статтю в спеціальному номері місячника 

“Дзвони” за 1932 рік, присвяченому першій річниці смерті Липинського, в якому 

були поміщені також інші важливі статті про нього, як наприклад, стаття Дмитра 

Чижевського. Заїкін починає з твердження, що Липинський зайняв у нашій 

історіографії “становище цілком виїмкове”, і добачає цю виключність у його 

умінні особливо притягати та захоплювати читача, а також “у гармонійнім 

сполученні [...] науково- історичних дослідів над минулим з геніальними 

філософічно- публіцистичними висновками”. Липинський в його розумінні є “не 

тільки історик, але й історіософ”, здатний “оживити науково-історичні досліди 

над “мертвим” минулим промінням сучасного живого життя, роблячи з минулого 

яскраві висновки та “науку” (“лекцію”) для сучасносте та будуччини”. Словом, 

Заїкін не робить різниці між науковими історичними працями Липинського 

передвоєнних років і його публіцистикою того періоду та філософсько-

політичними працями післявоєнного періоду і, зрештою, добачає в ньому 

“синтетика” на зразок Жозефа де Местра, Едуарда Маєра (тоді чільного історика 

класичної давнини), Карла Маркса тощо; при цьому не зовсім ясно, що спільного 

мали між собою де Местр з Е.Маєром чи останній з Марксом, бо ж перший був 

політиком, другий істориком, а третій ідеологом і економістом. 
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Незважаючи на свій “синтетизм”, Липинський, на думку Заїкіна, “не грішить 

проти наукової об'єктивносте”. Якщо Липинський мав у нас попередників, то хіба 

в особі Миколи Костомарова, який теж написав ряд синтетичних праць, як “Книга 

бытия украинского народа”, “Две русские народности” тощо, але на противагу до 

наукової методи Липинського керувався в них більше інтуїцією. 

Далі Заїкін розмірковує над народницькою концепцією, яка запанувала після 

Костомарова в українській історіографії, називаючи її “ультрадемократичною та 

ліберальною”, а при цім “антидержавною”. Її представники виходили з 

переконань, що “українська народність цілковито позбавлена державного 

інстинкту” (Володимир Антонович), і складали в своїх працях “акт обжалования” 

на буржуазію (автор мав на увазі, мабуть, українську шляхту і дворянство) “за її 

прогрішення перед трудовим народом”. Тільки Куліш і Драгоманов виступили 

проти такої “стилізації української минувшини”, але й вони “не давали синтези 

цілої історії України”, лише її натяки. Липинський перший і єдиний, на думку 

Заїкіна, “дав таку єдину досі спробу синтези”, до того ж вільну “від демократично- 

ліберальної однобічносте”. Ця спроба Липинського характерна, вважає Заїкін, ще й 

тим, що виявила “глибокі, вроджені державницькі інстинкти українців”. 

Визволившись “від демократичної однобічносте та впливів чужих “національно-

історичних ідеологій”, Липинський дав нове і незвичайно інтересне освітлення 

багатьох важливих моментів і фактів нашої минувшини, як наприклад, 

Берестейська Унія [...] як Переяславська умова, великий сойм у Чигирині в квітні 

1657 року [...] приєднання Пинщини до Української Держави та ін.”. 

Далі Заїкін розглядає питання, “під якими впливами утворився світогляд 

Липинського” (проблема “впливів”, як відомо, вельми цікавила дослідників тієї 

доби), і приходить до висновку, що “ідеологічного впливу польська історіографія 

на Липинського майже зовсім не мала”. Це надто цікаве твердження, бо ж 

Липинський усе своє життя прожив “під впливом” польської культури і наполягав 

на своїй приналежності до неї. Заїкін, очевидно, хоче цим сказати, що Липинський 

не запозичив свого українського кута бачення від жодного польського історика. З 

іноземних впливів Заїкін готовий визнати певний - хоч і невеликий - вплив на 

Липинського де Местра і Жоржа Сореля, хіба тому, що Липинський неодноразово 

на них покликався. Отож, як думає Заїкін, Липинський без сторонніх впливів 

створив “одну з найбільш оригінальних систем”, маючи на увазі його філософію 

політики, яку зараховує, як я вже відзначив, до історіософії і заразом до 

історіософічних досягнень. Він також звертає увагу на те, що Липинський 

“найвищим критерієм історії” (очевидно, йдеться про історіописання, бо “історія” 

є об’єктивним процесом, безупинним струмом подій, від якого треба строго 

відрізняти “мислення історії” як потоку людської свідомості або науку про історію, 
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історіографію) вважав не “інтерес трудового народу”, не “громадське право”, не 

“поступ”, не “щастя”, не “націю” “і навіть не державу, але Божу заповідь, 

христіянську етику". Це, безумовно, правильне і важливе зауваження, як і те, що 

в працях Липинського натрапляємо на вислів “туга за вірним Богові українським 

лицарством”. Держава, пише Заїкін, є для Липинського справді важливим, але у 

відношенні до релігійно- етичного - підрядним критерієм. 

Так думали про Липинського 60 років тому. Історичне мислення є 

інтелектуальним процесом, який базується на самозрозумінні, тому воно не знає 

прямолінійного поступу, а тільки безупинне переосмислення минулого, отже, і 

визначних постатей минулого на тлі самозрозуміння кожного нового покоління і 

його нового історичного досвіду. Відтак питання звучить: ким є Липинський для 

нашого покоління? Воно (оскільки кожний, по суті, може говорити тільки про 

себе) зводиться до питання: ким він (чи будь-що інше) є для мене? 

В’ячеслав Липинський був незвичайно обдарованою, психічно дуже чутливою 

і дуже складною людиною (у записках він сам себе називає “неврастеніком”). Про 

нього можна, мабуть, сказати, що він був вельми шляхетним продуктом плекання, 

який міг постати тільки в специфічно шляхетськім середовищі. Дуже ввічливий, 

симпатичний, надзвичайно чемний до інших, звичний, щоб йому безумовно 

інтелектуально підкорялися (тому спілкування з ним для його знайомих не було 

легким). До себе надзвичайно вимогливий згідно зі старим шляхетським девізом: 

“Від тих, яким багато дано, треба багато вимагати”. Постійно свідомий 

приналежності до своєї верстви і, разом з тим, своєї відповідальності, він 

рівночасно наполягав на тому, що його клас є, чи радше повинен бути, складовою 

частиною українського народу. 

Це твердження доконечно вимагає з’ясувати, що являла собою польська 

шляхта на Україні? Ідеться про близько 6 тис. родин, серед яких понад 2 тис. були 

дуже заможними, володіючи понад 2,2 мільйона десятин землі на Правобережжі. 

Коли врахувати сюди ж роди, осілі по містах, одержимо біля 10 тис. родин. 

Докладна цифра тут не грає ролі, але йдеться про економічний і культурний 

потенціал незвичайної ваги, якому - принаймні в культурній площині - російські 

поміщики мало що могли протиставити. 

Як відомо, шляхта в давній Речі Посполитій була політичним класом, тобто 

верствою, що була носієм державності, а заразом праводавчою, виконавчою і 

судовою владою. Потрапивши під російське панування, вона поділилася на два 

табори: один намагався як тільки можна ігнорувати нову владу, не співпрацювати 

з нею, і мріяв про відновлення Речі Посполитої. Другий старався ціною 

політичного лоялізму до Російської імперії забезпечити своє упривілейоване 

становище й розбудувати свої права. Події 1906 р. спричинилися до відновлення 

політичного життя між 
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правобережною польською шляхтою. Польські “угодовці”, пресовим органом 

яких був петербурзький “Край”, змушені були здати свої позиції й прилучитися до 

російського “Союза землевладельцев Юго-Западного края”. Зате вже перед 

революцією сильніший табір прихильників “історичної Польщі” зумів дуже 

зміцнити свій вплив. Його трибуною став “Dziennik Kijowski”, який набирав 

чимраз більш націоналістичного забарвлення в дусі “народової демократії” свого 

провідника Романа Дмовського. 

Вже будучи учнем луцької, а потім київської академічної гімназії, 

Липинський не тільки дуже цікавився історією України і козацтва, але й запалав 

до неї великою любов’ю. Безумовно, велику роль відіграв у цьому його дядько по 

матері Адам Рокіцький, який дуже любив молодого В’ячеслава (він згодом 

подарував Липинському свій маєток - Русалівські Чагари). З його оповідань 

дізнався молодий В’ячеслав, що правобережна шляхта, яка тепер уважає себе 

польською, за своїм походженням є українською, що вона раніше була 

українською провідною верствою і що тільки від часу, коли вона полонізувалась, 

український народ перетворився на темну несвідому масу. Молодий хлопець, з 

усією правдоподібністю, зробив з цього ясний висновок на все життя: необхідно 

відвернути цей фатальний процес, повернути Україні провідну верству, повернути 

польській шляхті батьківщину, покінчити з її колоніальним статусом на чужій 

території. Агітацію серед своїх польських шкільних товаришів у цім напрямі він 

розпочав уже в гімназії, і коли вона виявилась безуспішною, залишив польське 

учнівське “Коло” і перейшов до української “Громади”. 

Можна без перебільшення сказати, що левова частка діяльності Липинсьхого, 

його політичних заходів, включаючи його історичні праці перед Першою світовою 

війною, а щонайменше до 1913 р., була спрямована на те, щоб прищепити 

польській правобережній шляхті почуття відповідальності перед батьківщиною, 

землею, на якій і з якої вона живе, і тими її співмешканцями-українцями, котрі 

проживають тут разом з нею, з котрими вона є кровно пов’язаною, як він доводить 

у своїх працях. Липинський яскраво креслить у них постаті шляхетських героїв, не 

тих Ярем Вишневецьких, яких шляхта звикла вважати своїми героями, які 

насправді були головорізами і носіями ненависті до свого народу, а тих 

Морозенків, Кричевських, Хмельницьких і тисяч інших, які об’єдналися з ним, 

очолили його і разом із ним боролися за краще майбутнє, за власну українську 

Державу. 

Якщо це усвідомимо, прийдемо, мабуть, до висновку, що Липинський від 

самого початку переслідував політичну мету і що цій меті були підпорядковані 

його студії та монографії про минуле шляхти на Україні. Ішлося йому не тільки 

про те, щоб пригадати шляхті ту визначну роль, яку вона відігравала колись в 

історії України, формуючи і творячи її 
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навіть тоді, - і власне тоді - коли вона стала в проводі революції і надала їй форми 

боротьби за незалежну українську державу - як, приміром, за Богдана 

Хмельницького. Ішлося також про те, щоб довести потребу в її причетності до 

виборення незалежності України і до створення власної держави, необхідної для 

всіх її жителів. Це е обов’язок, обов’язок честі - намагався переконати шляхту 

Липинський, для якого традиційна аристократична ієрархія цінностей, що 

ггрунтувалася на честі (honor), ніколи не підлягала сумніву. 

Заким перейду до розповіді про цей важливий, в уявленні Липинського, може 

вирішальний, епізод боротьби “за душу” польської шляхетської верстви на 

Україні, який можна окреслити як боротьбу за “територіялізм”, повернімося на 

хвилину до інтелектуальної біографії майбутнього історика і його приготувань до 

цієї акції. Склавши 1902 р. іспит зрілості у Києві і відбувши в російській армії 

однорічну службу, Липинський навесні 1903 р. виїхав на студії до Кракова, де 

лишався практично, коли не рахувати його однорічних студій у Женеві і частих 

поїздок на Україну, до весни 1914 р. Спочатку він студіював сільське 

господарство в так званій Сільськогосподарській академії (studium rolnicze), щоб 

вивчити предмет, з якого потім хотів жити. Потім звернувся до історичних студій і 

до студій соціальних наук, задля чого виїхав зараз після одруження з краків’янкою 

Казімірою Шумінською 1906 р. до Женеви. Навесні 1914 р., одержавши від свого 

дядька Адама Рокіцького Русалівські Чагари, почав там господарювати за 

допомогою свого помічника Левка Зануди, пам’яті якого присвятив “Україну на 

переломі”, спровадивши туди з Кракова свою унікальну бібліотеку і чекаючи на 

приїзд дружини і дочки влітку 1914 р., коли спалахнула Перша світова війна. 

Тобто, саме в Кракові Липинський написав усі свої передвоєнні статті і 

монографії, тут розвивав свої плани визволення України, тут визріла ідея 

створення “Союзу визволення України”. Тому з’ясуймо коротко порушену вже 

раніше проблему “впливів” на Липинського. 

Краків початку XX ст. був інтелектуальним, а фактично і політичним центром 

польського життя всіх польських земель, кузнею польських ідей. Тут постала так 

звана Краківська історична (консервативна) школа, чільними представниками якої 

були К.Шуйський, В.Калинка і М.Бобжинський. їх мислення оберталося довкола 

причин падіння могутньої колись польської держави, причому вони дійшли 

висновку, що виною тому стала надмірна шляхетська демократія і послаблення 

королівської влади, симптомом чого була пізніша виборність короля. Тому 

відродження Польщі могло наступити, за їх переконанням, тільки тоді, коли 

поляки усвідомлять собі цей кардинальний політичний промах і, переродившись 

внутрішньо (духово), винесуть з нього політичні висновки. Є підстави думати, що 

Краківська школа не залишилася без впливу на Липинського. На зміну цій 

консервативній школі прийшли неоромантики, 
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натхненником яких у Кракові був поет і художник Станіслав Виспянський, якщо 

згадувати лише найважливіших. В історіографії неоромантики наголошували на 

великій ролі почуттів у жипї людини, або “інстинктів”, як тоді говорили; на тому, 

що, по суті, почуття керують світом, тобто людською поведінкою, - тому вони 

звертали увагу на центральну роль “героя” в історії людини, яка посвячує своє 

життя “великій ідеї”. Істориком, який здобув тоді велику популярність, став 

Шимон Ашкеназі, єврей за походженням, монографія якого про князя Юзефа 

Понятовського неодноразово перевидавалась, і як я вже довів у іншому місці, 

мала чималий вплив (аж до стилістичних засобів) на монографію Липинського 

про Михайла Кричевського. Треба також назвати університетського вчителя 

Липинського В.Л.Яворського, правника і політика, про якого він згодом (у листі) 

писав, що той “навчив мене підстав права і політичного мислення” (22.3.1926). 

Яворський прагнув реформувати польське (шляхетське) суспільство, перетворити 

його на суспільство хліборобське, підставою якого стала б економічно заможна 

середня земельна власність, зіперта на чіткі правові норми на засадах 

самоврядування (self government) і, спираючись на корпоративний устрій, мала б 

вплив на державну політику. В його програмі неважко помітити ідеї, які 

перекликаються з ідеями Липинського. 

Великий вплив мусили мати на Липинського однорічне перебування і студії в 

Женеві. Безперечним є його знайомство, приміром, з поглядами відомого 

італійсько-швейцарського економіста і соціолога Вільфредо Парето, професора з 

недалекої Лозанни, який вивчав, зокрема, “кругообіг еліт”, пануючої, тобто 

провідної верстви, маючи на увазі “політичний клас” (за термінологією Ґаетано 

Моска). Годі сумніватися, що Липинський знав і доктрини видатного 

католицького теоретика Ла Турдюпена ( La Tour-du-Pen), який пропонував 

організувати суспільство у спілки власників, директорів і робітників окремих 

галузей промисловості, Жоржа Сореля (на якого, вгім, він посилався), у свій час 

ідеолога синдикалістів, його повірника Жана Варіо, який наштовхнув Сореля на 

ідею пов’язати свої надії з нацією і традицією, що єдині можуть “задержати 

загальний моральний занепад”, а також ідеї Жоржа Валуа (Valois), котрий 

намагався наблизити морассівський (Charles Maurras) неороялізм до вчення 

Сореля, обстоюючи доктрину “класового антагонізму”, який допомагає кожному 

класу розвинути власні сили і вміння захищати власні інтереси та ідею короля, 

який стоїть понад класами і понад політикою із завданням дбати про добро всієї 

нації і про те, щоб нікого не експлуатували. Можна б вказати ще на багато інших 

інтелектуальних постатей та ідей, головним чином французького світу того часу, з 

якими Липинський, безумовно, був ознайомлений і без яких годі уявити собі 

становлення його філософії політики у 1920-их роках. 
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Влітку 1908 р. Липинський, нав’язавши контакти з рядом молодих 

представників польського шляхетського суспільства на Україні, які дивилися на 

політичну проблематику подібно до нього, пише брошуру під назвою “Шляхта на 

Україні” (польською мовою), яку публікує 1909 р. в Кракові. У ній він дає стислий 

нарис історії української шляхти на тлі історії боротьби України за власну 

державу і характеризує сучасну політичну ситуацію. Метою його є, говорить він, 

щоб польське суспільство на Україні чітко усвідомило свою позицію до 

українського відродження і свою позицію до українського народу. Даючи у 

першій частині короткий нарис історії України, Липинський приходить до 

висновку, що “український народ живе, хоче жити і буде жити як народ 

незалежний [...], і що немає вже такої сили, яка б могла його розвиток задержати 

[...], бо тепер скрізь у світі простий народ добуває право сам рішати свою долю” 

(с.35-36). Звідси для польської шляхти постає необхідність вирішити: чи бути на 

стороні українського народу, чи проти нього, що значило б піти проти ходу 

історії. Шляхта мусить вибирати: або знову очолити народну боротьбу, як у добу 

Хмельницького, політичною ціллю якої стало б “створення самостійного життя”, 

або залишитися осторонь і в результаті зійти з історичної арени. 

Тоді ж Липинський разом з Леоном Радзєйовським, Антонієм Станевичем, 

Яном Мйодушовським, Францішком Котовичем та кількома іншими засновує 

журнал ‘Przeglad Krajowy”, який почав виходити в Києві у квітні 1909 р. як 

двотижневик, але після появи 12-и номерів був закритий з огляду на брак 

передплатників та величезну кампанію проти його видавців з боку їхніх 

польських противників. Як спільну платформу для народів і культур України, 

Липинський і його політичні однодумці пропонували ідею “територіалізму”. Як 

відомо, скрізь у Європі “території” (на Україні за княжих часів - “землі”, за 

польсько-литовської доби - “воєводства”) були базовими одиницями, в яких 

організовувалося суспільне і політичне життя, спираючись на самоуправління і 

переважно на власні територіальні виборні представництва. Авторам ідеї 

територіалізму йшлося, отже, про територіальну організацію, зіперту на інтереси 

всіх жителів території, з метою оборони їхніх спільних інтересів від інтересів 

позагериторіального центру. Подібну думку висловлював, втім, уже в 1906 р. 

Михайло Грушевський (“3 біжучої хвилі”), правда, уявляючи її собі трохи інакше. 

Ця ідея була задумана як перехідний етап до пізнішого створення власної 

державності. Але польське шляхетське суспільство, як виявилося, вже настільки 

підпало під вплив загальнопольської ідеї, що відмовилося піти по 

запропонованому шляху, вибравши замість нього шлях конфронтації з молодим 

українським рухом за державність, шлях, який мусив привести до занепаду. 

Програвши цей перший бій, Липинський не зневірився, а ще з більшою 

наполегливістю взявся за вивчення української історії, яка в його 
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 розумінні була великою мірою історією шляхетської політичної верстви, що 

творила історію. В тому ж часі він розпочав публікувати свої статті в українських 

пресових органах (“Рада”, “Украинская Жизнь”), у тому числі - наукові статті в 

“Записках НТШ”: про Стефана Немирича та “Аріянський соймик у Киселині в 1638 

р.”. Однак збірник “Z dziejdw Ukrainy”, який з’явився у Кракові в 1912 р., 

Липинський, після певних вагань, випустив польською мовою, бо, як він пише у 

вступі, ще є такі, що не знають достатньо української мови, а саме їх маємо на 

увазі. Спираючись на великий як на той час джерельний матеріал і на польські 

архіви, у першій і найбільшій розвідці, темою якої є “козакуюча шляхта”, 

Липинський документує масову участь української шляхти в повстанні 

Б.Хмельницького і величезну жертву крові, яку ця шляхта принесла для побудови 

української держави. В статті, названій “На переломі” (с.578- 617), ідеться знову ж 

про політичні помилки провідної козацько- шляхетської верстви, яких вона 

допустилася після смерті Б.Хмельницького, коли, нехтуючи його заповітом і 

прагнучи взяти владу в свої руки, усунула з гетьманства Богдановой) сина Юрія і 

вибрала на його місце Виговського, що разом з іншими помилками привела 

державу до руїни. Темою розвідки “На вершині могутності” f‘U szczytu potegi” - 

с.517-577) є приєднання шляхти Пінського повіту до держави Б.Хмельницького, 

причому Липинському йдеться головним чином про мотиви, які спонукали пінську 

шляхту до цього кроку. Цю працю Липинський у 1920 р. видав також українською 

мовою у Відні, значно її поширивши і доповнивши, тому до неї я ще повернуся 

далі. 

Якщо в трьох згаданих вище працях ідеться про дослідження всього 

шляхетського стану чи класу, причому акцентується його вирішальна роль у 

становленні української державності доби Б.Хмельницького і вказується на ті вади, 

котрі шляхта успадкувала від Польської Речі Посполитої і котрі привели нову 

українську державу до занепаду, то в центрі монографії про Михайла Кричевського 

(с.329-446) знаходиться один “з прибічників Гетьмана” - покозачений шляхтич, 

козацький полковник, герой битви під Лоєвом. Монографія побудована на взірець 

середньовічної легенди з життя святих. Рід Кричевських у процесі полонізації, що 

охопила вищу шляхту, окатоличився і сполонізувався, і Станіслав став, таким 

чином, без жодної власної вини польським шляхтичем. Але коли спалахнула 

національна революція і Станіслав дістав наказ ув’язнити Хмельницького, в його 

душі відбулася страшна боротьба між вірністю Речі Посполитій та своєму 

шляхетському оточенню і вірністю власному народові. І Станіслав зважився, 

перейшов на український бік і прийняв нове ім’я - Михайло. А коли військове 

становище внаслідок наступу литовського князя Радивила дуже погіршилося і 

Хмельницький, не маючи іншого виходу, вислав проти цієї найкраще озброєної 

армії саму тільки легку козацьку кінноту, то віддав 
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її під команду полковника Кричевського. Той постановив за будь-яку ціну 

затримати похід Радивила на Київ і досягнув мети, жертвуючи своїм жиїтям і 

життям довірених йому козаків, ставши, таким чином, прикладом для всіх 

майбутніх поколінь. Постулати “покути” і “жертви” ясно вказують на релігійну 

підкладку мислення і світогляду Липинського, але одночасно - і на його часткову 

секуляризацію. Бо “гріхами”, які вимагають покути, тут уже є гріхи проти власної 

батьківщини, власного народу, загрозливе положення якого може вимагати 

“жертви на вівтарі ідеї”. Липинський відчуває релігійно-моральний обов’язок - 

свій і своєї шляхетської верстви - служити ідеї визволення України і цим 

спокутувати політичні гріхи предків, жертвуючи навіть власним життям. Для 

нього, глибоко релігійної людини, це було не порожньою фразою, а справою 

совісті й честі. 

Поява книги “Z dziej6w Ukrainy” наелектризувала, щоправда, не так польську 

шляхту, як українське політичне суспільство Галичини. Якщо Заїкін приписував 

це її “життєвому, актуальному чи навіть “злободенному” характерові”, то в цьому 

мав, на мою думку, лише часткову рацію. У своїй злиденній історії останніх двох 

стліть українцям ніколи не довелось зустрічатися з таким незвичайним образом 

своєї історії, від якого їм прямо забило дух: так міг бачити її тільки представник 

панівного, політичного класу. Значить, українці були колись “нормальним” 

народом, мали свою провідну верству, що більше - не всі представники цієї 

верстви були “зрадниками” і “запроданцями”, було між ними багато тих, що 

згинули в боротьбі за українську державу; значить є надія, що українці знову 

стануть державним народом, немає жодної приреченості на вічне бездержавне 

животіння! А що більше - це доводить не “наш брат”, а польський шляхтич 

польською (панською) мовою. Ось у чому полягало величезне значення виступу 

Липинського. 

Більше того, видається, що тут можна говорити про “зміну парадигми” (в 

розумінні Томаса Куна (Thomas S.Kuhn). Чого не вдалося досягнути Михайлові 

Грушевському в своїй епохальній “Історії України-Руси”, який, попри всі свої 

незмірні заслуги, все ще дотримувався народницької концепції (котру згодом 

довів до абсурду сталіно-марксизм), того одним махом досягнув молодий 

Липинський, поглянувши на українську історію з нового, призабутого кута зору - 

кута політичної верстви. Це спричинило революцію в українській історіографії - 

постала “державницька” школа. На жаль, не з’явився новий Липинський. Замість 

цього піднято на щит і узагальнено єдиний принцип - принцип державності. 

Історіографія знову стала одновимірною (як до Вольтера): по однім боці барикад 

бачили тільки боротьбу класів, по другім - “державництво” (що б воно не 

означало). 

Вже перед спалахом Першої світової війни Липинському мало стати ясно, що 

польська шляхта на Україні для української справи втрачена. Більшовицька 

революція призвела до її повної ліквідації. Виявилося 
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також, що українська інтелігенція була заслабка, до того ж поділена на ворожі 

табори, розсварена між собою, так що не надавалася на будівничого нової 

української держави. Хто ж тоді зможе - якщо взагалі зможе - побудувати 

українському народові державу? Липинський впадає в зневіру, але всупереч 

безнадії хоче вірити, що таки народиться “нова аристократія” духу, яка зуміє 

виконати завдання, поставлені перед українським народом історією. І щоб 

показати, як у дуже невідрадних умовах боротьби України з ворогами на кількох 

фронтах творилася і діяла за Хмельницького політична верства, він пише наново 

українською мовою (бо для “будучого українського читача”) “Україну на 

переломі” (Відень, 1920), свою останню історичну студію. 

Властиво, темою нової версії монографії Липинського є створення Богданом 

Хмельницьким провідної української верстви та будівництво за її допомогою 

української держави. В процесі викладу він обговорює усі найважливіші з його 

точки бачення проблеми цього завдання, а також вузлові проблеми української 

історії: Переяславську угоду; необхідність гетьманського самодержавства, але 

самодержавства не за московським зразком, а за зразком європейським, у якому 

володар, як і всі громадяни, підкоряється законові; необхідність дідичної 

(спадкової) влади гетьмана, що само може гарантувати неперервність державної 

влади і традиції та вберегти державу від наслідків нищівної боротьби за владу; 

конечність європеїзації України, найважливішим критерієм і підставою якої є 

приватне землеволодіння; метод, яким Хмельницькому пощастило створити 

провідну політичну верству “слуг і оборонців [...] державного ладу”. 

У порівнянні з попередніми історичними працями в “Україні на переломі” 

відчутна зміна тону. “Живу болісно зі своїми думками, - нотує Липинський у 

своїм щоденнику 22.5.1919 р. - Вони [...] крутяться коло двох восей, двох трагедій: 

трагедії спільної, української, вона була і трагедією моєю. Іноді не розбереш, де 

кінчиться одно і починається друге [...]. Гине всею силою молодости моєї 

улюблена Вільна, Незалежна, Велика Україна [...]. Гине вона, бо немає до неї 

істинної любови в того мерзотного сучасного українського покоління”. Це 

презирство часом можна відчути, якщо не помиляюся, в цій його останній 

історичній монографії. Деяка примітивізація аргументації, схильність до 

крайнощів можуть бути, очевидно, і наслідком того, що автор вперше звертається 

до того українського читача, який щойно показав повну нездатність впоратися зі 

своїм історичним завданням, показав свої руїнницькі інстинкти, нехтування 

кожним авторитетом. Йому чи, може, прийдешньому поколінню, котре схоче 

видобутися із загальної руїни, потрібні, на думку Липинського, швидше за все 

“прості правди”, прості розв’язки, до яких треба пробивати стежку (в головах) 

навіть не скальпелем - сокирою. Але зі сторінок “України на переломі” промовляє 

одночасно розпач за втраченими можливостями створення вимріяної держави. 
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Липинський бачив і відчував, що його світ щезає: шляхетська верства 

безповоротно сходить з історичної арени, а разом з нею і ієрархія її цінностей, її 

розуміння світу, цінності, в які вона, зрештою, перестала вірити і тому змушена 

була поступитися московській охлократії. Він почуває себе немов “останнім 

могіканином” того старого, занепадаючого світу, який він намагався 

реконструювати в своїх історичних монографіях. Продовжувати цю роботу не 

тільки не стає йому сил, але й видається непотрібним - бо немає для кого, немає в 

цьому погреби. Це, думаю, є та основна причина, чому оголошений у 1919 р. 

вихід його “Історичних студій та монографій” ніколи не був здійснений. 

Липинський відчуває ще тільки один великий свій обов’язок перед українським 

народом: передати політичний досвід, досвід гинучого аристократичного класу 

наступним поколінням. Він вірить, що, аби Україна жила, аби постала українська 

держава, мусить постати спочатку нова аристократія духу - не крові, і хоче 

залишити їй політичний досвід того старого політичного класу, який зійшов уже з 

арени історії, його, як колись казали, arcana imperii*- Він починає писати свої 

“Листи до братів-хліборобів”. 

* Найглибші таємниці влади (лат.). 
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МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ (Київ) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

І УКРАЇНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ 

Слово консерватор не викликає більше глухого напівінстинктивного 

спротиву. Епоха нестримного еволюціонізму, який крайній свій вираз знайшов у 

ідеології вічних революцій, ототожнювала прогресистів із захисниками добра, 

консерваторів - із захисниками зла. Сьогодні ми схильні прийняти, що для 

нормального прогресу суспільство потребує як партії прогресистів, так і партії 

консерваторів. Політичний процес схожий на процес судовий: прогресисти 

відіграють у ньому роль прокурора, консерватори - роль адвоката, ну а роль судді 

належить народові, або, простіше кажучи, виборцеві. В суспільствах 

недемократичних судить той, хто виступає “від імені і за дорученням” народу, а це 

відкриває шлях до сваволі , і отже, культура суду з його прокурорами і особливо 

адвокатами руйнується. 

Чи не тому в посткомуністичному суспільстві культурний, “політично 

грамотний” консерватизм формується з більшими труднощами, ніж лібералізм? 

Адже всі хочуть бути прокурорами! Сьогодні до політичних консерваторів можна 

віднести і недавніх націонал-комуністів, і націонал- демократів, що хотіли б бути 

респектабельними консерваторами, бажано християнсько-демократичного 

кшталту, і політичний плебс, що просто хоче добити вчорашніх, але толком не 

знає, чого він хоче завтра. Зрештою - справа, очевидно, простіша. Солідний 

консерватизм опирається на стабільні соціальні структури, на прошарки 

суспільства, які не зацікавлені в серйозних змінах і забезпечують нації сталість і 

тривкість бутття. 

Двополюсний характер політичної структури англо-саксонського типу 

відображає саме стабільність відповідних цивілізацій. Система “торі - віти” і 

схожа на неї, але менш виразна, американська двопартійна система (“трошки 

консервативніше - трошки ліберальніше”) на європейському континенті відповідає 

швидше протистоянню “лібералів” та “соціалістів”, або противників та 

прихильників державного втручання в суспільне життя, передусім економічне. 

Проте в Європі політична палітра багатша, політична ідеологія не зводиться до 

“так - ні” (навіть у Німеччині без ліберальної “третьої сили” неможливі політичні 

комбінації!), і, отже, можливість і необхідність політичних компромісів завжди 

наявна. Мабуть, © Мирослав Попович, 1993 
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українське суспільство буде ближчим до європейської моделі, ніж до англо-

саксонської. Але то вже прогнози. Чималою мірою це залежатиме від того, 

наскільки ми зуміємо усвідомити чи перетравити власну і чужу традицію. 

Можна відмітити, що прогресистська, ліберальна, або навіть ліберально-

соціалістична традиція в Україні чітко сформувалася раніше, ніж консервативна. 

Маю на увазі доробок Михайла Драгоманова і видатних лібералів-українців, що 

справили великий вплив на загальноросійський ліберальний рух: Максима 

Ковалевського, Івана Петрункевича, Богдана Кистяківського, Володимира 

Вернадського. Натомість консерватизм можна протягом XIX століття простежити 

лише як тенденцію, виразно він виступає тільки в короткий період Гетьманщини, 

але тоді, у 1918 році - після більшовицького перевороту, “всі”, і ліберали, і 

консерватори, різко поправішали. В’ячеслав Липинський у першій чверті XX 

століття став чи не єдиним послідовним, культурним, відвертим - можна навіть 

сказати, мужнім - політичним ідеологом консерватизму. Завдяки цій його 

виразності концепцію Липинського зручно порівнювати як з поглядами 

попередників, так і з консервативним екстремізмом, що з респектабельним 

консерватизмом пов’язаний, але робить від нього кардинальний крок у зовсім 

іншому напрямку. 

Український національний рух у XIX столітті має витоки в романтичному 

сприйнятті минувшини, що знайшло свій вираз у таких літературних явищах, як 

романтична поезія початку століття або “Історія Русів” псевдо-Кониського. Як 

апеляція до минулого, як заклик до “відродження”, національна ідеологія 

неминуче містить щось консервативне. Однак сама по собі романтика минулого 

ще не визначає консервативності позиції. Консерватизм сприймає минуле 

серйозно; романтичний серпанок, сполучений із жартом, із відчуттям 

карнавальності - це вже несумісне зі справжньою психологією консерватизму. 

Дон Кіхот - романтичний консерватор, але Сервантес - зовсім не консерватор, хоч 

він і співчуває донкіхотству. І Еразм Роттердамський, і Іван Вишенський однаково 

переконані в глупоті світу, або, як би ми сьогодні сказали, в його 

ірраціональності. Однак Еразм ставиться до ірраціональності людського буття 

іронічно, і саме тому він кінець-кінцем не приймає Лютерівського серйозного 

бунту проти глупоти. А Іван Вишенський ставиться до глупоти серйозно і, 

вбачаючи в ній вищу мудрість творця, залишається на твердих православно-

консервативних позиціях. 

Не можна зрозуміти ідеології Гоголя і його ставлення до української справи, 

не враховуючи величезного впливу, який мала “Історія Русів” на тогочасну 

українську еліту. Автор цієї книги, будучи настроєний досить критично до 

російських влад і з повним розумінням ставлячись і до Мазепи, і до Дорошенка, 

не піддає сумніву імперської монархічної орієнтації - він “тільки” вимагає 

дотримання умов угоди 1654 року. Засади 
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союзу з Росією - одновірство та однородство - захищаються автором так само, як 

благородний статус шляхетсько-козацького стану, що виводиться з київсько-

руського “лицарства”. Відповідно не піддаються критиці ані антипольські, ані 

антиєврейські ідеї і дії часів релігійних війн XVI-XVII століть: анонімний автор 

вимагає “тільки” визнання рівноправності української і російської шляхетної 

еліти. Все це ми знайдемо і в Гоголя. І все ж навіть “Вибрані місця з листування з 

друзями” не можна вважати консервативним документом: вимога автономії 

“майстра своєї майстерності” від державної влади, обмеження повноважень 

монарха в чисто патерналістському дусі наближають Гоголя до ліберального 

напрямку, що добре відчули уряд і церква. Але остаточно прогресистом робить 

Гоголя саме його сміхова культура, його іронічне ставлення до світу, може, навіть 

всупереч його бажанням. Цілком приймає національну романтику “Історії Русів” 

Тарас Шевченко. Але звернімо увагу на те, що у великого патріота полум’яні 

філіппіки раз у раз перериваються, здавалось би, абсолютно невідповідними 

іронічними мотивами (“отак, ідучи попідтинню з бенкету п’яний уночі, я 

розмовляв собі, йдучи, поки добрався до хатини”). Без врахування цієї обставини 

такі романтичні юнацькі твори, як “Гайдамаки” або “Заповіт”, розглядувані 

серйозно і поза умовними літературними штампами синовбивства та “exegi 

monumentum”, перетворюються на криваві революційні заклики. 

І це цілком відповідає українській традиції. Лицарство, яке автор “Історії 

Русів” виводить із традиції Володимирової Русі, в часи формування і розквіту 

козаччини сприймалось як лицарство карнавальне, приналежне до “нижнього 

світу” та сміхової культури, як “мальтійство навиворіт”. А в катерининські та 

післякатерининські часи вельможі, українці за походженням і націонал-романтики 

в глибині душі, дозволяли собі гопака і народного жарту в порядку, так би мовити, 

невеликого карнавалу. В атмосфері такої карнавальності виростає і “Енеїда” 

Котляревського, тобто цілком серйозне начало великої національної літератури. 

Характерно, що Микола Лисенко і Михайло Старицький, створюючи оперу 

“Рідзвяна ніч” за сюжетами Гоголя, цілком відмовляються від карнавальності і 

сприймають все серйозно. Солоха у них - не відьма, а дещо легковажна жінка, 

запорожець Пацюк - не характерник, що змушує вареники кидатися в миску із 

сметаною, а потім - до нього в рот, а щирий патріот, свідомий українець, що 

закликає героя опери їхати на Січ. Відмітимо, що Лисенко - визнаний 

неформальний лідер київської “Старої громади”, Старицький - його друг і родич, 

що “Громада” була основою майбутньої націонал-демократи, що вона послала 

Драгоманова після Емського указу за кордон для політичної роботи, що 

закінчилось це все повним нерозумінням між обома сторонами, і, нарешті, що 

Лисенко із Старицьким були ще найтепліше наставлені до Драгоманова, а були й 

зовсім політично ворожі до нього люди. 
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Це, звичайно, лише психологічний чи соціально-психологічний штрих, але він 

має своє підгрунтя. Прогресизм намагається символізувати минуле, розглядати 

його як іносказання, як притчу, як символ, щоб мати можливість його вільно 

тлумачити. В наддніпрянському громадовстві консерватизм бачимо в обмеженні 

чисто культурницькими рамками, зведенні діяльності до мовно-літературних 

цілей, орієнтації на фольклорно-етнографічні цінності. Тут наче й протиставлення 

лінії Драгоманова не було, а все ж виявилось, що політико-психологічні типи 

представлені різні. І коли після смерті Старицького і Лисенка в цьому культурно-

політичному колі найавторитетнішим виявився діяч нарбдницької орієнтації 

Михайло Гру шевський, висуванцем кіл, які можна б назвати консервативними, 

став тоді молодий історик Дмитро Дорошенко, що навіть зовнішньо намагався 

бути схожим на отих фольклорних українців. 

В’ячеслав Липинський являв собою абсолютно інший тип політичного діяча і 

мислителя, ніж оті невиразні консерватори, що розчинялися в середовищі 

‘Товариства українських поступовців”. Відзначу принаймні три важливі риси його 

спадщини, які по-новому поставили проблему опори на традиції і змушують 

сьогодні кожного, хто претендує на виразну політичну позицію, зайняти ясну 

поставу щодо вічних політологічних питань. 

По-перше, це державницька позиція Липинського. Кажучи про державництво 

Липинського, я зовсім не хочу наголосити на пріоритеті консерватизму в захисті 

державницьких позицій. Навпаки, саме в українській ліберальній традиції вперше 

поставлено проблему національного державного будівництва. Драгоманов не був 

“державником” тільки в тому сенсі, що він був противником Марксового 

“державницького” соціалізму. Драгоманівська концепція федералізму 

сприймалася крізь призму самостійницької критики конкретного, зумовленого 

часом бачення ним українсько-російських взаємин, але коли настав час 

безстороннього аналізу федералістської державної моделі Драгоманова, то 

дослідники виявили, що там, власне, йдеться про українську державну 

незалежність, але в “швейцарському” федеративістському дусі. Не кажучи вже про 

соціологічний аналіз проблеми Максимом Ковалевським, учень і послідовник 

Драгоманова Богдан Кистяківський розвиває грунтовну філософську і правову 

концепцію державності, набагато професійнішу і глибшу, ніж у Липинського. 

Формально концепція Липинського різниться від ліберальної саме своєю 

монархічною орієнтацією, як, власне, і годиться консерваторові. Не варто 

повертатися до партійно-політичних реалій того часу - можна сказати, що цей бік 

програми Липинського безповоротно належить до минулого. 
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Широко відома сьогодні теза, що знаходить досить широку підтримку, - теза 

про “політичне українство”, обгрунтована Липинським. Власне, і тут можна було б 

сказати, що поворот від суто етнічного до державно- політичного розуміння слів 

“Україна”, “українець” насправді здійснений, принаймні, незалежно від 

Липинського українською соціалістично- народницькою та ліберальною 

демократією уже тим, що вона відмовилась від гасла “Україна для українців” і 

проголосила Україну спільним домом для всіх націй і народностей, що в ній 

проживають. Проте і в своєму “гетьманстві”, і в “політичному українстві” 

Липинський здійснює ідеологічний поступ, який під силу був тільки 

консерваторові. 

І український консерватизм, і український поміркований лібералізм 

протистояли народницькій орієнтації на національну стихію. Український 

національний рух початку XIX ст. грунтувався на Шеллінгіанському уявленні про 

“народний дух”, націю як втілення певних духовних якостей і прогрес людства як 

зміну одного національного лідерства іншим. Нагадаю, що Харківський 

університет був опорою шеллінгіанства в імперії. Звідси власті виставили додому 

в Німеччину філософа Шада; одним із найяскравіших пропагандистів Шеллінга 

був у Росії Дмитро Кавунник- “Велланський”; а всі філософські настанови 

шеллінгіанства знайдемо, по суті, в “Книзі буття українського народу” Михайла 

Костомарова. З німецькою романтичною філософією “народного духу” Михайло 

Драгоманов покінчив уже в своїй докторській дисертації 1868 року, показавши 

неспроможність шеллінгіансько-гегельянської концепції прогресу через діяння 

окремих націй і обгрунтувавши ліберальну тезу про прогрес як розширення 

невід’ємних прав людини. Водночас у революційній літературі всіх гатунків, 

особливо з початком XX століття відроджується концепція “народного духу”, у 

соціалістів - “пролетарського духу”. Молода генерація українських політиків 

виразно схиляється до революціонаризму з його опорою на народну стихію - або 

селянську стихію, здатну мобілізувати найархаїчніші упередження і напівзабуті 

ідеали, або міську пролетарську та напівпролетарську стихію, власне, стихію 

передмістя, позбавленого традицій, але сповненого ненависті. 

Поминаючи історичні деталі, зокрема такі важливі, як полеміка навколо 

збірника “Вехи”, можна підсумувати ідейний розвиток передреволюційного часу в 

такий спосіб: все ж ліберали не зуміли протиставити ясної концепції нації і 

національного розвитку тому напору народницьки-більшовицького ірраціоналізму, 

який був неминучим наслідком дестабілізації життя в імперії, що вже розпадалася. 

Підвалини такого загального бачення проблеми закладено з консервативних 

позицій В’ячеславом Липинським. 

З точки зору соціально-психологічної це, зрештою, зрозуміло. Липинський - 

не просто поміщик, а представник того прошарку, який 
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тоді на Україні називали “хліборобами” і якого яскраво охарактеризував 

Володимир Короленко в блискучому шкіці “Землі! Землі!”. Це - люди, що 

працювали на своїй землі не шкодуючи сил, але працювали не як воли, а як 

обдаровані і старанні організатори і виконавці складної аграрної справи. Це був 

клас, що міг би стати основою українського фермерства, але він був приречений в 

обстановці граничної соціальної напруги, викликаної зубожінням села і хвилями 

ненависті, все вищими і вищими, Липинський орієнтується саме на цей 

найстабільніший - за іншої, кращої соціальної долі - прошарок чи клас 

українського суспільства, ясно протиставляючи його чесноти міській буржуазії. 

Однак - і в цьому сила Липинського - він бачить свій клас в системі всіх складових 

нації; можливо, неправильно оцінюючи його можливості і можливості інших 

верств, але розглядаючи націю, народ як ціле, що не може існувати без складових. 

Треба зауважити, що все це у Липинського дещо умоглядне, бо він передусім 

не хлібороб і не поміщик, а інтелігент, вчений-історик. І як історик, Липинський 

найрішучий у переоцінці цінностей , уже оцінених і в народній традиції, і в 

народницькій. В Україні в дивний спосіб протирічать оцінки, закладені в словах 

“шляхта” і “шляхетність”: наскільки симпатичне друге, настільки несимпатичне 

перше. Будучи нащадком шляхетного і шляхетського роду, Липинський шукає в 

історії і загальної, і особистої справедливості. В опоетизованій і героїзованій 

історії Хмельниччини Липинський бачить і джерела національної трагедії: крах 

ефемерного союзу різних національних сил, включаючи шляхту, що, на його 

думку, був найважчим завданням великого гетьмана. 

Саме в поєднанні і соціально, і етнічно різних політичних і культурних сил 

полягяє, за Липинським, завдання державного будівництва. Альтернативою є 

анархія, отаманщина, така властива українській традиції і така небезпечна і зараз, і 

тоді. Власне, в “отаманщині” більше, ніж в більшовицьких армадах, слід шукати - 

як це й робили кращі аналітичні уми тієї епохи - безпосередніх джерел слабкості 

української держави. 

Своє розуміння нації Липинський формулює так:”Українським єсть і повинно 

бути все, що осіло (а не кочує!) на нашій землі і що тим самим стало частиною 

України, без огляду на його племінне чи культурне походження, на його “расову” 

чи “ідеологічну генеалогію”
1
. Це зовсім не специфічне для консерватизму 

розуміння - навпаки, це єдина цивілізована форма, у якій в сучасному світі діють 

національні організми. Недоліком формулювання є невиразність, неточність цього 

“осіло" і “кочують”, ще мало особливе значення для Липинського як ідеолога 

хліборобів (тим більше, що це дає йому привід тут же твердити: єдиний, хто не 

“осів” і “кочує” на Україні - це євреї). Чітке визначення поняття громадянства в 

1
 Липинський В. Релігія і церква в історії України. - Нью-Йорк, 1956. - С. 57-58. 
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українській державі, яка здобула самостійність, юридично знімає цю неясність, 

але залишаються гуманітарні аспекти проблеми, котрі полишимо до спеціальної 

нагоди. 

Можливо, лібералізмові перешкоджала все та ж орієнтація на народне благо, 

але саме з середовища консервативного виходить ідея, прийнятна і для 

ліберальної, і навіть для соціалістичної національно-державницької тенденції. 

Далі вже - проблеми, що формують вододіл між консервативними та 

прогресистськими тенденціями. 

Але, правда, де ж тоді отой специфічний консерватизм Липинського, якщо не 

в його державництві взагалі? Відповідь, здавалось би, очевидна; в “гетьманстві”, в 

монархізмі, - адже якщо людина монархіст, то вже більшого консерватора шукати 

зайве. Та справа в тому, що монархізму в українській г етьманській традиції 

аніякого немає. Гетьман - ще менший монарх, ніж виборний польський король. 

Недарма в ті далекі часи виборне козацьке військо, фактично незалежне, ходило в 

бій під чужими штанда- рами: самостійна держава в гербі мусила мати корону, а 

чого-чого - корони гетьман Війська Запорізького на голові не мав. Сьогодні ми 

цінуємо цей реальний республіканізм, може, перший в європейській історії, коли 

першою конституцією стала Орликова 1710 року, але тоді легалізація державності 

вимагала корони! Трактуючи гетьманат як монархічний інститут, Липинський 

грішить проти історичної традиції і проти істини. 

Та що ж робити, якщо саме державницької традиції Україні із зрозумілих 

причин і бракувало! І гетьман, і просто отаман осмислювались швидше 

патерналістськи як “батько” - а що таке “батьки” часів громадянської війни, 

Липинський знав добре. Може, консерватизм полягав взагалі у вірності принципу 

авторитарності в державному будівництві? Липинський - авторитарист, але 

сьогоднішній цивілізований консерватор образився б, якби ознакою 

консерватизму назвали схильність до авторитарних методів: навпаки, 

неоконсерватизм наполягає на невтручанні держави в громадське життя! 

Не було в українській лрадиції тих стабільних формоутворень, що їх так 

намагалась намацати в темряві консервативна суспільна думка. Одне консерватор 

знав твердо: має бути порядок, а не хаос, а для порядку потрібна опора на 

стабільні минулі форми. Вимучена псевдомонархічна авторитарна конструкція 

виявилася нежиттєздатною. 

Тут необхідно сказати про другу важливу рису ідеології Липинського: його 

елітаризм. 

Єдиною надійною формою в минулому, сучасному і майбутньому України, на 

яку Липинський як консерватор орієнтується, є хліборобський “клас” (беремо це 

слово в лапки, бо в ту пору найбідніший поміщик і найбагатший селянин ніколи 

не віднесли б себе до одного й того самого класу, хоча обидва називали себе 

хліборобами). Можна сказати, що це є 
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орієнтація на село - всупереч властивій для лібералів орієнтації на місто. 

Проблема поширення впливу українського руху на місто в світлі швидкої 

урбанізації України дуже турбувала Драгоманова, який добре розумів, що, 

віддавши місто російським партіям, український рух програє боротьбу за своє 

національне майбутнє. Саме тому організацію націонал-демократи Драгоманов 

розглядав як перший етап, а соціалістичну демократію - як другий і 

найвідповідальніший етап, бо соціалісти здатні через профспілковий рух 

оволодіти трудящими масами міста. Політичні ж угрупування радикалів, на його 

думку, мусили відіграти роль проміжної ланки між першим і другим. 

Як говорилось вище, Липинський категорично висловлюється проти міської, 

гендлярської, на його погляд, традиції і шукає опори в аграрних структурах. 

Однак це йде врозріз із народницькою традицією і ідеєю “народного духу”. 

Орієнтуючись на культуру села, Липинський намагається спертись саме на 

культуру, на найвище, що давала аграрна цивілізація. Це орієнтація 

аристократична в кращому розумінні слова - не просто орієнтація на 

аристократію, а на аристократію духа, на тих людей і ті соціальні групи, що 

втілюють і реалізують найвищий військово- політичний і культурний досвід 

аграрної цивілізації. 

Липинський виходить із тієї незаперечної передумови, що громадські цінності 

створюються не масами, а чисельно незначною меншістю, - як сьогодні говорять, - 

елітою. Кажу “незаперечної”, бо легко підтвердити цю тезу фактами - але важко 

назвати іншу тезу, яка б викликала такий самий шал обуреного неприйняття. 

Найінтелігентніша українська поетеса Леся Українка, племінниця й учениця 

Драгоманова, вбачала в єгипетських пірамідах “народу пам’ятник”, хоча з таким 

же успіхом її вірші можна було б назвати пам’ятником робітникам поліграфічної 

промисловості та друкаркам і переписувачам. Поляк за походженням, римо-

католик і поміщик, В’ячеслав Липинський не пристосовується до “народних мас”, 

а ледве не хизуючись своєю елітарністю, а точніше - чесно і мужньо віддаючи 

національній українській ідеї себе таким, як він є, духовним аристократом, 

відверто заявляє, що він - ашидемократ. 

Ворожість Липинського до демократичних засад суспільного життя є 

сьогодні, безумовно, слабким місцем консервативної традиції. Однак уважно 

вчитаймося в звинувачення на адресу демократії, кинуті Липинським, і 

пригадаймо їх конкретний революційний контекст. Стосунки Липинського з 

урядом гетьмана Скоропадського були непростими, але тут хоча б не було 

принципового протистояння, як у випадку соціалістичних національних урядів. 

Нагадаймо, що уряд Скоропадського організував і Академію наук, і Український 

університет, і Центральну національну бібліотеку, в той час як Директорія 

проголошувала ворожість до усіх цих закладів. Права участі у виборах до 

Трудового конгресу України, за першими задумами, були позбавлені 
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лікарі й викладачі вищих навчальних закладів - не тільки фельдшери та шкільні 

вчителі вважалися “трудовою інтелігенцією”; щоправда, лікарям все-таки було 

дозволено обирати. Звичайно, соціал-демократи Винниченко і Петлюра, есери 

Грушевський і Микита Шаповал були людьми інтелігентними, але потреби 

політичної демагогії змушували їх займати антиелітарну, псевдонародну позицію. 

Тут проявилися не тільки минущі політичні розрахунки (соціалісти боялися, що 

інтелігентні міські прошарки не підтримають ідею української самостійності), а й 

органічні пороки усіх тодішніх соціалістів як національної, так і космополітичної 

орієнтації. Установка на рівність, передусім майнову, - глибоко консервативна, 

вона спирається на найархаїчніші соціальні інстинкти. Може, невипадково і 

сьогодні певні націонал-консервативні кола так легко блокуються з 

консерваторами-комуністами. 

Так чи інакше, позиція Липинського може бути зрозуміла за умов 

революційної анархії, але не може бути прийнята. Тим не менш антидемократизм 

не тотожний ідеї елітарності. Консерватизм може бути популістським і 

демократичним в демагогічному розумінні слова, орієнтованим на “прості” 

цінності і брак культури, і може бути елітарним, орієнтованим на вершки 

політичної, військової, духовної культури. В ідейному доробку Липинського сама 

постановка питання про національну еліту підняла полеміку на новий, вищий 

щабель. 

Третя особливість поглядів Липинського, риса його ідеологічної спадщини, - 

це так званий “містицизм”. Ліберальна та соціалістична традиції в Україні були 

антиклерикальними і антирелігійними. Це не стосується першої половини XIX ст., 

не стосується кирило-мефодіївщв, але з Драгоманова починаючи - і Франко, і Леся 

Українка, і політичні мислителі ліберально-соціалістичного напрямку принаймні 

антиклерикальні і позитивістськи-нерелігійні. В роки громадянської війни 

Директорія соціал-демократа Петлюри навіть зловживає різного роду панахидами, 

але то слід віднести передусім до політичної кон’юнктури. 

Консервативна політична платформа Липинського безпосередньо пов’язана з 

його релігійними переконаннями. Що без містицизму певного типу 

функціонування державної системи неможливе - в цьому Липинський не мав 

сумніву. Більшовицька диктатура з її прокламованим атеїзмом для Липинського - 

різновид клерикальної держави, тільки спертої не на стихійну віру в Бога, а на віру 

в “наукові” соціальні програми (“містицизм матеріалістичний”). 

Не буду приховувати, що я себе особисто відношу швидше до драгоманівської 

нерелігійної традиції і що мене абсолютно не переконують аргументи на користь 

будь-якого містицизму. Сказав би навіть, що тут знаходять вияв і романтично-

піднесені, і слабкі сторони світогляду Липинського. На пам’ять приходить епізод 

із “Дон-Кіхота”, де мандрівний лицар сперечається із зустрічними сарагоськими 

купцями. Дон-Кіхот 
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вимагає від них безумовного визнаїшя пріоритету Дульсинеї Тобоської; купці 

згодні визнати її найкращою дамою, навіть лицемірно, але вони не можуть 

прийняти цього положення без порівняння ідеї з дійсністю і просять ідальго 

показати їм потрет дами серця. Сама ідея порівняння ідеї з реальністю - 

блюзнірська з погляду Дон-Кіхота, бо для лицаря істина не в порівнянні ідеї з 

дійсністю, а в правильності самої конструкції, її відповідності регулам побудови 

безвідносно до дійсності. Всі вимоги лицарства, які ставить до політика 

Липинський, вся його утопічність в політиці нагадує Дон Кіхота, і містицизм, 

любий серцю пана В’ячеслава, - не більше ніж полум’яна віра в певні чесноти. 

Але, як і в інших ситуаціях, консерватизм Липинського - це не консерватизм 

клерикального політика чи римо-католицького, чи греко- католицького, чи 

православного гатунку. Дискусія і тут можлива лише на сучасному, більш 

високому рівні. 

Липинський категорично проти церковного втручання в світські справи, проти 

змішування “Богового” з “кесаревим”. Переконаний у тому, що тільки на 

релігійних нормах може бути побудована державність, Липинський наполягає на 

чіткому розмежуванні компетенцій політичного і духовного керівництва. За 

сучасних умов, коли церковні конфлікти відіграють все більшу роль у 

політичному житті України, варто ще раз повернутися до думок політичного 

мислителя. Наведу довгу цитату з його твору: “Коли православна церква 

українська, од розвитку якої вся наша наддніпрянська доля, вся наша буддуччина, 

перейме під впливом ввійшовших в її ряди “свідомих Українців” їх ідеологічну 

розпущеність та розперезану, не знаючу ніякої міри, тактику; коли вона не йтиме 

всіма силами до сотворения української єдності принаймні в сфері релігії 

православної, а своєю загонистістю викличе розлом в місцевій православній 

церкві; коли під впливом соціалістично-націоналістично- демократичного 

дурману світської інтелігенції вона тільки “автокефалістів” і “демократів” за 

Українців, а решту людей на Україні за “Москалів” або “Поляків” проголосить і 

введе в свою церковну організацію принципи класової та націоналістичної 

боротьби... - то можна з певністю сказати, що її зустріне ще гірша доля, ніж унію 

XVII в., бо вона не матиме, як та, римської піддержки і опори’
2
. 

Не хочеться коментувати цю прозору думку, настільки очевидна її 

пов’язаність із тим, чому ми свідки сьогодні. Звернемося до іншого: яка ж тоді з 

релігії моральна опора для політичної влади, якщо церква мусить бути над 

політикою, а не під нею? Відповідь має порадувати душу ліберала: “Тільки ж не 

та релігія і церква нам в нашій світській боротьбі за Україну допоможе, яка буде 

найбільше “національна” і найбільше “українська”... а та, яка найкраще навчить 

своїх вірних в їх світській 

2
 Липинський В. Релігія і церква в історії України. - С. 51-52. 
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боротьбі за українську державу виконувати вічні і загальнолюдські закони творчої 

громадської моралі”
3
. 

Коло, так би мовити, замикається. Те, що було вихідним пунктом для 

політичної еволюції українського лібералізму драгоманівської школи, виявляється 

основою і українського консерватизму “гетьманського” гатунку. 

Справа, однак, не в лібералізмі чи консерватизмі. Як західні ліберали, так і 

західні консерватори однаково приймають програмні документи міжнародного 

співтовариства, в яких сформульовано основні і невідчужувані права людини. 

Йдеться про той рівень, на якому проходитиме боротьба політичних тенденцій. 

Україна сполучає риси Сходу і Заходу зовсім не в тривіальному 

“євразійському” сенсі. Релігійними війнами XVI-XVII століть Захід розпочав 

грандіозний шлях до розподілу властей і інституцій; спочатку - відділення 

релігійних, тобто ідеологічних і церковних проблем від державних, потім 

відділення держави від “громадянського суспільства”. Схід намагався утримати 

всі ці аспекти суспільного життя в неподільній єдності під опікою держави. 

Безсмертна формула російського царизму “самодержав’я, православ’я, народність” 

прекрасно виражає цю ідею, як і пізніше “Родина, держава, коммунизм”. Не 

будучи ніколи монолітною в релігійному відношенні, Україна вела боротьбу за 

незалежність під релігійними, православними прапорами, і в часи козаччини 

нерідко йшла на компроміс із римо-католиками, але ніколи - з єдинокровними 

греко- католиками. В роки боротьби за державну самостійність (1917-1919) 

неспроможність відділити державницькі і етнокультурні орієнтації оберталась 

трагічними наслідками. Але реально Україна залишалась етнічно, культурно, 

релігійно строкатою, і це штовхало її на європейський шлях. Що й демонструє 

В’ячеслав Липинський. 

Поза цим європейським контекстом опиняються радикальні течії як 

націоналістичного, так і соціалістичного гатунку. І сьогодні дилема не цілком 

розв’язана. Але аналіз її - то вже окрема тема. Досить сказати, що без врахування 

доробку Липинського такий аналіз неможливий. 

3
 Там же. - С. 18-19. 
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ПАВЛО СОХАНЬ, ІГОР ГИРИЧ (Київ) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ І МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ 

У ДОРЕВОЛЮЩЙНІ ЧАСИ 

Проблема спілкування двох видатних українських вчених є малодослідженою 

і водночас важливою для розуміння історії України на її великому переломі 

початку XX ст. В цьому повідомленні йдеться лише про період їх дореволюційних 

взаємин, тим більше, що цей час є найменше простежений істориками. 

Повне неприхильне ставлення В.Липинського до народницької візії 

української історії М.Грушевського, що виявилося в працях 20-х років і особливо 

в “Листах до братів-хліборобів”, виробило специфічний стереотип протиставлення 

історика та ідеолога-державника історику- народнику. Насправді ж ми маємо 

значно складнішу ситуацію їх стосунків. Основним джерелом їх дослідження є 

листи В’ячеслава Липинського до Михайла Грушевського за 1908-1913 рр. їх у 

фонді “Грушевських” в ЦДІА України (м.Київ) зберігається 56 (в тому числі і дві 

телеграми). На жаль, відповідей львівського професора ми вже ніколи не 

прочитаємо, бо архів В.Липинського згорів на хуторі Русалівські Чагари. Але 

поштові відправлення однієї сторони дають змогу цілком певно відновити всі 

перипетії взаємин за ці шість передвоєнних років. 

Очевидно, тією особою, що сприяла знайомству і спілкуванню 

М.Грушевського і В.Липинського, був Василь Доманицький. Принаймні, саме він 

супроводжував Липинського до дому Грушевського під час їх першої зустрічі. У 

своєму щоденнику Гру шевський занотував 7-8 травня 1908 р., що у нього в гостях 

були В.Доманицький і В.Липинський. В.Липинський зробив на М.Грушевського 

дуже приємне враження
1
. Після цього особистого знайомства й доброзичливого 

ставлення М.Грушевського до історичних студій В.Липинського протягом 1908-

1912 рр. в редагованих М.Грушевським “ЗНТШ” та “ЛНВ” було надруковано 4 

історичні студії і З рецензії В.Липинського. Власне, М.Грушевський надрукував 

все, що писав для нього В’ячеслав Липинський. Публікуючи праці початкуючого 

науковця, Грушевський об’єктивно сприяв становленню державницької 

історіографії. Вже в цих перших студіях Липинський висував і розвивав 
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історичні акценти: в працях про Данила Братковського й генерала артилерії 

Немирича - про роль української шляхетської верстви як провідника козацьких 

мас; в увагах до книги Л.Василевського - про ідею територіалізму як головної 

засади побудови незалежної держави 2. 

Шануючи МТрушевського як видатного історика В.Липинський тоді писав в 

листах до нього, що готовий вислухати з увагою і вдячністю всі докори “як учень 

від професора”
2 3

. Досить цікавою виглядає співпраця істориків у підготовці 

одного з найзначніших видань В.Липинського тих часів “Z dziej6w Ukrainy” (3 

історії України). Його підготовка зайняла два роки (1910-1912), і майже весь час 

ішло жваве листування з приводу різних проблем, що при цьому виникали. 

До співучасті в цьому, по суті, першому творі державницької історіографії 

В.Липинський не випадково залучив саме МТрушевського. Він умістив у збірнику 

дві його статті про українську шляхту на переломі XVI-XVII ст. та про шведсько-

український союз 1708 р.
4
, чим підкреслив своє ставлення до думок великого 

історика, його місця в новонародженому історіографічному підході. Перша студія 

навіть відкривала збірник. Сам В.Липинський в листах до МТрушевського вживав 

вислів “наш збірник”. Взагалі, з повною підставою можна твердити, що в 

дореволюційні часи історичне мислення В.Липинського орієнтувалося на 

М.Грушевського 
5
. 

В свою чергу МТрушевський високо оцінював збірник В.Липинського, у 

“Записках” і особисто в листах говорив про своє прихильне ставлення до цієї 

праці
6
. Саме видання книжки ‘Z dziejdw Ukrainy” було підставою для прийняття 

В.Липинського в дійсні члени УНТ в Києві, а згодом і НТШ, і сталося це, треба 

гадати, не без участі львівського професора. 

Дізнавшись про зміст збірника і наявність в ньому монографії про 

М.Кричевського, М.Грушевський висловив бажання надрукувати її спочатку 

українською мовою в “Записках”. В.Липинський в цілому погоджувався, але 

наполягав на окремому виданні 
7
. Стосовно другої найбільшої праці збірника, що в 

1920 р. в розширеному вигляді отримала назву “На переломі”, цікаво відзначити 

таке. В.Липинський з виходом збірника у світ сам запропонував авторський 

україномовний переклад 
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для “ЛНВ” і навіть приступив до його виконання, але, очевидно, М.Грушевський 

не виявив інтересу до опублікування вже надрукованої праці
8
. 

Історики співпрацювали і в інших напрямках. Зокрема, В.Липинський, багато 

працюючи в краківських архівах і бібліотеках Чорторийських, Гуттен-Чапських, 

Красінських та ін., виявив багато цікавих ілюстративних матеріалів. Частково він 

їх використав у вищезгаданому збірнику, а з решти виготовив за власний кошт 

кліше і надіслав М.Грушевському 
9 

для його відомої “Ілюстрованої історії 

України”, що готувалася до видання паралельно зі збірником. Цікаво, що у книзі 

М.Грушевського вони з’явилися друком раніше, у 1911 р., але для Липинського, 

очевидно, питання пріоритету були вже не настільки важливі. М.Грушевським 

було використано 12 гравюр, виготовлених для В.Липинського, а саме: 2 портрети 

Б.Хмельницького, портрети П.Дорошенка, Д.Апостола, М.Кривоноса, П.Тетері, 

І.Мазепи. 

В свою чергу В.Липинський отримав згоду на передрук репродукцій з книжок 

М.Грушевського “Ілюстрована історія України” та “Культурно- національний рух 

на Україні в XVI - першій половині XVII вв.”. Така взаємна щира допомога 

свідчила про те, що обидва історики мали однаковий науковий підхід у підборі 

ілюстрацій, головним принципом якого було використання образотворчого 

матеріалу тієї епохи, в якій діяла та чи інша історична постать, тобто 

дотримувалися принципу автентичності. Гарантуючи обов’язковість посилання на 

книжки М.Грушевського, В.Липинський зазначав, що з власного досвіду знає, 

“скільки праці коштує вишукування потрібних для ілюстрацій рисунків”
10

. 

В.Липинський був уважним читачем творів Грушевського. Переглядаючи 

щойно виданий томик “Ілюстрованої історії України”, він виявив кілька помилок: 

рік загибелі М.Кричевського і день смерті Б.Хмельницького. В наступних 

перевиданнях популярної книги ці помилки були виправлені. 

Не завжди В.Липинський мав під руками потрібні історичні праці, особливо 

видані в межах Російської імперії. Довгий час, працюючи над збірником “Z dziejdw 

Ukrainy”, він жив у Кракові й ті книжки, котрих йому бракувало, діставав через 

М.Грушевського. Зокрема, львівський професор надіслав за кордон один з томів 

літопису Величка. 

Звертався також В.Липинський до М.Грушевського за різними історичними 

довідками. Так, великий інтерес у нього викликала точна дата смерті А.Киселя. І, 

очевидно, М.Грушевський частково задовільнив цю його цікавість. У 1910-1911 

рр. на прохання М.Грушевського 

8
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В’ячеслав Липинський звіряв з оригіналом в архіві Чорторийских текст Гадяцької 

умови, котра друкувалася при статті М.Стадника й була вміщена в “Записках 

УНТ” в Києві. 

Друга важлива сфера співпраці Липинського й Грушевського - громадсько-

політична діяльність. І в ній, схоже, В.Липинський до 1914 р. більше орієнтувався 

на напрям, який представляв М.Грушевський. В.Липинський оцінював львівського 

історика як людину надзвичайну, надійну, чільного провідника українського 

національно-визвольного руху. Навесні 1912 р., коли зірвалася спроба 

Грушевського заснувати новий політичний журнал, В.Липинський писав: “В такій 

хвилині незвичайно для нашого суспільства потрібний вплив людей твердих і “не 

хитаючихся”. Тому велика шкода, що задуманий Вами орган політичний, під 

Вашим проводом, не увійшов досі в життя”
11

. 

Це був час, коли В.Липинський вів досить напружені переговори з 

львівськими “молодоукраїнськими” політичними колами, що стояли на 

самостійницьких позиціях і пропонували йому очолити ідеологічно цей рух. В 

майбутньому вони склали ядро СВУ. Характерно, що В.Липинський не без хитань 

не погодився приєднатися до цієї групи, очевидно боячись їх відверто 

проавстрійської орієнтації. Визнаючи її з тактичних міркувань, В.Липинський не 

був згодний на таку довготривалу стратегічну лінію, розуміючи, що українці з 

підросійської України не підтримають подібних домагань, бо не готові до 

свідомого самостійництва. В його поглядах того часу перемагав напрям, котрий 

репрезентувався найвпливовішим українським діячем М.Грушевським, який стояв 

хоча й на народницьких позиціях, але об’єднував навколо себе найпоміркованіші й 

найсолідніші українські інтелектуальні сили й одночасно не солідаризувався з 

українськими есдеками і есерами - ліворадикальними елементами. Львівський 

професор, будучи істориком, орієнтувався на сили Великої України й активно 

виступав проти галицького партикуляризму, що імпонувало й В.Липинському. 

Може тому так болісно й трагічно В.Липинський сприймає поразку визвольних 

змагань: його віра в МТрушевського як політичного лідера України виявилася 

хибною. Можливо, саме це потягло гострі докори на адресу МТрушевського і його 

спільників, що пролунали пізніше зі сторінок “Листів...”. 

Принаймні з певністю можна стверджувати, що протягом всього аналізованого 

тут періоду В.Липинський відносно критично оцінював свої можливості як 

речника єдино правильної політичної лінії для всіх українських течій і партій. Як 

поляк за походженням, але українець за свідомістю, В.Липинський мислив себе у 

досить строкатому за спрямуванням українському громадсько-політичному русі 

виразником інтересів українських римо-католиків. їх рух він уявляв складовою 
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частиною загальноукраїнського руху, перед в якому ведуть демократичні кола на 

чолі з Грушевським. Тому В.Липинський звертався до історика за порадою й 

підтримкою вже на самих початках їхнього знайомства. 

Так, у серпні 1908 р. він заходився навколо організації з’їзду української 

католицької шляхти, ставлячи собі за мету створення “Товариства прихильників 

української культури”. Він писав М.Грушевському, що бачить себе представником 

“тої групи людей, що належачи походженням своїм до спольщеного шляхетсько-

українського суспільства, вважає себе українцями”
12

. Для пропаганди необхідності 

створення партії українських римо-католиків, тобто головним чином 

землевласників Правобережної України, В.Липинський в Умані читав доповідь 

про історичну долю спольщеної української шляхти. Основним завдашіям в ній 

було “історичне обоснования “українства” спольщеної шляхти і єднання на 

культурнім полі з українським рухом взагалі” незалежно від того, “чи вважатиме 

вона себе польською, чи українською..., з обов’язку і для добра цілої країни і всіх 

її мешканців”
13

. 

В.Липинський розумів, що більшість поляків, що мешкають в Україні, і навіть 

тих, що походять з українських родів, просякнуті великодержавницькою, як він 

сам казав, “вшехпольською” ідеологією. Тому він орієнтувався на ту частину 

польського суспільства, яка мала міцне коріння на українських землях, і котра 

стояла на позиціях територіалізму, “крайовства”. Саме для цієї частини польського 

суспільства в Україні В.Липинський з 1909 р. почав видавати в Києві часопис 

“PrzegUd Krajowy”. І треба гадати, що М.Грушевський в цілому схвально 

поставився і до думок В.Липинського, і до нового органу. 

За такий висновок промовляє той факт, що В.Липинський із співредактором 

часопису Б.Ярошевським бували в київському будинку М.Грушевського, 

інформуючи про те, як ідуть справи з передплатою. Очевидно, М.Грушевський 

розглядав В.Липинського також лише як провідника певної течії в 

загальноукраїнському русі, бо не привітав його спробу перетворити свій часопис 

на чисто український за духом орган, що лише за мовою мав залишатися 

польським. Крім того, “PrzegUdowi Krajowemu” М.Грушевський дав 

передрукувати одну з своїх програмових статей “Виговський і Мазепа”
14

. 

І все ж безхмарності у стосунках вчених на громадсько-політичному полі не 

було. Цьому було багато причин, і не останньою, очевидно, - особиста вдача 

М.Грушевського, котрий не міг терпіти якоїсь конкуренції. А активна діяльність 

В.Липинського все більше приносила йому популярності серед української 

інтелігенції. 

12
 ЦДІА України в м.Києві. - Ф.1235. - Оп.1. - Спр.604. - С.7-10. 

13
 Там же. - С.3-6. 

14
 Hruszewski М. Wyhowski і Mazepa // Przcglad Krajowy. - 1909. - N

5
 5. - С.4-7. 
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Досить відчутним виявився конфлікт між М.Грушевським і В.Липинським 

навколо критичної статті М.Євшана в “ЛНВ”, в котрій відомий публіцист, 

можливо, не без певного впливу М.Грушевського, оцінив захоплення 

В.Липинського польським письменником “української школи” (йдеться про 

Залєського, якого Липинський назвав “українським Гоголем”) досить образливо, 

кваліфікуючи його як “телячий захват”. Зрозуміло, це надзвичайно обурило 

В.Липинського. Він почав вимагати офіційного вибачення, погрожуючи 

припинити співробітництво у редагованому М.Грушевським журналі. 

В.Липинський писав: “Доля хотіла, щоб в теперішніх часах національного 

відродження нашого - українських латинників - мені частіше від інших 

приходилось забирати голос в цих справах”. Отже, робить він висновок, образа 

йому - це є образа всім представникам цієї течії
15

. Конфлікт було полагоджено, 

вибачення принесені. Тут ми бачимо, що М.Грушевський перед .агрозою розриву 

співробітництва все ж не збирався втрачати такого впливового політика, яким 

ставав на цей час В.Липинський. 

Але наступного року сталося ще одне випробування, що знову скінчилося 

щасливо. На відомих загальних зборах НТШ, де М.Грушевський був атакований з 

усіх бої ів і змушений зрештою резигнувати з посади голови товариства, виявився 

замішаним в табір супротивників львівського професора й В.Липинський. Це 

вийшло мимо його волі, бо за статутом товариства відсутній на зборах дійсний 

член НТШ мав право передоручити свій голос комусь із присутніх на зборах. 

В.Липинський дав свій голос С.Томашівському, фактичному організатору 

опозиції, і той вжив його голос на свою користь, що неприємно вразило 

МТрушевського. Але й цього разу до розриву не дійшло, бо В.Липинський засудив 

вчинок С.Томашівського й вибачився перед М.Грушевським за цей прикрий 

інцидент. Він писав: “признаючи в кожнім товаристві... потребу постепенних 

реформ [я не погоджуюся] рішучо з формами, в яких ся боротьба” велася
16

. 

Цього ж таки 1913 р. пішов поголос, що має бути заснована нова 

всеукраїнська партія. Ця чутка стурбувала М.Грушевського, який бачив у 

В.Липинському людину, яка може очолити таку партію. Тим більше, що з цього 

питання між В.Липинським і М.Грушевським були розмови у львівській домівці 

останнього. Очевидно, знаючи характер М.Грушевського, В.Липинський листовно 

заспокоював його: “Позаяк в пресі пройшла якось недавно чутка про заснування 

нової ...партії... зазначую, що з сими намірами і проектами я не маю нічого 

спільного”
17

. 

15
 ЦДІА України в м.Києві. - Ф.1235. - Оп.1. - Снр.604. - С.104-109. 

16
 Там же. - С.157-160. 

17
 Там же. - С.142-145. 
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Отже, спираючись на вищесказане, можна зробити такі основні висновки. В 

період формування Липинського як історика і політика його світогляд значною 

мірою формувався і під впливом Грушевського. Як свідчать документальні факти, 

між ними в часи між 1908-1914 рр. не було серйозних розбіжностей, а навпаки, 

існував тісний науковий контакт і співробітництво в суспільно-політичній 

діяльності. 

Аналіз їхнього листування переконує, що Липинський як патріот української 

національної справи, ідеолог і теоретик української державності формувався під 

впливом таких своїх великих попередників і сучасників, як Антонович і 

Костомаров, Драгоманов і особливо Грушевський. ї хоча як ідеолог і теоретик він 

був безперечно самобутнім і оригінальним, але виріс на одному грунті з ними і 

вірою і правдою служив одній великій і святій справі - турботі про належне місце 

України у загальноісторичному процесі. 

Саме тому незалежна Україна завжди буде шанувати В.Липинського, як і 

інших видатних діячів українського національного відродження, що закладали 

фундамент української незалежної держави. 
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ЯРОСЛАВ ДАШКЕВИЧ (Львів) 

ХАМ ЧИ ЯФЕТ: В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

І УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 

Коли недавно я почав роздумувати про тему своєї статті, то, повинен 

признатися, далі ще був під впливом прочитаного десь у 15-річному віці есе “Хам 

чи Яфет”. Чар слова В’ячеслава Липинського захоплював мене не раз - і коли я 

читав “Україну на переломі” (читав так одним подихом два дні), і коли 

перечитував “Листи до братів-хліборобів”, інші його праці - про покликання 

варягів (що цілком не стосувалося справжніх варягів), наприклад, або писані 

буквально кров’ю серця останні публіцистичні виступи. 

Та підготовляючи статтю, я одночасно усвідомлював, що мушу спокійним і 

холодним розумом збагнути - ким був В’ячеслав Липинський в епоху Української 

революції і як він сам дивився на цю епоху. 

Розповісти про те, ким був Липинський як особа у бурхливі 1917- 1920 рр., 

набагато простіше. Цій фактографічній стороні присвячу першу частину статті. 

Набагато складніше висвітлити, як дивився Липинський на Українську революцію, 

що відштовхувало, а що притягувало його і як він, принаймні два рази, творив свої 

візії революції, щоб на цих візіях формувати свою модель Української держави, 

модель романтичну, захоплюючу і, як зрозумів, здається, й сам Липинський, 

нездійсненну. 

Спершу фактографія. Лютневу революцію 1917 року 35-річний офіцер, 

недавній кавалерист 4-го Ризького драгунського полку, що важко захворів 

туберкульозом легенів під час Пруської кампанії 1914 р., зустрів у резервному 

піхотному полку в Полтаві. Там він намагався сформувати український 

кавалерійський полк, передати його в розпорядження Центральної Ради, але з 

цього нічого не вийшло. Панові (а Липинський справді був багатим поміщиком на 

Уманщині) не довіряли. Був делегатом І Всеукраїнського військового з’їзду - 

демагогія промовців відштовхнула його. У червні 1917 р. був одним з 

організаторів З’їзду хліборобів, тобто поміщиків та заможніших селян; у липні 

видав у Полтаві “Нарис програми Української демократичної хліборобської 

партії” (центр її був у Лубнах), у Полтаві був головою Військової ради. Партія 

великого впливу не мала, а передвиборний (перед виборами до Українських 

установчих зборів) з’їзд 

© Ярослав Дашкевич, 1993 
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у Полтаві закінчився провалом. Наступ російської Червоної гвардії Михайла 

Муравйова, колишнього царського жандармського підполковника, а в цей час 

лівого есера, на Полтаву на початку січня 1918 р., як відомо, закінчився 

десяткуванням населення міста. Липинському вдалося уникнути такої долі, він 

втік спершу до Лубен, потім до Києва та далі на західноукраїнські землі. Цей 

червоний наступ, по суті, знищив Липинського як історика: хутір Русалівські 

Чагари, де у нього була з любов’ю підібрана бібліотека, науковий архів, збірки 

документів спалили навесні 1918 р. “руїнники України” (вислів Липинського). 

Там вбили приятеля Липинського, простого селянина з Русалівки Левка Зануду 

(дивний, видно, був той поміщик, що мав таких приятелів!), який оберігав хату і 

бібліотеку в бурхливі часи *. 

Після відновлення влади Центральної Ради у Києві Липинський повертається 

до столиці. Тоді він висував ідею закликати на український престол німецького 

принца, що, нібито, примусило б Німеччину захищати незалежність України. 

Гетьманський переворот зустрів схвально (хоча йому не все в ньому подобалося). 

Його, фігуру популярну і високоосвічену (навчання в Женеві), пропонували на 

міністра закордонних справ, та, як не дивно, - не хлібороби-демократи, а 

соціалісти-федералісти (хоча соціалістом Липинський ніколи не був, а таке слово 

зразу ж викликало в нього спалахи гніву). Зате поїхав до Відня (у квітні 1918 р.) 

послом і повноважним міністром Української держави при уряді австро-угорської 

монархії. Були світлі й темні сторінки його дипломатичної діяльності: йому 

вдалося обміняти у Відні ратифікаційні грамоти Берестейського миру між 

Україною та Німеччиною, Болгарією і Туреччиною. Польсько- угорське лоббі (за 

сучасним терміном) добилося денонсування таємного пункту Берестейського 

договору про утворення із Східної Галичини українського коронного краю, а до 

обміну ратифікаційними грамотами між Україною та Австро-Угорщиною ніколи 

не дійшло. 

Антигетьманське повстаїпія (в якому, як не дивно, взяла участь також частина 

гетьманців, хліборобів-демократів) він пережив важко, але ще деякий час 

залишався на своєму посту у Відні. Заслуги його в допомозі дипломатичним 

місіям Директорії, що їхали на Захід саме через Відень, велетенські. Працював він 

жертовно і з великою посвятою: щоденно з сьомої ранку до першої ночі. В 

контактах з чужоземними дипломатами використовував особистий шарм та 

власний високий авторитет українського аристократа. Подорожі з Відня до Києва, 

а потім до Рівного 

* До речі, незрозуміло якось виглядає, що недавно ми вшановували 110-річний ювілей 

Липинського в Києві та на Волині, зокрема багатолюдною Міжнародною конференцією 

“В’ячеслав Липинський: історико-нолітологічна спадщина і сучасна Україна”, Київ - Луцьк -> 

Кременець, 2-6 червня 1992 р., а цілком забули відсвяткувати його свято на Уманщині, саме там, 

де він формувався як історик і як політичний публіцист дореволюційних років. А, може, 

Черкащина і Уманщина ще не визріли до таких ювілеїв? 
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за інструкціями від Директорії, для зустрічей з Петлюрою були чимраз сумніші. 

Збільшувався хаос, територія, контрольована Директорією, катасірофічно 

зменшувалася. У квітні 1919 р. відбулася остання зустріч з Петлюрою, у червні 

1919 р. Липинський подав у відставку. З цього часу - еміграція, еміграція майже 

виключно в Австрії. Така фактографія. 

Питання, чи був Липинський політичним діячем Української революції, вже 

дискутувалося в літературі. На стежку політичної діяльності Липинський, як 

відомо, ступив ще років десять до революції - публічно у 1908-1909 рр. (“Szlachta 

па Ukrainie”, київський часопис “PrzegUd Krajowy”, дописи до “Ради”). Ідею, що 

шляхетській верстві Правобережної України - польській та ополяченій - треба 

взяти участь у політичному відродженні України, йому вдалося прищепити 

небагатьом. Часопис втримався один рік. Під час Української революції 

політичним лідером Липинський не став; ми можемо говорити про нього як про 

здібного дипломата, особливо маючи на увазі його сутички з австро-угорським 

міністром закордонних справ бароном Стефаном Буріаном фон Раєцем. Як 

політичний діяч і, ще більш, як політичний мислитель, Липинський сформувався 

уже фактично після Української революції. Як політичний діяч - бо лише силою 

своєї індивідуальності врятував від остаточного засудження українським 

суспільством дуже (цілком об’єктивно) скомпрометований у політичному, 

військовому, економічному відношеннях гетьманський режим Павла 

Скоропадського. Як політичний мислитель - бо силою свого пера вичарував 

цілком оригінальну модель майбутньої Української держави у вигляді трудової 

монархії. 

Підготовляючи статтю, я перечитував паралельно Липинського, зокрема його 

славнозвісні “Листи до братів-хліборобів” та документальні збірники з історії 

Української революції. Дуже швидко я зрозумів, що революція у візії Липинського 

- це одне, а сувора і неприваблива революційна дійсність того часу - це цілком 

інше. Тобто, якби так трапилося, що всі джерела з історії Української революції 

зникли, а нам лишилися лише “Листи до братів-хліборобів”, про Українську 

революцію ми не знали б практично майже нічого. Липинський не був і не 

намагався бути істориком революції (хоча його ідеї справили колосальний вплив 

на істориків Гетьманщини, на Дмитра Дорошенка, Наталію Василенко- 

Полонську, зокрема - можна хіба додати, що він, а також сам Скоропадський, були 

цензорами Дорошенкової історії Гетьманщини, яка перетворилася таким чином на 

твір середньовічного гатунку типу “Історії панування короля Карла такого-то” - в 

результаті ми не маємо правдивої історії Гетьманщини в Україні 1918 р.). 

Липинський намагався бути і критиком Української революції, дійових осіб якої 

від верху до низу він поділив на чорних і білих, на Хамів і Яфетів, на злочинців і 

лицарів, на чернь і еліту. Криваві революційні роки сприяли поляризації людей і 

поділові на два антагоністичні кольори. Пізніше, коли Липинський став 
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“другим” Липинським (маю на увазі останні роки його життя після 1928 р.), коли 

його цілком безпідставно оголосили ледве не божевільним (повинен сказати, що, 

перечитуючи і праці Липинського останніх років, і особливо, його досі ще не 

опубліковані листи, ознаки божевілля в них знайти неможливо - був лише 

шоковий стан після остаточного розчарування Скоропадським і його еміграційним 

двором у Ванзее). Отже, пізніше межа між Яфетом і Хамом якось змазалася і 

з’явилася думка про протиріччя між романтиками і практиками. 

Ми переживаємо знову період критики революцій, критики з консервативних 

позицій. Критики, можу погодитися, виправданої відносно результатів революції, 

але дуже різко кажучи, - примітивної відносно висвітлення джерел і рушійних сил 

революції. 

Може це дивно звучить, але та консервативна критика революцій 

здійснюється з трохи модифікованих марксистських позицій. Коли не так давно у 

Франції відзначали 200-річчя Великої французької революції, то шляхом дуже 

скрупульозних історико-економічних досліджень доводили - революція була 

цілком непотрібною, бо буржуазія вже мала основну частку засобів виробництва у 

своїх руках, і перехід від середньовіччя чи, як хто хоче, від феодалізму до 

капіталізму міг відбутися плавно, еволюційним шляхом. Революція ж, мовляв, 

відкинула Францію в економічному відношенні на кілька десятків років назад, і 

лише десь у 70-х рр. XIX ст. вона зуміла надолужити втрачене. Тепер, критикуючи 

і засуджуючи Велику жовтневу революцію, доводять, що плавний розвиток 

Російської імперії капіталістичним шляхом вивів би її на вершини економічного 

процвітання, розв’язавши на цьому шляху соціальні протиріччя і довівши статус 

експлуатованих до такого рівня соціального забезпечення і забезпечення 

громадянських прав, які є в сучасній Західній Європі. Але всі такі міркування - це 

своєрідна гра в “що би було, якби було”, звернена в минуле. Бо: і Велика 

французька революція, і Велика жовтнева революція відбулися, вони просто 

мусили відбутися, і жодні історичні поправки “назад” тут нічого вдіяти не можуть. 

Консервативні критики революцій цілком ігнорують той рівень кипіння 

незвичайно загострених соціальних і, у випадку Жовтневої революції, також 

національних конфліктів, коли мусило дійти до жорстокого зудару, до кривавих 

мільйонних жертв - незважаючи на те, що всі сучасні холодні обрахунки нібито 

доводять, що так бути не мало. Так само революція 1917-1920 рр. в Україні мусила 

відбутися, бо інакшого виходу не було і бути не могло. 

Липинський, хоч і був у вирі революцій, здається, ніколи не міг зрозуміти 

того, що революція в Україні мусила відбутися і мусила зруйнувати ту візію 

суспільства, яку він із впертістю непоправного романтика будував собі і хотів 

будувати для інших. 

Липинський звинуватив у організації революції російську й українську 

інтелігенцію, соціалістичну інтелігенцію, мабуть, не усвідомлюючи того, 
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що скільки б тисяч тої інтелігенції не було в Україні (він писав про б тисяч 

передплатників українських газет і журналів, протиставляючи нібито пасивних, а 

може й ворожих їм, 40 мільйонів решти), вони не здатні були сколихнути народ (це 

я умовно так кажу, бо Липинський не визначає, хто були ці 40 мільйонів) на 

утворення такого революційного хаосу, який запанував в Україні. Соціалістична 

інтелігенція, за Липинським, - основна складова частина українського Хама. 

Глорифікуючи гетьманство Скоропадського (цю глорифікацію і персоніфікацію 

гетьманства в особі Павла Скоропадського пізніше він сам рішуче закреслив), 

Липинський підкреслював і схвалював відсутність демократичного і 

загальнонародного підтвердження його панування. Цитую: “Перший раз в історії 

України знайшовся представник старшої батьківської верстви, що, не підлизуючись 

до хамства, не кланяючись йому на всі чотири сторони, зважився взяти на себе 

страшний тягар верховної української влади”
1
. Черні (бо явно йшлося тут 

насамперед про неї) Липинський присвятив ще багато різких і гірких слів: “Хам 

український не розуміє і по віках не зрозуміє, що таке законність, маєстатичність і 

загальність - що таке вірність і шляхетність в будові нової держави, в творешно 

української влади”
1 2

. Хам є також слугою (кого - у Липинського не ясно) і 

виконавцем каральних експедицій за Гетьманщини 1918 р„ які були “організовані 

найбільше нікчемними і хамськими елементами - грабіжниками, пройдисвітами і 

провокаторами, що навмисне й свідомо дискредитували серед селянських мас ідею 

Української держави” (“Листи до братів-хліборобів”). Хамські елементи виникають 

також у “класі хліборобськім, класі землі” (терміни Липинського), який в ідеалі має 

бути носієм національної традиції, а насправді часто “виховується у ньому рабська 

предаїшість “Москві” або “Варшаві” й хамська погорда до своєї національної 

індивідуальності” (“Листи... ”) і, врешті, всюдисущий хам є в українському 

поміщицтві, бо “тільки українська монархія знищить “вищість” та “панськість” 

наших власних общеруських та вшехпольских деструктивних хамів” (там само). 

Подібних цитат про Хама в Україні можна наводити дуже багато, особливо з есе 

про Хама і Яфета. Вже позареволюційних років стосується оголошення Липинським 

радянської влади в Україні “новим пануванням Хама”
3
. Для України тих часів 

Липинський має дуже непривабливі епітети: “безвласнодержавної, практичної, 

реалістичної, рабської і хамської”
4
. 

Об’єктивність дослідника примушує мене сказати, що українські інтелігенти-

соціалісти також бачили свого Хама в Україні, хоча у цілком 

1
 Липинський В. Про Українську гетьманську державу 1918 р. // В.Липинський як ідеолог і 

політик. - Ужгород, 1931. - С.74. 
2
 Скоропис-Йолтуховський О. Пам’яті Липинського. - Ужгород, 1931. - С.21. 

3
 Липинський В. Про Українську гетьманську державу... - С.75. 

4
 Липинський В. Вступне слово // Збірник “Хліборобської України”. - Прага, 1931. - Т.1. - 

С.13. 
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іншому контексті. Володимир Винниченко писав саме про хліборобів- демократів 

(керівниками яких були приятель Липинського Сергій Шемет та цілком не 

приятель - Дмитро Донцов), що “ця група з таким ретельним, самовідданим 

хамством гострила й подавала ножа, яким було перерізано горло українській 

владі, й за це ні одного портфеля, ні одної посадочки не дістала”
5
. 

Ще один доказ, що революційні часи настроювали політичних діячів і 

мислителів різних таборів ділити людей лише на дві категорії: чорних і білих, 

Хамів і Яфетів. Яфети у Липинського - це спадкоємці козацького “племени 

Яфетового” (так у XVIII ст. назвали себе козаки), козаків - лицарів Хреста 

святого. Ось полум’яні слова Липинського про носіїв Яфетової спадщини (прошу 

вибачити за велику цитату, але переказувати ці думки власними словами немає 

сенсу): “Та українська національна ідеологія, та віра українська, з якої виріс 

Шевченко, з якої виросло наше відродження, з якої виросли ми - це стара віра 

колишньої старшини козацької, це індивідуальна моральна вартість тих - 

народною масою козацькою з-посеред себе в війні і праці виділених найкращих 

людей: гетьманів, полковників, осаулів, сотників, що, газет тоді не маючи, живим 

словом про свої діла й заміри лицарські оповідали [...]. Послідній його відгомін - 

це оті “оселедці”, оті “чорні” й усякі інші гайдамаки, що за оту, ще не зовсім 

забуту, хоч життям новочасним і покалічену, славу предківську, а не за червоні 

брошурочки, голови свої в останніх боях за Україну поклали” (“Листи до братів-

хліборобів”). 

“Перший” Липинський - той, що творив до 1929 р., визнавав за гетьманським 

режимом лише три помилки: 1) те, що гетьман не протестував проти розгону 

Центральної Ради німцями (сьогодні нам таке звинувачення виглядає трохи 

дивним, бо, як знаємо, Центральну Раду розганяли не лише німці, але й 

гетьманці); 2) заборону Селянського з’їзду; 3) найважливішу - безсилість і 

пасивність уряду стосовно каральних експедицій. Правильно чи неправильно 

дехто (зокрема Донцов) вважав Липинського русофілом, але федеративний союз 

України з білою Росією, договір, що викликав спалах таки справді всенародного 

гніву і ліквідацію гетьманства, Липинський до гріхів Скоропадського не 

зарахував... До суворого засудження Гетьманщини Липинський дійшов 

наприкінці життя. Не думаю, що різкі слова великого політичного мислителя про 

монархію “рабства, лакейства, політичного шахрайства, перфідії, трусливості і 

глупого славолюбія - все це під назвою гетьманства” 
6
 давали і дають підставу 

закреслювати і замовчувати останній період діяльності Липинського. 

5
 Винниченко В. Відродження нації. - Київ-Відень, 1920. - Ч.З. - С.38. 

6 Липинський В. Комунікат П Збірник “Хліборобської України”. - Прага, 1931. - 

Т.1. - С.16. 
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Завершення міркування про українських Хама і Яфета Липинський дав у 

своєму передсмертному заповіті - “Передньому слові” до першого тому тільки що 

згаданого “Збірника ‘Хліборобської України’”. В цьому останньому творі, що 

вийшов з-під його пера, він дає свій синтез історії України середньої та нової 

доби: 

“Подивімся на історію України. Приходять в дикі, запущені степи перші 

піонери - “романтики”. Відвагою і працею заводять перше господарство, 

одкривають землю, молоком і медом пливучу. На запах цієї землі вилазять зараз 

скрізь із своїх нор “практики”. Вони усувають “романтиків”, починають палити 

ліси на поташ, заводять на Україні анархію і безладдя і кінчають свою “практичну 

політику” руїною. За якийсь час “відродження”. Знов піонери-“романтики”, що 

задумають велике, “щоб Русь знову стала Руссю”, що мрію про Великого гетьмана 

в свому серцю леліять. “Практики” сидять тоді по “спілках” з гнобителями, 

сміються з шалених дум і кплять з “романтиків”. Починають здійснюватися мрії - 

і ролі міняються. Геть “романтиків” - до практичної політики. І козаччина Богдана 

Хмельницького перемінюється в “малоросійських” блюдолизів, Мамаїв-

вошобойців і ліврейних лакейчуків. З Могилянської академії робиться школа 

плазунства. Великі замисли Рутських вінчаються “доместикованою” унією. З 

незалежної України робиться УСРР. З гетьманської ідеї - скоропадщина [...]. В 

тім, що сталося у нас, нема нічого нового, специфічного. Маємо ще одну, типову 

для України перемогу типу примітивного реаліста над типом ідеаліста”
7
. 

Ой як актуальні ці слова не лише для минулого, але і для сучасного України з 

її теперішніми примітивними реалістами! 

В історію української політичної думки Липинський увійшов як творець ще 

однієї утопійної державної системи. Пригадаю його попередників - Миколу 

Костомарова, якщо його вважати творцем кирило- мефодіївских ідей; Михайла 

Драгоманова - автора принаймні двох утопійних проектів - малоруського 

панславізму та українського анархічного громадівства. В’ячеслав Липинський - 

великий романтик- ідеаліст - створив систему, побудовану на торуванні шляху від 

держави та через державу до нації (його антагоніст Дмитро Донцов уявляв цей 

шлях іншим: від нації та через націю до держави). 

Критична сторона вченого Липинського - його критика українського Хама, 

українського політичного “примітивного реаліста”, українського соціаліста і 

демократа зберігає, на жаль, свою актуальність досі. Українські утопійні 

політичні, зокрема державотворчі, системи виникали не (як часто пояснюють) 

внаслідок відсутності державності (у таких випадках виникають рабські плачі), а 

від настирливої потреби здобути і 

7
 Липинський В. Вступне слово... - С.12-13. 
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здійснити власну державність. Сумний і дуже тривожний парадокс 

сьогоднішнього дня полягає в тому, що тепер, маючи державність, ми не маємо 

жодної української державотворчої ідеї. 

Україна далі чекає на своїх лицарів-романтиків, які ідею Української 

держави, її силу та славу поставлять вище за все. Чи в боротьбі між руїнником 

Хамом і будівничим Яфетом переможе врешті Яфет - побачимо в недалекому 

майбутньому. 
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ГАННА ДИЛЬОНҐОВА (Варшава, Польща), 

МІРОСЛАВ ФІЛІПОВИЧ (Люблін, Польща) 
І 

ВАЦЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - СПІВЗАСНОВНИК І РЕДАКТОР 

“PRZEGL4DU KRAJOWEGO” (1909-1910)* 

Одним із найважливіших елементів політичної думки Вацлава Липинського 

було переконання, що шляхта, котра протягом століть проживала на українських 

землях, повинна перейняти українську культуру і свідомість, щоб стати однією з 

еліт українського народу і ототожнити себе з програмою створення незалежної 

української держави. 

Аби ця думка не залишилася лише в сфері утопічних проектів, треба було 

надати їй відповідного розголосу. А щоб вона надовго запала у свідомість 

населення, яке проживало на Україні, особливо польського або сполонізованого, 

для цього найкраще надавався часопис, котрий популяризував би цю програму. 

Ролі Вацлава Липинського у створенні й редагуванні “Przegl^du Krajowego” 

присвячено цю статтю. Належить лише пояснити читачам: ми вживаємо ім’я 

Липинського - Вацлав - у його польському звучанні. Це випливає не з якихось 

націоналістичних настроїв, а лише з форми, якої вживав сам Липинський, пишучи 

до “PrzegUdu Krajowego”. 

Певним проявом лібералізації, що настала у внутрішньому житті Російської 

імперії внаслідок поразки у війні з Японією і революції 1905 р., було обмеження 

цензури. В результаті, від осені 1905 р. число газетних заголовків, які видавалися в 

імперії, почало бурхливо зростати. У 1900 р. було зареєстровано 1002 назви, в 

1908 - вже 2028, потім, до вибуху Першої світової війни, кількість видань 

безперервно зростала, хоча вже з меншим розмахом
* 1

. Показані тут тенденції 

стосувалися і польської преси на території імперії, причому маються на увазі 

землі, розташовані поза територією Польського Королівства. Поряд з Вільно 

(близько 80 назв) другим за кількістю видаваних польських часописів був Київ, 

найбільший осередок польської преси на Україні, точніше на її території 

* 3 польської переклав Ярослав Грицак (Львів). 
1
 Bazylow L. Dzieje Rosji 1801-1917. - Warszawa. 1977. -C.547. Трохи інші дані, напевно, 

спрощені, подано в: Conte F. [red.] Les grandes dates de la Russie et de l'URS.S . - Paris, 1990. -

C.162: біля 1500 у 1905 p., 2400 у 1913 p. 

© Ганна Дкльонґова, Мірослав Філіпович, 1993 
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під владою Росії. В 1905-1914 рр. у цьому місті виходило близько 35 польських 

видань, які репрезентували широкий спектр політичних напрямків 
2
. 

Найважливішим з польських часописів, що видавалися в Києві, був “Dziennik 

Kijowski” (від 1906 р.), часопис, редагований на доброму журналістському рівні, 

наближений політично до національно-демократичної орієнтації. Меншою 

популярністю користувалася соціалістична преса, пов’язана з незалежницьким 

табором: тижневики ‘Gios Kijowski” (1906) і “Swit” (1906-1908) занепали, не 

знаходячи широкої підтримки читачів, хоча мали, між іншим, дуже цікаве 

ставлення до українського питання. Широкою популярністю серед поляків 

користувався петербурзький консервативний “Kraj”. Усі перелічені тут видання, 

хоча й присвячували дуже багато місця локальним справам, обмежувалися 

рамками окремих течій польської політичної думки, а на українські справи 

дивилися, як правило, через призму польського національного інтересу, а часто - і 

польського власницького статусу. Певним винятком були згадані тут 

соціалістичні видання, котрі трактували українську національну справу 

прихильно. 

У ці стандарти рішуче не вкладався “PrzegUd Krajowy”, засновниками котрого 

стали Леон Радзєйовський і Вацлав Липинський. У проспекті, виданому в Києві у 

квітні 1909 р. і підписаному Леоном Радзєйовським, де повідомлялося про швидку 

появу видання, були окреслені положення, які відбивали спрямування часопису і 

його засновників: 

“В ім’я добра нашого Краю, маючи на меті його духовно-культурне й 

економічне піднесення, прагнучи, аби пишним цвітом розквітло людське життя на 

нашій розлогій Русі-Україні, розпочинаємо нашу працю [...]. Ми є громадянами 

Русі-України, котру розуміємо як територіально- національну одиницю”. 

Радзєйовський обіцяв, що часопис буде писати про життя краю [тобто 

України - М.Д. і М.Ф.] правдиво і по можливості всебічно, без національних 

обмежень, а тим більше - без націоналізму. Істотною слід визнати також 

декларацію видавця, що часопис буде вдумливо спостерігати за життям 

“українського люду - народу, котрий відроджується, щодо якого ми, як верства 

заможніша й освіченіша, маємо культурно- суспільні обов’язки”
3
. 

Така декларація, підтверджена згодом у радикальній навіть формі наступними 

номерами “PrzegUdu”, ставила часопис в опозицію і до петербурзького 

консервативного “Kraju”, котрому закидали, що його ідеєю є вироблення якогось 

консенсусу чи угоди з Росією, і до “Dziennika 

2 Prasa polska w latach 1864-1918. - Pr.zb. - Warszawa, 1976. - C.98—99. 
3
 Prospekt tygodnika politycznego, spoleczno-ekonomicznego і literackiego “Przeglqd Krajowy". 

- Kijdw, kwiecieti 1909. Цит. за примірником, який зберігається у Публічній воєводській 

бібліотеці ім. В.Лопатинського в Любліні. 
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Kijowskiego”, часопису із щораз сильнішою загальнопольською орієнтацією. 

У тексті проспекту, підписаного, як уже згадувалося, Л.Радзєйовським, можна 

спостерегти сильний вплив думок Вацлава Липинського. Того ж таки 1909 р. 

з’явилася його невелика за обсягом книжка “Шляхта на Україні”, в якій він, 

зокрема, писав: “...ми є громадянами цього краю, а не державцями й сторожами 

чиєїсь власності, і як його громадяни маємо обов’язки по відношенню до нього і 

до місцевого люду - народу”. 

І далі: “...ми повинні нашими розумовими й матеріальними силами, які 

великою мірою нагромадили й представляємо в цім краї, підтримувати місцеву 

культуру, культуру краю і цього люду, культуру, котра може бути тільки 

українською, бо більше того, як показує наша історія, вона не є нам чужою, 

значну її частину, витворену протягом багатовікового життя на цій землі й завдяки 

праці на нас нашого люду, ми носимо в собі; отож наш обов’язок - повернути 

цьому народові нагромаджений в нас за віки капітал народних зусиль і народної 

праці”
4
. 

Вражає близькість ідей проспекту з думками Липинського, а при цьому варто 

пам’ятати, що свою книжку він закінчив у серпні 1908 р. Саме в цей час, зрештою, 

Липинський шкодував, що “бракує у нас для такої дискусії пресових органів, бо 

українська преса серед польського суспільства на Україні поширена замало, а 

тутешня польська преса, як вона зараз виглядає, через свою однобічність для такої 

дискусії невідповідна” 
5
. 

Тому політичну програму “PrzegUdu Krajowego” можна без особливого 

ризику приписати власне впливам концепції Вацлава Липинського. Однак варто, 

мабуть, дещо сказати і про людей, з котрими Липинський редагував часопис. На 

перший план тут виступає особа формального редактора, Леона Радзєйовського. 

Його постать найповніше, як на сьогодні, змалював Анджей Зємба у своїй статті в 

“Польському біографічному словнику”. 

Радзєйовський, 1881 року народження, тобто, майже ровесник Липинського, 

народився на “російському” Поділлі у шляхетській родині. Навчався в Києві, де 

студіював на факультеті права. Спершу брав участь у польських організаціях, а 

згодом, у 1908 р., почав видавати сатиричний тижневик “Bialy Paw”, в котрому 

висміювалося консервативне польське поміщицтво. Можна припустити, що вже 

тоді він був переконаним прихильником концепції Липинського. Зрештою, він не 

дуже довго дотримувався таких поглядів. Коли на зламі 1909/1910 рр. “PrzegUd 

Krajowy” перестав виходити, Радзєйовський зблизився з досі критикованим 

4
 Lipinski W. Szlachta па Ukrainie. Udzial jej w zyciu narodu ukrainskiego na tie jego dziejdw. - 

Krakdw, 1909. - C.78. 

5 Ibidem. - C.4. 
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ним же “Dziennikiem Kijowskim”, що мало знаменний вплив на його подальшу 

політичну еволюцію. В часи II Речі Посполитої колишній висміювач поміщицтва 

пов’язав себе з католицькими колами, аби своїм пером боронити польський 

католицизм від закидів і оскаржень у нетолерантності, відсталості та ін. Помер він 

у березні 1943 р.
6
. 

Співредакторами “PrzegUdu Krajowego” були Богдан Ярошевський і Тадеуш 

Міхальський. Перший, котрий ще на початку століття проголошував себе 

поляком, під впливом Липинського вибрав українську національність, а з часом 

навіть змінив прізвище на Конашевич
7
. Тадеуш Міхальський, київський публіцист 

і літератор, якийсь час вів відділ хроніки “PrzegUdu”, але згодом, правдоподібно, 

після конфлікту з Леоном Радзєйовським, залишив редакцію
8
. 

Ми б ризикнули навіть стверджувати, що коли серед редакторів часопису 

найяскравішою постаттю, яка задавала тон “PrzegUdowi”, був Вацлав Липинський, 

то серед співробітників, у той чи інший час пов’язаних з редакцією, виявилося 

багато знаменитостей, і то як поляків, так і українців. 

Слід згадати постаті такого рівня, як Богдан Лепкий чи менше відомий у 

Польщі Сергій Єфремов, письменник, критик та історик української літератури
9
. 

До “Przegladu” писали також історик і політик Дмитро Дорошенко
10

, письменник 

Василь Стефаник. Серед поляків найбільшою знаменитістю був Леон 

Василевський, політик і історик, близький соратник Юзефа Пілсудського, може, 

найбільш відкритий серед польських мислителів для справ українського, 

литовського чи білоруського народу. 

В “Przegl^dzie” можна знайти фрагменти праць Михайла Грушевського, але 

вони з’являлися в часописі за принципом передруків, у польському перекладі, а не 

як тексти, писані спеціально для київського видання. 

“PrzegUd Krajowy”, задуманий спершу як тижневик, вже на початку свого 

існування видавався як двотижневик. Так було від першого номера, датованого ЗО 

квітня (13 травня) 1909 р., до п’ятого номера 4 (17) липня 1909 р. Потім часопис 

виходив нерегулярно. Останній подвійний 11-12 номер вийшов під датою 23 

грудня 1909 (5 січня 1910) р. 

Часопис, що, як правило, мав біля ЗО сторінок, складався з трьох 

6 Zi?ba А.А. Radziejowski Leon Н Polski Slownik Biograficzny. - Wroclaw, 1987. -T.30. - C.64-

66. 
7
 Pobdg-Malinowski W. Najnowsza historia polityczna PoLski 1864-1945. - Paryi, 1953. - T.I. - 

C.72. 
8
 Lisiewicz U. Przeglqd Krajowy, 1909-1910. tirodowisko і problematyka spoleczno- polityczna. 

- Lublin, 1991. - C.33 (магістерська праця. написана під керівництвом проф. Г.Дильонґової. 

Примірник зберігається в Архіві Католицького університету в Любліні і в Центральній 

бібліотеці КУЛ). 
9
 Ibidem. - С.34. 

10
 Пізніше, в 1934 р., він написав цікаву статтю про Липинсікого в ‘Biuletynie Polsko- 

Ukrainskim”. Передрук у. “Harvard Ukrainian Studies”. - (1985. - VolJX. - N 3/4). - C.466-476. 
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великих розділів: публіцистичного, літературно-наукового й економічного. 

Номери звичайно розпочиналися з редакційних статей. Кожен номер містив також 

надзвичайно цікаву українську хроніку, поділену на три частини: українське 

життя, польське життя на Україні, російське життя на Україні. Окрім того, теж у 

формі хроніки інформувалося про останні події на польських землях. Це 

стосувалося як Конгресової Польщі, так і її інших окупованих частин. Часопис 

також приділяв увагу литовським і білоруським справам, меншою мірою - подіям 

у Росії, хоча частина публікацій стосувалася і цих сюжетів, писалося навіть про 

інші країни Європи 
п
. 

Тираж “PrzegUdu” не встановлено, однак, відомо, що він натрапив на вбивчу 

для нових видань проблему: брак передплатників. Власне, це стало 

найповажнішою причиною занепаду часопису через несповна рік після його 

створення, хоча інколи можна натрапити на думку, що “ PrzegUd” перестав 

виходити через ворожу кампанію, ведену колами польських націоналістів
11 12

. 

Можна погодитися з цим лише остільки, оскільки це могло вплинути на 

зменшення кількості передплатників. 

Час придивитися трохи ближче і до статей, котрі Липинський опублікував у “ 

PrzegUdzie”. Всього їх було 11, серед них можна виділити як програмні чи 

публіцистичні виступи першорядного значення, так і історичні розвідки. 

Траплялося, що Липинський писав редакційні статті. Так було у випадку 1, 2, 7, а 

також останнього, 11-12 номерів. Інколи публікації були підписані його 

прізвищем, завжди у польському звучанні. Іншим разом автор уживав псевдонімів 

Civis і Ukrainiec. 

У редакції Вацлав Липинський був чільним представником територіалізму, 

концепції, про яку можна сказати, що ‘PrzegUd” був її органом, принаймні, якщо 

йдеться про прихильників цього типу поглядів на Україні. Подібні тенденції 

спостерігалися і на інших землях давньої Речі Посполитої, хоча б у Литві, де 

Міхал Ремер видавав “Gazete Wilensk^” (1906 р.), яка виражала подібну позицію
13

. 

Це мало місце за три роки до появи “PrzegUdu Krajowego”. 

Основоположною тезою територіалізму було визнання того, що факт 

постійного проживання на певній землі, території веде до виникнення специфічної 

лояльності і обов’язків стосовно країни проживання. Прихильники територіалізму 

або приймали українську, білоруську чи литовську національну свідомість, або, як 

у випадку з Ремером, лишалися 

11
 Lisiewicz U. Op. cit. - C.51 і попередні. 

12
 Bilas L. The intellectual activity before World War І Ц Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - 

Vol. IX. - № 3/4. - C.276. 
13

 Пор. "Znak”. (R.41. - №409. - Czerwiec, 1989. - C.67-75); Jurkiewicz J. Romv6j polskiej mylli 

politycznej na Litwie і па Bialorusi w latach 1905-1922. - Poznan, 1983. - C.51 passim; Hemik J. W 

kr^gu krajowcdw polskich // Wi«£. - №10. - Pafdziemik, 1991. - C.98-108, зокрема, c.98-100. 
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в культурному відношенні й у сенсі ширшого національного зв’язку з поляками, 

що не шкодило їхній щирій прив’язаності до незалежної литовської держави, яка 

щойно поставала. Зрештою, навіть у випадку зміни національної свідомості 

територіалісти не йшли слідами своїх попередників-хлопоманів, не мусили 

поривати зі своїм суспільним середовищем. Липинський до кінця життя лишився 

типовим поміщиком, зберігаючи при цьому римо-католицизм, і то в період, коли 

римський обряд ототожнювався з вибором польської національної позиції. У 1909 

р. Вацлав Липинський окреслював себе як “українця польської культури”
14

. 

PrzegUd Krajowy” виражав ідеї територіалізму, швидше зближені з позицією 

Ремера, ніж з радикальною версією, яка вимагала зміни національної свідомості. 

Зрештою, ця остання версія була особисто втілена в життя частиною членів 

редакції. У першому номері Липинський писав так: “Ми ж, котрі не втратили 

громадянського зв’язку з нашим краєм, виразно бачимо перед собою два шляхи: 

шлях розуміння потреб України в інтересах “метрополії” і потреб українського 

народу в інтересах “вищих культур”, шлях чварів ... і шлях згоди, зіпертої на 

працю для добра краю, для досягнення кращого майбуття для нього, неможливої 

без всебічного розвитку українського люду, шлях, який об’єднує всіх громадян 

незалежно від національності, а не колонізаторів Русі-України, котрі щиро 

люблять її народ. І, спираючись на наші найміцніші в цьому краю культурні 

традиції, успадковані нами від минулого, і завжди дивлячись у майбутнє, ми 

обираємо цей другий [шлях - Г.Д. і М.Ф.]
15

. 

Викладену вище програму автор розвивав у чергових номерах часопису, 

наприклад, у номері 7, у статті “Два роз’яснення”. Читаємо там, зокрема, таке: “Бо 

чи вважаємо себе за поляків, чи за українців ..., однак хочемо бути її [України - 

Г.Д. і М.Ф.] громадянами, свідомими своїх суспільних обов’язків, які разом з її 

людьми, її народом прагнуть до спільної, кращої, вимріяної долі”
16

. 

Далі Липинський писав про тих, що, як і він сам, вибрали українську 

національну свідомість: “Ми ж, котрі спільно з цим народом прийняли ім’я 

українців, зробили це через почуття прив’язаності до цього народу, почуття, яке 

ніколи не згасало у грудях принаймні частини спольщеної української шляхти і 

яке тепер, разом з відродженням нашого народу, перетворилося з неусвідомленої 

симпатії і неясного почуття спільноти на почуття національної свідомості і 

добровільного національного пов’язання з нашим людом”
17

. 

Липинський не вимагав, підкреслимо це ще раз, від поляків зречення 

14
 Lipinski W. Dwa wyjafnienia // Przeglqd Krajowy. - №7 , ЗІ.УШ/ІЗ.ІХ. 1909. - С.1. 

16
 Civis [Waclaw Lipiftski]. Dwie drogi // Ibidem. - №1, 30.IV/13.V. 1909. - C.3-4. 

16
 Lipinski W. Dwa wyjafnienia. - C.2. 

17
 Ibidem. - C.2. 
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від польської національної свідомості чи, тим більше, - культури. Знову 

процитуємо: “в ім’я загальновідомого принципу суспільної користі польський 

елемент у нашому краї виконає завдання тих поляків, які співпрацюють з нами і 

яким ідеться про збереження на Україні польської культури і польської 

національності, а не того загальнопольського права власності, що спирається на 

визиск українського народу”
18

. 

Липинський у “Przcgl^dzie” публікував не тільки політичні статті. Він був 

істориком, і історія України лишалася, поряд з українською сучасністю, в центрі 

його зацікавлень. Варто нагадати, що на початку XX століття українська 

історіографія почала бурхливо розвиватися. Щоправда, вже тоді в ній кілька 

десятків років активно працював вчений такого рівня, як Михайло Грушевський, 

але, як писав Липинський: “Історія нашого краю має ще багато неясних, 

невисвітлених, не досліджених належно сторінок. Нічого дивного. Адже 

займалися нею донедавна не українці, а росіяни або поляки. Русь-Україну вони 

трактували як одну з провінцій польської чи російської держави [...], розглядаючи 

лише побіжно місцеве життя в його оригінальних проявах, котрі свідчать про 

самобутність життя українського народу, про відособленість, індивідуальність 

України”
19

. За Липинським, більшість польських істориків трактували українців 

як “якусь аморфну народну масу з дикими інстинктами”, а російські історики 

стояли на позиціях “единства русского народа”, відмовляючи українцям у праві на 

самостійне національне та державне буття
20

. Отож існувала нагальна потреба 

розвитку оригінальних українських досліджень історії свого краю. 

У власних історичних працях Липинський зосередився на історії новітньої 

України, а точніше - на історії української шляхти. У “PrzegUdzie Krajowym” він 

опублікував велику статтю з кількох частин, присвячену шляхтичеві XVII ст. 

Данилові Братковському. Варто пам’ятати, що ще раніше він видав невелику, але 

цікаву, уже згадану вище книжку “Szlachta па Ukrainie. Udzial jej w zyciu narodu 

ukrainskiego na tie jego dziejdw”, а в 1912 p. з’явилася видана за редакцією Липин- 

ського книга “Z dziejdw Ukrainy ”, де значна частина текстів належала перу 

редактора. Кульмінацією історичних праць Липинського була видана 1920 р. у 

Відні українською мовою монографія “Україна на переломі, 1657-1659”. 

Читачам історичних праць Липинського, хоча б і його розвідки про Данила 

Братковського, спадає на думку, що ця тема була обрана невипадково. Пишучи 

про історію української шляхти, котра, хоч і спольщена, але ототожнювала себе з 

українським краєм і народом, 

18
 Ibidem. - С.З. 

19
 Lipinski W. Daniel Bratkowski Н Przegl^d Krajowy. - 1909. - №1. - С.б. 

20
 Ibidem. 
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боролася за його права, сам Липинський - шляхтич польської культури, римо-

католик, котрий однак вважав себе українцем, можливо, шукав у давніх віках 

своїх ідейних предків і попередників. 

Пора стисло підсумувати: політичні ідеї “Przegladu Krajowego” і Вацлава 

Липинського не були сприйняті ширшими колами польського населення України. 

Тут домінували впливи Народної Демократії. В результаті як поляки, так і 

українці поставили на зміцнення і розширення свого власницького статусу 
21

, що в 

конкретних умовах призводило до конфронтації двох націоналізмів, котра 

завершилася успіхом третьої сили - Радянського Союзу. 

Що ж до Липинського, то складається парадоксальна ситуація: людина, 

значення якої в історії новітньої України важко переоцінити 
22 

була зовсім забута 

поляками. Його біографії немає в “Польському біографічному словнику”, марно 

шукати відомостей про нього і в основних історичних працях
23

. Звідси випливає 

нагальна потреба впровадження постаті й думок Липинського в коло зацікавлень 

польських істориків. 

2
Ї Kukiel М. Dzieje Polski porozbiorowe 1795-1921. - Paryi, 1983. - С.632. 

22
 Pelenski J. Introduction // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - VolJX. - №3/4. - C237. 

23
 Хоч би в книжці В.Серчика “Historia Ukrainy” (Wroclaw, 1990), де згадується прізвище 

Липинського, однак немає жодних відомостей про його особу, діяльність, погляди тощо. 
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РОМАН ЗАЛУЦЬКИЙ (Чікаґо, США) 

В’ЯЧЕСЛАВ латинський 
І ЙОГО ВІДНОШЕННЯ ДО УКРАЇНСТВА 

Україна протягом своєї історії зазнала величезних втрат на користь сусідів, 

зокрема, Польщі та Росії. Ці сусіди поглинули, коли йдеться про людський 

матеріал, безліч найбільш активного і цінного, що тільки жило на українській 

землі. Тому такою дивною і несподіваною виглядає поява серед українців 

В’ячеслава Казимировича Липинського, поляка за походженням, римо-католика за 

релігією, аристократа, історика та визначного теоретика консерватизму, історична 

пам’ять про якого щойно почала пробуджуватися. 

Польський рід Липинських гербу Бродзіч примандрував на Поділля з Нурської 

землі (Мазовія) щойно в другій половині XVIII ст. По лінії матері В’ячеслав 

виводився з родів, які були також майже виключно польські за походженням і 

культурою. Отже, у випадку Липинського маємо справу з чисто польською 

атмосферою. 

Всупереч своєму польському походженню, він уважав себе українцем з 

принципу, який висловив у своїх “Листах до братів-хліборобів” (Відень, 1926, 

с.417), що “українцем, своїм, близьким, людиною одної нації - єсть кожна людина, 

що органічно (місцем осідку і праці) зв’язана з Україною” [...] З територіяльної: 

політичної і патріотичної - форми національної свідомосте може вирости 

Українська Держава і Українська Нація”. А у Вступному слові до “Листів...” 

(с.ХХ) він заявляє: “Українцем єсть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути 

колонією; щоб з ріжних її племен, рас і вір повстала Держава Українська”. 

Таким чином, Липинський розвиває своє власне розуміння нації, базоване 

головною мірою на територіальному принципі. До часу появи творів Липинського 

серед української інтелігенції беззастережно панував народницький погляд на 

етнічне поняття нації, основним критерієм якого була мова. Липинський вводить 

нове розуміння нації, користуючись політико-територіальним принципом, що 

послідовно провадить до вимоги державності для України. Про територіалізм він 

писав у 1909 р. під псевдонімом ‘Civis” у київськім журналі “PrzegUd Krajowy” 

так: “Узгодити 

© Роман Залуцький, 1993 
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між собою поняття “країни” і “народу” є ціллю ідеї, що прибрала на Україні назву 

територіялізму. “Через загальне добро України до добра її громадян, через добро її 

громадян до добра тих народів, членами яких є ці громадяни” - така є засада 

територіялізму. Інше розуміння національного інтересу мусить довести до 

боротьби всіх проти вся”. Липинський висловлює віру, що всебічний розвиток 

України буде заразом запорукою розвитку всіх її мешканців і що цей розвиток 

може бути осягнутий тільки спільними силами. Тому на місце окремих, 

розрізнених національних інтересів він кладе спільний краєвий інтерес. “Все, що 

сприяє розвиткові почуття єдности між всіми мешканцями України, будує 

Україну, і руйнує її все, що їх роз’єднує” (“Листи...”, с.419). 

Натомість мові він відводить дуже важливу державотворчу функцію 

об’єднання й інтеграції різних прошарків населення в одну державну цілість. У 

листі від 20 квітня 1926 р. до генерала Петра Залєського, який як губерніальний 

староста на Харківщині в часи Української Держави був проти запровадження 

української мови в урядовий обіг, Липинський пише: “Хоч я є явним ворогом 

українського шовінізму, що оперує виключно різницями культурно-

національними (з них в першу чергу мовою), то в письмах до Вас відстоював я 

уживання української мови в українській державі (очевидно без всіх крайностей 

шовінізму), бачачи в тому один із потужних засобів, необхідних для державної 

могутносте, з’єднання пануючого класу з народніми масами”. 

У листі до Осипа Назарука (від 20 липня 1924 р.) він малює свій політичний 

родовід так: “Предки мої здобули собі землю нічим іншим, як тільки своєю кров’ю 

і своєю здатносте» до організації продуктивної хліборобської праці. На цих 

одідичених мною поняттях про законність володіння і прожитку, виросло у мене 

почуття обов’язку супроти рідної землі і супроти її народу” [...] “Українцем я був 

відколи вродився, тобто мене нещастя України зв’язало з нею всім тілом і душею, 

хоч в родині тоді говорили тільки по-польськи і французьки. Не став поляком 

тому, що політична польська ідея не захоплювала вже нікого в нашій родині, як 

ідея для нашого краю явно шкідлива [...] і будучність України мислив в 

політичних формах зреформованої Росії. До кінця Речпосполитої рід наш був 

консервативно роялістичний. По упадку Речпосполитої мої діди і прадіди служили 

вірно державі російській. Конфедерації барської і повстань, як серед більшосте 

осілої і земельної шляхти, в нашім роді не було. Мене не задовольняло оце 

політичне русофільство і я захопився українською політичною ідеєю”. [...] “Я 

найбільший смертельний ворог панування польської держави, польської 

політичної ідеї на Україні”. 

Рід Липинських не приєднався до польських акцій на Україні, пов’язаних з 

Варшавою чи зорієнтованих на неї. Він був лояльним до Російської імперії; люди 

цього роду не почували себе колонізаторами на користь інтересів тодішньої чи 

майбутньої Польщі. З іншого боку, вони 
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залишалися людьми цілком польської культури, і процес русифікації їх не 

заторкнув. Цей політичний досвід його роду визначає і головні лінії української 

політики Липинського. За Липинським, Україна брала свою культуру й 

аристократію із Заходу за посередницгвом Польщі, подібно як Польща сприймала 

західні впливи за посередництвом Німеччини. Тому Липинський вважає (у листі 

до Здіслава Грохольського від 20 липня 1922 р.), що “подібно до Польщі ми 

мусимо брати цивілізацію тільки з Заходу, але політично оглядатися на Схід. Як 

Польща, політично відмежуватись від Заходу і ширити західню культуру на Сході. 

Повалення азіятського большевизму, а тоді незалежна Українська Монархія в 

союзі з перебуваючими під її цивілізаційним впливом: відроджена Російська 

Монархія і окреме Білоруське князівство”. 

У цитованому вище листі до Назарука зустрічаємо заяву Липинського, яка 

дуже виразно йде врозріз із популярними у нас впливами народництва: “я є кость 

од кости і кров од крови польскої шляхти, що на Україні живе і єсть українська в 

тисячу раз більше, ніж ці, що себе за репрезентантів Народу у нас на 

Наддніпрянщині вважають”. Та він запевняє, що “перед загально-національним 

українським інтересом, інтерес нашої течії мусить розуміється відступити на 

другий плян” (у листі до М.Грушевського від 8.IV.1912 р.). Свою долю він 

пов’язує з долею тієї верстви, до якої належав сам за етнічним і соціальним 

походженням: “Моє українство, це українство моєї верстви, яким я хочу врятувати 

цю верству од загибелі і зробити її потрібною для нашої землі, для нашого рідного 

народу” (там же). Його верства потрібна народові, бо без такої верхівки народ 

розгубиться і пропаде, а з другого боку - ця зобов’язаність є пульсом життя 

верстви, якщо земля хоче зберегти себе від руїни. “Відречення найбільш 

культурних верств від політичного проводу кінчилось руїною і для тих верств і 

для цілого нашого Краю”, - остерігає він польських студентів, які походили з так 

званих кресів (Лист до товариства “Akademickie Kolo Kresowe w Krakowie” від 15 

липня 1925 р.). Пов’язання цієї верстви з Україною є тут не літературною ідеєю, а 

глибоким розумінням історичної долі. Якщо ця верства не зрозуміє такого свого 

пов’язання, то її чекає загибель, а країну - катастрофа. Куди пішла історія - відомо, 

одначе ця грандіозна візія така далекосяжна, що годі осягнути усі її імплікації, які 

ще й сьогодні не втратили своєї вагомості. 

Липинський говорить про зобов’язання відносно рідної землі, яку він уважає 

основним складовим елементом існування нації. За Д.Чижевським (“В’ячеслав 

Липинський як філософ історії” // Дзвони. - Львів, червень 1932 р.), це визначення 

- при всій своїй незвичайності - має в своїй основі глибоке, метафізичне почуття 

органічної єдності нації, що на землі живе, з землі виростає, психічно складається 

під впливом географічного оточення. В основі цього визначення лежить 

переконання, що почуття любові до рідного краю як до органічної цілості, 

глибокий зв’язок з 

78 



 

рідним краєм є необхідною та єдино можливою передумовою того найтіснішого у 

світі зв’язку людей, що зветься “нацією”. 

У записках, які він підготував для своїх споминів, Липинський пише: 

“Генезою мого українства не був сам становий, козацький романтизм (якого на 

Волині, в моїм селі не могло бути), ані усвідомлююча література, якої я не знав, а 

винесене з виховання домашнього - почуття не тільки прав, але й обов’язків 

супроти народу”. Липинський не належить до категорії “свідомих”, себто 

“усвідомлених” (газетами, поезіями і т.д.) українців. І Липинський теж 

“усвідомив” собі Україну, але якось інакше. Ось його слова: “Величчю своєю, а не 

брудом притягнуло мене ще в ранній моїй молодости до себе українство” (“Листи 

до братів-хліборобів”, с.ХІХ). Цю велич Липинський, який дав нещадну критику 

української інтелігенції, бачив у звичайних людях. Ніщо не документує 

конкретніше цих слів, як те, що він свою книгу “Україна на переломі” присвятив 

пам’яті селянина Левка Зануди, якого називає сусідом і приятелем, поставивши 

цій шляхетній людині безсмертний пам’ятник. 

Липинський бачить Україну в землі і народі, що на ній живе, однак свою візію 

поглиблює далі. Він накидається на студії історії, читає, звичайно, історичну 

літературу, але знову - і це характерно для нього - не спиняється на авторитетах, а 

йде до джерел. 

Якщо говорити про мотивації Липинського, то варто згадати дуже характерне 

місце в листі до Івана Гладиловича (від 17-18 березня 1929 р.): “Я ж по уродженю 

не “Русин” і Франковий “песій обов’язок” на мені не лежить". Це не полеміка з 

Іваном Франком. Зрештою, відомо, що Франко писав ці слова не без гіркоти. 

Однак це місце у листі Липинського підкреслює одне: мотивації обов’язку перед 

батьківщиною можуть бути різні, можуть виходити з різної бази, мати різний 

зміст. Та важко уявити собі більш категоричну мотивацію, ніж у Липинського: 

обов’язок перед землею і народом є справою життя або загибелі. Він це показав на 

прикладі свого власного життя. 

Липинський не покинув свого класу, не декласувався, як це робили 

“хлопомани”, що хотіли “найбільше уподобнитись до народу, замість народ 

уподобнити до себе” (“Листи...”, с.460). Він прийшов до українства “без каяття, 

без трусливого самопринижування, без самодеклясовання, без ренегатської 

зненависте до свого класу і купування собі цією зненавистю “народньої любови” 

(там же). Присвячуючи життя політичній і громадській праці для своєї української 

батьківщини, він лишається землевласником і аристократом, зберігаючи 

рівночасно й римо-католицьке віровизнання. Як бачимо, у Липинського структура 

лояльностей складна, неодновимірна. Можна думати, що в цьому плетиві різних 

вимог і лояльностей Липинський мусив наражатися на тяжкі внутрішні конфлікти. 

Однак так не було. Наскільки міцною і розвинутою була його система вартостей, 

настільки ж структурованою і багатоступінчастою - 
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система лояльностей, і вбудовані в цю структуру елементи не знищувалися, а 

навіть посилювали себе. 

Його соціально-культурне закорінення в польському світі, де панували сильні 

тенденції до відбудови старої Речі Посполитої, дозволяли бачити справи України у 

ще чіткішому світлі. “Од Польщі, як і не від Польщі, - писав він до Назарука (4 

липня 1927 р., абзац 9), - боронив і бороню Державну Українську Ідею мабуть 

власне тому, що як не українцеві Бог дав мені інстинкт Державний”. 

Його римо-католицизм щирий, глибоко пережитий, однак йому чужа і 

противна польська католицька перспектива на православ’я; його римо- католицизм 

загострював бачення православ’я на Україні. “Можна бути щирим католиком, і 

ним я є, - признається він Іванові Кревецькому (у листі від 14 червня 1928 р.), - але 

з цього не виходить, щоб цькувати на православ’я і копати найнебезпечнішу 

прірву між Українцями - прірву релігійну. Тоді треба мати чесність і мужність 

проголосити гасло існування двох окремих “українських націй”: католицько-

галицької і православно-наддніпрянської. Але голосити “соборність та єдність 

національну” і одночасно вважати та називати релігійними ворогами 9/10 цієї нації 

- це непочитальність”. 

Прийшовши до української нації з іншого, польського культурного кола, він 

бачив українську дійсність інакше, ніж її сприймали ті, котрі в цьому середовищі 

виростали. Явища, що для них видавалися самоочевидними, він не раз оцінював як 

прояви хвороби, що утруднює а то й унеможливлює здійснення державницьких 

прагнень. Липинський вважав, що українці є громадянством не тільки 

поневоленим, але й не державним (“Листи...”, с.418). Таке громадянство, на 

противагу націям поневоленим, але державним, як чехи чи поляки, не може 

шукати порятунку в зовнішніх “орієнтаціях”, але мусить лікувати себе в першу 

чергу внутрішньо. “В даний момент працю внутрішню: над консолідацією і 

внутрішнім скріпленням нації - вважаю багато важнішою від праці так би мовити 

зовнішньої, оборони від зовнішніх напасників” (лист до А.Жука від 30.ХІ.1921 р.). 

У листі до А.Монтрезора (від 12.IV.1923 р.) він уточнює розуміння внутрішньої 

праці: “Перевиховати українських людей з загонистих бунтівників проти чужих 

держав на спокійних, твердих і завзятих будівничих своєї держави - ось безмірно 

тяжке завдання, яке припало на долю сучасним українським поколінням”. Зокрема 

“молодь треба учити і підбадьорювати. Але ж цілею цієї науки мусить бути 

перемога. Тому помилки в минувшині не можуть бути промовчувані, бо інакше всі 

наші змагання знов скінчаться катастрофою” (лист до А.Чайковського від 

15.VII.1929 р.). 

Історичне минуле та географічне положення України не сприяли, на думку 

Липинського, витворенню та збереженню расової єдності. Оцей брак расової 

єдності, “сполучений з невиховуванням її в напрямі розвитку 

80 



 

єдности політичної, спричинився до того, що основною прикметою українських 

людей єсть повний брак патріотизму і зненависть до своїх власних земляків” 

(“Листи...”, с.424). Липинський вважає, що “смішне і національно руїнницьке єсть 

монополізованя неістнуючої “української чистокровности” якимись поодинокими 

групами місцевих - найріжнородніших по своєму походженю - українських 

людей” (там же, с.425 у примітках). “Українці, подібно як Греки, Італійці, Еспанці 

- свій брак єдности вродженої, свою руїнницьку вдачу зрадливих колоніальних 

метисів - мусять надолужити єдностю ідеологічною. На цім ґрунті виріс римський 

католицизм, виросло візантійство, виріс врешті большевизм, - пише Липинський 

до В.Кучабського у листі від 26.ХН.1928 р. - Все це єсть власне “догматизми” тим 

потрібніщі, чим більше на південь і на схід”. Це перша передумова єдності 

політичної. По-друге, треба створити сильну організацію, яка ці “догми” 

проводила б у життя. Цю “працю організацийну кожний повинен починати від 

самого себе: від самоконтролю, наскільки він сам надається до організації, і від 

самовиховання себе в цьому напрямі” (лист до Назарука від 18.11.1925 р.). Бо 

люди “мусять для створеня своєї творчої організації весь час боротись з напором 

руїни зовні і в самих собі, мусять весь час робити зусилля волі і розуму” (там же). 

Липинський дуже часто підкреслює потребу сильної, дисциплінованої організації, 

бо уважає, що “без організації ми останемо на віки одною з відмін українського 

блефу” (там же). 

Липинський почав здійснювати свою українську візію ще 18-літнім юнаком 

на гімназійній лаві. “В осені 1900 р., - пише він до Дмитра Дорошенка (10 лютого 

1930 р.), - я закликував гімназіальну польську громаду злитись в одну з такою ж 

громадою українською. В польській громаді мали тоді верх П.П.С-овці, які 

пропагували завзято самостійність України, але з тим, щоб вона була роблена без 

них, самими українськими руками, а вони б з цього користь для Польщі би 

тягнули. Поскільки перша ідея - самостійність - всеціло захопила мене, постільки 

друга - роля безвідповідального провокатора цієї самостійносте - була мені гидка і 

противна. Тому я покинув польську громаду і пішов до Українців, щоб сам 

особисто за своєю відповідальністю “робити” між ними по тогочасному 

пепесовському вислову - “самостійність”. Як бачимо, Липинський ставився з 

великим застереженням до насичування українського руху поляками, щоб 

вигортати вогонь чужими руками, використовувати його для польських цілей. 

Атмосфера в родині Липинських, мабуть, сприяла такій позиції В’ячеслава. 

Липинський зустрів розуміння і допомогу з боку своєї матері, Клари з роду 

Рокіцьких, за що висловлює їй свою вдячність (у листі від 14 червня 1917 р.): 

“Дорога Мама завжди допомагала мені в моїй праці для української ідеї, що 

сьогодні зачинає бути ясна та зрозуміла навіть для тих, що донедавна ще 

ставились до неї вороже та обоятно”. 
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Після студій агрономії у Краківському університеті та відвідування лекцій 

української мови Богдана Лепкого Липинський переїхав до Женеви, де протягом 

одного року вивчав соціологію. Тут він зустрів Бориса Грінченка і під його 

впливом взявся до поширення просвіти серед селянства за допомогою науково-

популярних видань. У листі від 28 лютого 1913 р. він писав до М.Грушевського: 

“Сумно, невимовно сумно дивитись на теперішнє наше селянське життя. Це 

зрештою спонукує до тим інтенсивнішої праці освітньої на селі”. Водночас він 

працює над історичним обгрунтуванням українства спольїценої шляхти та 

єднанням її на культурнім та політичнім полі з українським народом. У своїх 

історичних дослідах сягає він до джерел козацької революції середини XVII ст., 

протиставляючи традиційним поглядам на Хмельниччину нову концепцію - 

процес будування української державності. Так його історичні праці розпочали в 

українській історіографії нову так звану державницьку школу. 

Вибраний Липинським шлях державницької української праці провадить його 

від одної трагічної ситуації до іншої. Перше - особиста трагедія: два його брати, 

Станіслав і Володимир, та сестра Ванда не пішли його слідами, як і дружина 

Казіміра, яка походила з корінної Польщі, та їхня дочка Ева. Це, мабуть, було 

головною причиною їхньої подружньої розлуки. Липинський вважав родинне 

життя, поруч з організацією, заборолом, де “в любови до своїх, найблизчих - 

найдемо і ту радість і той спокій, що дадуть нам змогу перенести мужно всі 

терпіння”, які неминуче несе з собою громадська діяльність. І на підставі свого 

власного болючого досвіду Липинський додає зрезиґновано: “Родина - це 

приватна річ і не кожному Бог дав родинне щастя” (лист до Дениса Саварина і 

товаришів від 5 грудня 1930 р.). 

Липинському не пощастило приєднати до своєї ідеї праці для України, поза 

малими винятками, ані польської шляхти, що жила в Україні, ані спольїценої 

української шляхти, і то всупереч своїм історичним творам, де він доводив, що 

шляхта Правобережної України є прямими нащадками старих українських родів і 

закликав її сплатити борг своєму народові. Але це були невдачі не так самого 

Липинського, як радше цілого українства, як воно виявило себе під час і після 

Першої світової війни. Липинський не мав ілюзій щодо цього, бо в листі до Сергія 

Шемета (від 9 лютого 1926 р.) він пише: “Я не можу вірити, щоб знайшлися 

розумні і солідні чужинці (а від дурних авантюристів яка користь?), які могли б 

підтверджувати “українство” в тому стані, як воно тепер єсть”. Липинський 

говорить тут нібито про чужинців, але його твердження відноситься більшою 

мірою до всіх тих, кого він переконував взяти участь у політичній праці для 

української державності. Він не покинув своїх задумів і пізніше, бо ще в 1928 р., 

зневірившись в українцях (Миколі Кочубеї і Степані Гриневецькім), висловлює 

надію, що писатиме про “проблему української держави по-польськи. Може ці, що 

підуть колись 
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на Україну, зможуть цю мрію здійснити” (Дневник, ч.2, 8-14 січня 1928 р.). 

Та дії Липинського не обмежувалися Правобережжям: він намагався 

прилучити до ідеї самостійності України і зросійщені роди Лівобережжя. Цікаве 

світло на ці його намагання проливає листування з генералом Петром Залєським, 

своїм військовим начальником, а пізніше, в Українській Державі, харківським 

старостою. Але й ці заходи не стали успішними, бо Липинський закінчує 

останнього листа до нього (від 9 лютого 1927 р.) так: “дозвольте не порушувати у 

листах до Вас політики, до якої ми стосуємо цілком різні і протилежні, так 

практичні як і етичні оцінки”. 

Не мав він успіху і серед українців. Для Липинського було самоочевидним, 

що кожний нарід, який має свою національну окремішність, повинен мати власну 

державу. Але “супроти повної байдужносте щодо державницьких питань серед 

української інтелігенції”, де “культурники відкидали всяку політику” (лист до 

Дмитра Дорошенка від 10 лютого 1930 р.), постулат повної самостійності 

випереджав українські політичні прагнення і не знаходив - поза небагатьома 

прихильниками - ані розуміння, ані підтримки. Уже в листі, написаному в березні 

1911 р. до Андрія Жука і товаришів, переважно емігрантів з російської України, 

які планували тоді видавати у Львові суспільно- політичний журнал, Липинський 

висуває за умову співробітництва в ньому вимогу, щоб цей журнал стояв на 

позиціях самостійності України: “Заявляю Вам, Товариші, зовсім ясно і 

непохитно, що можу пристати тільки і виключно до такого діла, в котрому 

австрофільство буде лише тактикою (з застереженнями), а котрого ціллю буде 

повне і цілковите визволення України по той і по сей бік Збруча”. На таку вимогу 

самостійності політики російської і австрійської України наважилися щойно під 

впливом подій першої світової війни. 

Після війни Липинський продовжує свою справу на еміграції. “Значно 

багатшу ніж перед війною ідеологічну суть надала цій праці пережита нами 

революція” (лист до Дмитра Дорошенка від 10 лютого 1930 р.). У тому самому 

листі, за рік до смерті, він так оцінює наслідки своєї праці: “З факту, що я між 

Українцями, з якими я всіма силами своєї душі хотів злитися в одну державницьку 

громаду - що серед цих Українців я як був так і остався “чужим тілом” - роблю 

висновок, що ці Українці єсть органічно нездатні до державного життя”. У 

листуванні знаходимо багато місць, де Липинський висловлює не надто високу 

думку про сучасних йому українців і радше сподівається, що майбутні українські 

покоління зможуть краще зрозуміти й оцінити його думку. Так, у листі до Сергія 

Шемета (від 14 грудня 1922 р.) він пише: “хочу мати ще хоч трошки здорових 

глуздів, щоб написати те, що пригодиться може внукам, як не сучасним 

українським ідіотам і полуідіотам”. 

Для Липинського бути “чужим тілом” серед української спільноти означало не 

знаходити розуміїшя своїх ідей та своєї праці, а то й викликати 
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підозру, чому це він, за етнографічним критерієм поляк, хоче ангажуватися у 

такій, навіть серед самих українців непопулярній і безперспективній справі, як 

повне усамостійнення України. Відчуття чужорідності в спільноті, серед якої і для 

якої він трудився, збільшувало почуття самотності. “Все більше тужу за 

самотностю, - записує він 27 лютого 1927 р. до свого Денника, т.З, - і чимраз 

більше починаю розуміти, що я сам на світі серед чужих”. “Велика це трагедія 

людська, що в найтяжчих хвилинах людина мусить бути самітна, особливо ще в 

наших українських умовах. Самітні Ви, самітний і я”, - пише він до Євгена 

Чикаленка (27 грудня 1928 р.) на звістку про смерть його дружини Юлії 

Миколаївни. 

Свідомість відчуженості та самотності не штовхає Липинського до зневіри. 

Від зневіри, а то й розпачу його охороняє глибока релігійність. “Якби не віра в 

Бога, то нічого б не осталось як покінчити з таким змарнованим життям”, - пише 

він Дорошенкові (10 лютого 1930 р.). Але він і надалі продовжуватиме свою 

літературну працю, усвідомлюючи, що вона матиме виправдання тільки “як 

самоофіра, як самоспалення”, - признається він Назарукові у листі від лютого 1928 

р. “Це власне одно і залишається мені тепер робити з молитвою : “нехай святиться 

Ім’я Твоє, і нехай буде Воля Твоя” на Україні, яку Ти сотворив такою, як вона 

єсть, для цілей нам, людям, невідомих...”. 
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ЄВГЕН СВЕРСПОК (Київ) 

ЗАЛІЗНІ СТОВПИ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

“Від того, чи це відродження приведе до створення сильної і авторитетної 

церковної організації, чи ця організація стане осередком напруження волі 

національної і розпалить в нації містицизм релігійний, з його ідеалізмом, 

любов’ю, посвятою і дисципліною, чи дасть вона лад і порядок громадським 

думкам і хотінням національним... залежить у першій мірі будуччина як нашої 

культури української, так і будуччина нашої держави”. 

В’ячеслав Липинський височіє на українському горизонті одинокою постаттю 

на правому березі. Настільки одинокою, що учасники масового національного 

руху його не помічали, і тільки в колах інтелігенції, переважно консервативних, з 

повагою схилялися перед ним. Совєтська історіософія не йшла далі усмішки в 

адресу українського монархіста. Мовляв, історичний анахронізм... 

Але кожен серйозний історик, незалежно від політичних симпатій, 

зупиняється на імені Липинського з великою увагою і розумінням, що має справу 

з політичним мислителем, з постаттю великої гідності і безсумнівної справжності. 

Людина органічної цільності і великої послідовності, він стоїчно пройшов у 

розбурханому українському морі, не пристосовуючись до демократичної і 

соціалістичної кон’юнктури, не змінивши римо- католицького віровизнання 

комусь на догоду, не зрадивши ідеалів честі і поваги, заснованих на 

всепроймаючій вірі в єдиного Бога, що надає сенсу нам і ваги усім нашим 

змаганням. З готовністю бути побитим камінням він твердо виголошував свої 

правди, йдучи проти вівтарів і течій часу. Не забуваймо, що ці вітри саме 

розбушувалися. “Вітер з України” зухвало реготав і на Заході відчував перегук... 

Липинський зовсім нічого не прийняв з цієї нової стихії розкованого плебейства, 

яке починало писати нову сторінку історії. 

Нині вітри вщухли, течії ослабли за браком справжніх глибинних джерел. 

Прийшла пора Липинського. Зі своїми роздумами про вічні начала, про релігійні 

джерела творчої волі і державотворчості, зі скептицизмом щодо соціалізму, 

демократії і прогресу, з гостро 
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акцентованою ідеєю державної самостійності України Липинський стає перед 

нами у першому ряду політичних учителів народу. Він хоче передавати народу 

духовний досвід аристократії, вистражданий віками боротьби за збереження 

духовних цінностей. І серед них він виділяється чіткістю постановки питань і 

твердістю відповідей. 

Особливо вирізняється В’ячеслав Липинський серед ідеологів і лідерів 

українського національного руху XX століття принциповою ясністю постановки 

проблеми фундаментальної - релігійної проблеми. 

Власне, тільки для нього ця проблема була основною і наскрізною. Релятивізм 

початку XX віку настільки розмив грань абсолютних цінностей, що навіть серед 

українських політиків, які загалом не приймали атеїзму, релігія посіла місце 

збіднілої родички. Ліві віддавали їй належне в історії і прикидали можливості її 

політичного використання. Праві цінували релігію як елемент священної традиції, 

але не допускали, щоб вона заважала їм у побудові волюнтаристичних концепцій. 

Засада “творчого насильства та ініціативної меншості як порядкуючих сил” у 

Дмиїра Донцова фактично ставить силу, владу і політичний успіх на місце, де у 

В’ячеслава Липинського стоять давні як світ категорії: моральний авторитет, 

дисципліна і послух, вироблений ідеалізм і моральна сила. 

При спільності багатьох засадничих орієнтацій, правих орієнтацій ідеалізм, 

волюнтаризм, антидемократизм і антисоціалізм, провідна верства, ідея державної 

незалежності і т.д. - Донцов і Липинський в чомусь дуже істотному протистоять як 

антиподи. Обидва автори були орієнтовані на Європу. Обидва мали погорду до 

наших національних слабостей - розчуленості та схильності до анархії. Зрештою, 

обидва мали великий респект до української релігійної традиції. 

Але, здається, саме тут полягає розмежування між ними - в серйозності 

ставлення до релігії. Дмитро Донцов акцентував християнізм української традиції, 

але коли в концепції “чинного націоналізму” християнська етика стояла йому на 

заваді - він поставив на її місце аморалізм сили. А що значить релігія без етики? 

Питання релігії завжди для Донцова стояло, але на другому плані. Релігія на 

другому плані - це вже не релігія, це не вища ціль, лише засіб для земних цілей. 

За самою своєю суттю релігія не може стояти на другому плані - це було ясно 

від Адама. Адже Каїн убив Авеля з заздрості, що Бог радо приймає жертву 

Авелеву. Бо це була інша жертва. Авель святобливо приносив усе найкраще, що 

мав. Каїн теж приносив - з необхідності, але не від радості, бо жертва стояла у 

нього на другому плані. Це і є первень матеріалізму по суті. 

Православний Дмитро Донцов не писав книг про релігію. З його 

марксистського минулого релігійний корінь не вибуяв. Католик 
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Липинський написав книгу “Релігія і церква в історії України”, і ця книга 

утверджувала релігійний корінь віри українського народу. Але справа навіть не у 

книзі. Справа в глибокому переконанні, що без глибокої справжньої віри у Бога 

наших батьків, без святині - народження української незалежної держави 

неможливе. 

Животворча сила релігії - це нерв історіософської концепції Липинського. 

Одних лише політичних, світських засобів для обмеження людських егоїзмів не 

вистачає. Зроблене людьми легко може бути попсоване і знищене. Тільки над 

усіма людьми поставлений і для всіх людей однаковий і однаково їх 

зобов’язуючий БОЖИЙ ЗАКОН громадської моралі і тільки авторитет влади 

духовної, яка цей Божий Закон береже і за його виконанням стежить, в стані 

обмежити людські егоїзми однаково як сильніших, так і слабших. Тільки релігія і 

церква в стані своєю владою духовною, владою “не од миру сього”, примусити 

сильніших вжити свою більшу силу не тільки для себе, а й для добра слабших. 

З нещадною суворістю Липинський дивиться на політичних діячів, 

позбавлених поняття про вищі цінності. 

“Та церква і релігія, що замість дрібного користолюбного містицизму 

пасивних, безбожних, безідейних і боязких людей дасть нам містицизм релігійний 

людей сміливих та активних - це значить: замість страху перед чортом (якого ми в 

образі Москаля, Ляха, Жида, пана, буржуя, соціаліста, большевика чи ще якоїсь 

іншої “причини нашого лиха” перед собою та іншими, для виправдання нашої 

власної духовної нікчемності малюємо) дасть нам любов до Бога, до правди, до 

ідеї - і замість теперішніх, затроєних ядом зненависті і неспокою, безсилих 

конвульсій розуму і серця, дасть нам, на глибокій вірі і любові оперту, спокійну 

силу духа для твердого, непохитного і послідовного творення нашого 

українського діла...” 

В максималізм Липинського вписується лише віра, живлена офірою, 

людським самообмеженням і терпеливістю. Віра не декларована, а діяльна. 

“Та церква і релігія, що мирить нашу взаємну злобу, навчить нас з любов’ю 

класти життя своє “за друзі своя”... навчить нас чесності, посвяти, послуху і 

дисципліни, а тим самим навчить нас єдності і організованості, що дасть нам силу 

морально переносити терпеливо та мужньо ве те горе і всі ті страждання , без яких 

ні одна війна і боротьба за одно з найтяжчих у світі діл - за Державу Українську - 

обійтись не може”. 

Причину нашого лиха Липинський визначив дуже точно: “егоїстично- 

матеріалістична темрява, яка застить нам шлях до вищих цінностей”. 

“Та врешті церква і релігія, що нашу боротьбу за Україну виведе з її 

дотеперішньої безпросвітної егоїстично-матеріалістичної темряви і дасть їй вищу, 

ідеалістичну, Законом Бога значену печать”. 
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Липинський принципово розмежовував велику ідеалістичну віру в земне 

щастя, містицизм забобонних шукачів достатку і розкошів. “Убивши своєю 

гордістю свою релігію, людина замінює віру в Бога вірою в себе і свою чудодійну 

силу, містицизм релігії замінює містицизмом магії - і дає волю своїм 

пристрастям”. 

Люди схильні плутати ці два протилежні потяги - вгору, до висот ідеалізму, і 

вниз - до корисливого матеріалізму і егоїстичної свободи. 

“Тільки тоді, коли життя матеріальне, державне, керується незмінливими і 

вищими од людських Законами Бога, і коли віра в Бога і любов до нього не 

дозволяють людям знаходити всю ціль свого існування в матеріальному, земному, 

тілесному - можна весь час містичне захоплення піддержувати”. 

З висот цих засад В’ячеслав Липинський бачить усю гру XX віку у фантоми 

щастя, як на долоні: “Весь творчий розмах, який родить всяка віра, виладовується 

дуже скоро, коли ця віра вичерпується здобуттям земного “щастя” і земних 

матеріальних благ. Здійснення такої віри в формі завоювання влади приносить 

людям завжди повне розчарування і кінчиться її руїною. Такий містицизм 

спирається на оптимістичних ілюзіях соціалістичного, націоналістичного, 

демократичного чи ще якогось “земного раю”... І на неоправданій історичним 

досвідом вірі у чудодійну і нобмежену силу людського розуму. І містицизмом 

магії, опертої на вірі в такі практики, не можна ні опанувати, ні обмежити... 

зажерливих егоїстичних інстинктів, що лежать у її основі”. 

На жаль, знати істину - це ще не значить зупинити розкручений інертними та 

ірраціональними силами маховик історії. 

“Всі тривкі держави та великі культури розвивалися з розвитком релігії і 

падали з її упадком”. Це закономірність, яка, за переконанням Липинського, 

повторювалась і буде повторюватись. От тільки проблема, як розгойдати ту високу 

хвилю ідеалізму на відпливах, як зберегти від розмиваючих течій традицію, яка 

живила б покоління людей великої віри і офірності. 

А матеріалізм дається легко без усякого плекання і швидко розростається. 

Заповітна ідея Липинського - всупереч практичним резонам і віянням часу 

живити віру і той ідеалізм, що дає надмір життєвих сил і відкриває простір духові. 

Звичайно, часом він нагадує дивного птаха, що залетів у зону зміненого клімату. 

Чи приймати його як майстра і вчителя літати, чи як експонат, з якого можна 

використати крила і пір’я для декорацій у стилі ретро? Хто вчиться літати, тому 

потрібен Липинський з усіма його постулатами на осягненій ним висоті. А хто не 

вчиться, тому досить і пір’я. 
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ІСТОРИЧНІ 

І ФІЛОСОФСЬКІ ДУМКИ 

В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 





 

ЮРІЙ ВІЛЬЧИНСЬКИЙ (Львів) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ 

У своїх початках В.Липинський був народником і демократом. Орієнтуючись 

на М.Драгоманова і М.Грушевського, він, по суті, продовжив те, що 

започаткували “хлопомани”, а саме - повернення полонізованої частини 

української шляхти до українства. Однак з перших кроків В.Липинський 

репрезентує державно-політичний аспект мислення, тобто перевагу політичного 

над етнографічним і фольклорним, коли йдеться про встановлення національної 

приналежності. 

Липинський прийшов до українства розумово - можливо, саме тому він 

збагнув політичну суть української проблеми й мислив від самого початку свого 

заангажування до національного руху політичними категоріями. Його менше 

цікавило, хто добре говорить українською мовою і хто якого віросповідання. 

Тому, наприклад, він не вважав, що, будучи політичним українцем, йому треба 

перестати бути римо-католиком. Історіософія В.Липинського є запереченням 

того, що дала українська народницька традиція або, як її називав В.Липинський, 

“національно- культурна, демократична”. Ця остання обгрунтовувала погляд, що 

українська історія - це історія народних мас, їх інституцій, а не історія “гетьманів, 

королів і панів”. Національно-культурна традиція виходила з засади, що говорячи 

словами М.Грушевського, у конфліктах народу і влади вина завжди лежить на 

владі, бо інтерес трудового народу - це найвищий закон всякої громадської 

організації. В особі Липинського ми бачимо історіософа, який не тільки відкинув 

ці вихідні положення, але, навпаки, підкреслював ті моменти української історії, 

які народницька школа заперечувала. Українська національна ідея, за 

Липинським, тільки тоді здатна оживити собою українську етнографічну масу, 

коли вона йде поруч з ідеєю суверенітету українського народу, кличе до повного 

національного визволення і на місце рабської служби чужим державним 

організмам ставить прагнення створити власну державу: “Внутрішня боротьба 

українська тільки тоді могла би бути не руйнуючою, а творчою, коли б велась 

вона в ім’я повної волі й повної - державної й культурної - незалежности цілої без 

винятку української нації. Не існує ні одної 
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європейської нації без спільної ідеї національної незалежности і без спільної 

боротьби за цю незалежність. І тільки коли існує об’єднуюча спільна ідея 

української національної незалежности, можемо говорити про існування 

української нації”
1
. Саме тому боротьбу за державний суверенітет українського 

народу В.Липинський вважав найважливішою і вихідною точкою політичної 

історії України. 

Таким чином, акцент на державному аспекті української історії є цінним 

доповненням попередньої історіософії (зокрема М.Грушевського), що ставилась 

до держави неприхильно. В історіософській концепції В.Липинського 

концентрується увага на тих моментах української історії, які мали державний 

характер: інтерпретації поодиноких висловів самого Богдана Хмельницького, 

Переяславському трактаті і Гадяцькій угоді, династичних планах гетьмана. Суть 

нової концепції полягала в тому, що за часів Хмельниччини зародилася, може, ще 

тільки в загальних контурах, найбільша ідея, яку витворила українська політична 

думка: ідея незалежності і самостійності української держави, відтак епоха 

козаччини була епохою української державності, а не добою соціальних змагань 

низів. 

Відомо, що розвиток, життєздатність і відмирання кожної держави залежить 

від форми її організації. Ця остання, на думку В.Липинського, залежить від 

“активної меншості”, яка завдяки своїй матеріальній і моральній силі висувається 

на чоло нації і творить необхідні матеріальні і духовно-громадські цінності, що 

потім переймає і привласнює вся “пасивна більшість” нації, об’єднуючи її в один 

суспільний організм. Усім державам, незалежно від форми устрою, притаманне 

співіснування влади та провідної верстви як носія влади. У суспільстві 

В.Липинський виділяв три джерела влади, між якими можливі й певні комбінації: 

сила матеріальна, або “войовники”, економічна - “продуценти” та інтелектуальна, 

або “інтелігенти”. Державотворчий інстинкт притаманний войовникам-

продуцентам. Інтелігенція, за Липинським, виконує допоміжну роль, важливу тим, 

що вона усвідомлює та формує стихійні, підсвідомі прямування в суспільстві. 

З національної ідеї В.Липинського, що спиралася на українську історичну 

базу, органічно випливає ще один момент його історіософії - це культ сили і 

великої людини. У пізнішій творчості вченого, особливо в “Листах до братів-

хліборобів”, все помітніша його схильність до твердження, що саме великі люди 

творять історію. У центрі його філософії стоїть “велика людина”, “потужний, 

Богом посланий” гетьман Хмельницький з його жадобою влади, хотінням 

панувати, нещадний у війнах, здатний хитрістю в переговорах і твердою рукою 

супроти підвладних досягти своєї мети. Найістотнішим елементом мислення 

1
 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського 

монархізму. - Відень, 1926. - С.15. 
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В.Липинського лишається для нас розуміння і оцінка проблеми сили. “Сила і 

авторитет - дві прикмети, без яких не може з’явитися в нації провідна об’єднуюча 

та організуюча її групи влада”
2
. Розмірковуючи про значення сили в політиці, 

Липинський відстоював позицію, що збігається з ученням видатного мислителя 

епохи Відродження Н.Макіавеллі (1469- 1527). Обидва цікавились головним 

чином питанням, як найкраще збудувати державу і забезпечити її цілісність в 

перші часи існування. Ці дві історичні постаті розділяє чотири століття, але їх 

об’єднує своєрідна філософія сили, яка так потрібна в умовах консолідації нації, 

що виборює державну незалежність. В.Липинський переконаний, що “без сили 

меча, без фізичного примусу, яка од початку і до кінця світу була, єсть і буде 

прерогативним монополем, ознакою і суттю держави, ніяка сила громадська не 

може ані забезпечити себе, ані зреалізувати своїх остаточних бажань”
3
. Коли 

йдеться про порятунок Вітчизни, не слід перейматись міркуваннями про те, що 

справедливо і що несправедливо, що милосердно, а що жорстоко і ганебно; треба 

діяти так, щоб забезпечити нації свободу і незалежність. Таким чином “мета”, яка 

виправдовує будь-які засоби і яка є “загальним благом” - це національна держава, 

а державний інтерес, якому підпорякована політична діяльність, - це інтерес 

Вітчизни. 

В.Липинський як представник українського макіавелізму був першим 

політичним мислителем, котрий трансформував проблему сили у свою концепцію 

і продумав її основні засади. Зрештою, його слова, що “ніхто нам не збудує 

держави, коли ми самі її собі не збудуємо”, і донині лишаються актуальними. 

Відтак сьогодні, на нашу думку, абсолютно неможливо зрозуміти причини 

поразки української революції 17-20 рр. нашого століття, не усвідомивши того 

основного, за твердженням В.Липинського, факту, що боротьбу за становлення 

української держави, тобто за здобуття повної волі для української нації, 

провадили люди, які в державну незалежність України не тільки перед тим ніколи 

не вірили, але й до самої ідеї державної незалежності ставилися з погордою. 

Липинський підкреслює, що під гаслами висміювання самостійництва як 

“буржуазного балакунства” розвивався увесь період ідейної підготовки до 

національної революції наприкінці XIX - на початку XX ст. Більше того, під 

знаком якнайгострішого поборювання самостійників пройшов увесь перший, 

найбільш гарячий, найбільш творчий етап діяльності Центральної Ради. 

Українська демократична інтелігенція не могла себе уявити в ролі будівничих 

української держави, і тому ідея власної державності, збудованої якимись 

українськими класами, була для неї якщо не ворожою, то, в кращому випадку, 

абсолютно чужою. Натомість вона хотіла 

2
 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - С.79. 

3
 Там же. - С.126. 
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використати тільки для себе єдину роль, до якої по природі своїй почувала себе 

здатною, - роль посередника між Російською державою й українськими народними 

масами. Це по-перше. 

По-друге, коли провідники нації борються за повне визволення і державну 

незалежність цілої нації, - відзначав В.Липинський, - кожний член нації для них - 

дорогий союзник, жовнір однієї й тієї самої армії, без якої здобути незалежність 

неможливо. Але коли ці провідники борються за право посередництва між чужою 

державою і своїм народом, кожний член нації, що до їхніх “партій”, товариств чи 

об’єднань не належить, є чужим і, можливо, небезпечним конкурентом. 

Монополізація тільки для себе української національної ідеї була кінцевим 

результатом способу життя й діяльності тих, хто на експлуатації ідеї з метою 

посередництва будував усе своє політичне й моральне існування. 

По-третє, розвал Російської імперії, як зазначає В.Липинський, був 

катастрофічною несподіванкою для української інтелігенції. Інтелігентські 

соціалістичні партії проголосили самостійність не тому, що вони раптом відчули 

непереможне бажання мас мати свою державу (як цього домагалися і робили 

російські більшовики на місці старої спорохнявілої Росії), а просто тому, що нова 

більшовицька Росія не захотіла з ними як репрезентантами українського народу 

говорити. Зник той, перед ким можна було посередкувати. А тому російські 

більшовики, а не національна українська ідея, вважає Липинський, примусили 

українську інтелігенцію ступити на шлях державного будівництва. Саме 

монополія політичного представництва української нації була утримана 

інтелігенцією у часах будівництва української держави. Звідси - боротьба проти 

українських несоціалістичних елементів, бойкот гетьманщини у першім, чисто 

національнім і чисто самостійницькім періоді її існування. Відтак, бойкотуючи 

власну державу, українська інтелігентська демократія несе відповідальність за її 

помилки не меншу, ніж люди, що її очолювали. 

По-четверте, наша історія вже сотні разів навчала, говорить В.Липинський, 

що наша демократія, всі оці “канцеляристи і писарі за фахом”, демагоги за 

тактикою і кар’єристи в душі, були здатні тільки на одне: знищити власну 

державотворчу аристократію, а з нею й українську державу. Але збудувати щось 

нове, своє на тім порожнім місці українська демократія ніколи не могла. 

Вирівнювання класів, а разом з тим і націй за найнижчим типом - суть демократії, 

і відбувалося це в українській історії в усі часи її існування, що неминуче вело до 

занепаду й деградації, до чергової руїни. 

По-п'яте, кожна демократія у чистому вигляді, і українська теж, - це організм 

без хребта, бо спинний хребет кожної державної, отже, й демократичної державної 

організації - армія, яка не твориться ні “виборами”, ні демократичною, найбільш 

“народолюбною” політикою. Армія твориться силою, згори вниз, а не знизу вгору. 

Отже, коли якась 
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нація, вважає В.Липинський, не матиме власної армії, власної організації праці у 

формі окремого господарського апарату, то вона стане нацією, залежною від 

чужої армії й чужого господарського апарату. 

По-шосте, якщо відродження нації відбувається без національного ідеалізму, 

без любові до цілої нації в усіх її класах і групах, без того ідейного пафосу, тієї 

романтичної закоханості в образ волі і незалежності, що йшло в парі з 

відродженням усіх європейських народів, то з самого поняття нації викидається 

його живий творчий зміст, лишаючи тільки форму - “мертву шкарлупину без 

зерна”, як образно говорить В.Липинський. 

По-сьоме, знайти і залучити до державної праці найкращих організаторів не 

зможе навіть найдемократичніша виборна влада, бо вона насамперед мусить 

рахуватися не з талантом, а з партійним цензом людини. До того ж вона 

зацікавлена, аби ніхто здібніший, ніхто дійсно талановитіший не конкурував з нею 

в державній пращ, бо виборець може втратити любов і довіру до своїх 

представників. Усяку виборну, тимчасову владу репрезентує політик, який думає 

тільки про наступні вибори, і лише той, хто стоїть понад всякими виборами, понад 

всякими партіями, - державний муж, зацікавлений у зростаїші й зміцненні, а не у 

використанні держави, саме він несе за цю державу не тимчасову, а постійну (аж 

до смерті і по смерті перед своїми нащадками) відповідальність 
4 5

. 

По-восьме, В.Липинський відстоював думку, що ставка на демократизацію 

Росії недоцільна, що українці нічого не здобудуть, коли не виборюватимуть 

“державної сторони нашої справи”. Він був також противником пропаганди 

австрофілів, визначаючи австрофільство лише як доцільну тактику для 

українських галицьких політиків. Тому наполягав на тому, щоб у майбутній 

австро-російській війні свідомо не стати на бік Австрії чи Росії, а орієнтуватися 

передусім на власні сили. 

Як бачимо, Липинський, як у свій час Макіавеллі, понад усе в політиці ставить 

інтерес держави, і то національної держави. Останній переконував, що держава є 

націєгворчим фактором, і що тільки тоді може створитися повноцінна нація, коли 

вже існує держава. Наша нація роз’єднана політично, ідейно і культурно. Щоб не 

загинути назавжди, вона мусить створити свою державу, свою одну національну 

державну ідею, таку, яку в формі національно-державної незалежності мають 

росіяни, поляки, чехи, угри, не кажучи вже про інші великі культурні нації, - й 

одну національну культуру, таку, що об’єднує кожну націю на цілім світі в одне 

тілсЛ 

4
 Вперше ідею українського монархізму ВЛипинський висунув вже в 1911 р. на нарадах 

українських патріотів-самостійників. Послідовна монархічна теорія незрозуміла без її історичної 

бази, а зголошена тема і її обсяг не дозволяють нам зупинитись на цьому детальніше. 

5 Див.: Дві концепції української політичної думки: В'ячеслав Липинський - Дмитро 

Донцов. - 1990. - С. 94. 
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Звідси випливає розуміння В.Липинським національної приналежності. Він 

ставить знак рівності між державною і національною приналежністю. На місце 

культурно-мовного націоналізму (прикладом може бути О.Потебня) 

В.Липинський ставить територіальний патріотизм. Саме завдяки цій тезі в 

українській політичній думці утвердився погляд, що постійні мешканці 

української землі без уваги на їх соціальну приналежність, віровизнання, етнічне 

походження і навіть національно-культурну свідомість мають бути 

повноправними громадянами української держави. 

Знак рівності між національною і державною приналежністю, на чому 

наполягав В.Липинський, підніс наше національне мислення до висоти 

європейської політичної думки XX ст. Якраз у цьому, а також у багатьох інших 

питаннях В.Липинський суттєво розійшовся у поглядах та оцінках на проблему 

нації і держави з іншим державником Д.Донцовим. Якщо перший ішов “через 

державу до нації” (спочатку буває держава, а потім нація), то другий - “через 

націю до держави”, один був подвижником консервативної думки, другий - 

революційної. А це вже дещо інша тема. 
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НАТАЛЯ ЯКОВЕНКО (Київ) 

GENTE RUTHENUS NATIONE POLONUS - 

ЗМІСТ І ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ 

У БАЧЕННІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

Вислів Gente Ruthenus natione Polonus, як відомо, вперше прозвучав у 

середині XVI ст., первісно пов’язуючись з іменем видатного польського 

публіциста, русина з Перемишльщини Станіслава Ожеховського (Оріховського)-

Роксолана. Sensu stricto шляхта України-Русі дещо пізніших часів дослівно себе 

так не називала, але словесний штамп на означення її політичної і національної 

самоідентифікації виявився настільки влучним, що крилату фразу публіциста-

русина підхопили нові часи, і нині, здається, вже неможливо обминути її, 

звертаючись до історичної долі руської (української) родової еліти. У працях 

Яиуша Тазбіра, Яреми Мацішевського, Френка Сисина, Терези Хинчевської-

Геннель, Мирослава Чеха, Анджея Камінського та ін., написаних упродовж 

останніх двох десятиліть, уже чимало розмірковувалося над ідеологічним і 

суспільним змістом стереотипу шляхтича-русина, у свідомості котрого, з одного 

боку, було міцно закорінене відчуття свого “руського” походження і споріднення 

“з нашою Руссю”, “нашим народом Руським”, а з іншого - не піддавалася сумніву 

власна приналежність до “польської політичної нації”, іншими словами - до 

держави, у якій провідну роль відігравали польський етнос і польська культура. 

Проблема “етнічного русина політичного поляка” у багатьох своїх аспектах і 

надалі лишається спірною, бо спосіб її тлумачення чималою, як не головною, 

мірою залежить від майже столітньої дискусії польських та українських істориків 

про характер колонізаційних процесів в Україні кінця XVI - середини XVII ст.: 

насильствених - з українського пункту бачення, логічно-цивілізаційних - у 

трактуванні польському. 

Не заглиблюючись детальніше у плетиво цього Гордійового вузла (що у 

конкретному випадку не входить до мого завдання), мушу, однак, зробити два 

застереження, на які спиратимуся далі. По-перше, різновид свідомості типу Gente 

Ruthenus natione Polonus був не індивідуальним проявом якоїсь спеціально 

“зрадницької” чи “угодовської” позиції (такий штамп, наприклад, побутує в 

новітній українській історіографії), а цілком 
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масовим явищем серед української шляхти поунійних поколінь, тобто орієнтовно з 

другого-третього десятиліть XVII ст. По-друге, стереотип “етнічного русина 

національного поляка” менш за все належить до дилем морального змісту, оскільки 

в основі його лежить соціальний компроміс між територіально-національним 

патріотизмом (мова й віра предків, відданість “старовині”, сентимент до рідних 

місць і ширше - до “нашої Русі”) та патріотизмом політичним, зіпертим на 

приналежність до політичного організму - держави, якій шляхтич (незалежно від 

того, чи вона персоніфікувалася в особі володаря, чи виступала в новітній 

абстрактній іпостасі) був зобов’язаний служити вірою і правдою. 

А тепер погляньмо на ставлення до стереотипу Gente Ruthenus natione Polonus 

В.Липинського, вченого, котрий уперше в українській історіографії звернувся на 

теоретичному рівні до ролі правлячої еліти у житті суспільства. Остання, на його 

думку, покликана забезпечити законність і стабільність влади, утримуючи соціум 

від анархії й хаосу і виступаючи тим самим у якості основної державотворчої (а 

отже - за Липинським - і національнотворчої) сили, бо, як підкреслював учений, 

“бунти низів можуть валити держави, але з них ще ні одна нова держава в світі не 

постала” k 

Згадуючи у передмові до “України на переломі” про розпочату ним роботу над 

“Історією України”, рукопис якої згорів у Русалівських Чагарях, Липинський 

говорить, що мав задум писати її “по схемі, дещо відмінній від прийнятої досі 

нашою історіографією, і з більшою увагою не до сентиментально-опозиційних та 

безрозумно-деструктивних, а до мужніх та організаційних прояв історичного 

життя нашої нації” (1920 р.) 
1 2

 Але і в концепційному баченні історичного 

процесу, і в зацитованій програмній фразі ми бачимо пізнього, зрілого 

Липинського. Чи ці самі акценти були властиві і його раннім творам, зокрема, 

відомій праці, написаній 1908, а виданій 1909 р. під назвою “Szlachta па Ukrainie. 

Udzial jej w zyciu narodu ukrainskiego na tie jego dziejow” (далі цитати з цієї книги 

подаю за машинописним перекладом з польської Юрія Косача). На мою думку - ні. 

При цьому характерно, що найпомітнішим є неспіввідносність акцентів, ба, навіть 

загальної тональності якраз у тлумаченні й використанні поняття Gente Ruthenus 

natione Polonus. 

У “Шляхті на Україні” історична схема часового відрізку від Люблінської унії 

до початку Визвольної війни ще максимально зближена зі схемою народницької 

історіографії. Полонізаційний процес В.Липинський, слідом за М.Грушевським, 

визнає радше наслідком впливів 

1 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського 

монархізму. - Відень, 1926. - C.XVI. 
2
 Липинський В. Україна на переломі, 1657-1659. Замітки до історії українського 

державного будівництва в XVII-ім століттю. - Відень, 1920. - С.9. 
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польської шляхетської культури на Русь, ніж здобутками “польського плуга”, 

тобто чисельним напливом етнічно польського елементу. Проникнення у 

свідомість української шляхти поняття про свою політичну інтегрованість до 

структур Речі Посполитої історик оцінює різко негативно як втрату національної 

самоідентифікації. “Український шляхтич, - говорить він, - наподоблюючись 

мовою і всією зовнішньою культурою до чужинецьких зайд, ставав для свого 

народу представником іншої, чужої культури, чужої національності; з місцевого 

громадянина, пов’язаного тисячами ниток із своєю землею “зем’янина” він 

спокволу ставав на тій своїй землі тільки колоністом” (с.15). Розклад, занепад і 

деморалізація - ось, за Липинським, супутники витворення стереотипу Gente 

Ruthenus natione Polonus. Про людей цього типу він говорить з підкресленою 

гидливістю: “оті всі gente Rutheni natione Poloni від Вишневеньких та інших 

починаючи” (с.ЗО). Улюбленця Галицької Русі Станіслава Оріховського-

Роксолана тут же кваліфіковано як “до шпику костей поляшеного” (с.43), що 

особливо виопуклює полемічну загостреність авторських інвектив. Історик 

нарівно вважає ворогами українського народу і “чужих ляхів”, і “своїх 

недоляшків”, у котрих, як у Киселя, “козацькі кістки лядським м’ясом поросли” 

(с.48). Оці власне “недоляшки” і витворили, за Липинським, “специфічний тип 

шляхтича, отого Gente Ruthenus natione Polonus - українця з роду, а поляка за 

національністю”, який так ніколи і не зміг стати “коронярем” (с.46), 

роздвоюючись між шляхетською культурою й державними традиціями Польщі, з 

одного боку, а регіональними інтересами й сентиментом до рідної України - з 

іншого. 

У піднесено-патетичному фіналі “Шляхти на Україні”, котра задумувалась як 

публіцистичний заклик до пробудження української свідомості серед 

правобережної спольщеної шляхти, автор ще раз підкреслює: “Мусимо вибирати” 

між польськістю і нашим [українським - Н.Я.] народом, бо ж “загибає без вороття 

той наш тип поляка gente Ruthenus, котрий для нової Польщі вже цілком 

непотрібний”, і нехай “не роздвоєне польсько-українське, тільки єдине українське 

серце в грудях наших б’ється” (с.63-65). 

Однак, проминаючи палкі заклики, стилістика яких цілком зрозуміла й 

виправдана, спробуймо подивитися, чи не суперечить Липинський- публіцист 

Липинському-історикові в одній і тій самій праці. У “Шляхті на Україні” він 

уперше малює портрети ( а швидше - шкіци до них) ряду “вірних синів 

українського народу”, шляхтичів, які нібито складали противагу типові Gente 

Ruthenus natione Polonus. Ось найвиразніші фігури з-поміж них - Іван Виговський, 

Михайло Кричевський і Юрій Немирич. Ці видатні шляхтичі-русини дійсно 

прислужилися Україні і своїми справами, і ціною власного життя в добу 

Хмельниччини, тож Липинський- історик правомірно підносить їх до рангу взірця. 

Але Липинський- 
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публіцист перешкодив собі зауважити очевидне: усі троє до спалаху 

Хмельниччини були класичними представниками типу “етнічного русина 

політичного поляка”, визнаючи польську Річ Посполиту за свою політичну 

батьківщину і вірно служачи їй, а якщо врахувати пропольську орієнтацію 

Виговського й Немирича, - то не позбулися відчуття політичної спорідненості з 

Польщею і в розпал кривавої ворожнечі. 

У період між 1909 і 1912 рр., натхненний пропагандистською ідеєю створити 

галерею історичних портретів шляхтичів - “вірних синів українського народу”, 

В.Липинський пише розвідки про Данила Братковського і Владислава Немирича, 

шкіци про Данила Нечая і Станіслава Мрозовицького (Морозенка) і, врешті, у 

1912 р. видає капітальну монографію про Станіслава-Михайла Кричевського. 

Остання, відштовхуючись від життєпису героя, розгортається в узагальнене 

дослідження участі української шляхти у Визвольній війні. Робота з персоналіями 

осіб, внесених до Зборівського козацького реєстру 1649 р., приводить до 

висновків, гадаю, і для самого Липинського дещо несподіваних. Вчений нарахував 

у реєстрі 663 шляхетських роди, або понад 1300 осіб, котрі піддаються 

ідентифікації, причому перелік цей, як зауважує автор, значно побільшиться, коли 

врахувати загиблих упродовж 1648-1649 рр., а також тих, кого ідентифікувати не 

вдалося 
3
. 

Переконливі цифри, як і сама логіка дослідження, мусили похитнути 

упереджене настановлення до типу gente Ruthenus natione Polonus, бо ж серед 

козацьких героїв було немало таких, хто, без сумніву, ототожнював себе до 

початку Хмельниччини з польською політичною нацією. Відтак у праці “Dwie 

chwile z dziej6w porewolucyjnej Ukrainy”, що побачила світ 1912 p. (у складі 

збірника “Z dziej6w Ukrainy”) і стала свого роду начерком майбутньої “України на 

переломі”, ми вже не натрапимо на нищівні інвективи у бік “недоляшків” і “отих 

gente Ruthenus natione Polonus”. Більше того, з виразною симпатією автор 

говорить, наприклад, про Адама Киселя та його політику, спрямовану на здобуття 

релігійно-національних прав у рамках польської державності (що, власне, можна 

кваліфікувати за вельми яскравий прояв лояльного політичного патріотизму 

“етнічного русина”). З цієї ж роботи В.Липинського можна, мабуть, розпочати й 

відлік беззастережної глорифікації такої суперечливої постаті, як Юрій Немирич 

(через багато десятиліть це з особливою виразністю прозвучить, наприклад, у 

праці Станіслава Кота). 

Найбільш послідовно усунуто за куліси дослідження негативну оцінку 

стереотипу gente Ruthenus natione Polonus в останній з історичних робіт 

Липинського “Україна на переломі” (1920 р.). І це, на мою думку, цілком 

вмотивовано. Адже в цій книзі автор демонструє завершений 

3
 Lipinski W. Stanislaw Michal Krzyczewski. Z dziejdw walki szlachty ukrainskiej w szeregach 

powstanczych pod wodzq Bohdana Chmielnickiego. - Krak6w, 1912. - C.342347. 
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концептуальний погляд на перипетії Визвольної війни як рух, говорячи його ж 

словами, від “козацького автономізму” до “унезалежнення України”. Це стало 

можливим, - переконливо доводить Липинський, - завдяки політичному 

перевороту, привнесеному до козацького середовища українською шляхтою - 

політично підготовленим, озброєним державною традицією класом, який вкупі з 

представниками козацької старшини з низів витворив нову провідну верству нової 

держави, а остання сформулювала нові - державницькі - завдання, спростувавши 

уявлення про українців “як про якийсь до державного життя нездатний, вічно 

бунтуючий і вічно покривджений полу народець” (с.17). 

У першому ж реченні першого розділу книги вчений підкреслює, що історик, 

котрий студіює Хмельниччину, “мусить поставити собі питання: хто були й звідки 

брались помічники великого гетьмана?”, ота “сотня фанатиків”, яка розпочала 

боротьбу “в момент здавалося повного занепаду нації” (с.11). Зрозуміло, що 

називаючи імена цих людей, добра половина яких власне виросла з типу gente 

Ruthenus natione Polonus, Липинський уже не повертається до давньої 

ригористичності у його оцінці. Політичні ж заходи Богдана Хмельницького, 

спрямовані на привернення на козацький бік колишніх “етнічних русинів 

політичних поляків”, історик оцінює як найголовніший здобуток гетьмана у 

внутрішній політиці, бо, на його думку, “створити нову, одним духом 

національним споєну міцну українську аристократичну верству - це було завдання, 

без виконання якого не тільки існування козацької держави, але й існування самої 

нації української не було можливе” (с. 149). 

Плавну еволюцію, через яку пройшов В.Липинський в оцінці ментального 

стереотипу gente Ruthenus natione Polonus, можна охарактеризувати як вельми 

наочну ілюстрацію його шляху від загальновизнаної народницької до власної - 

державницької - концепції історії України. “Недоляшки” й “перевертні” - 

антигерої народницького бачення минулого - під пильним поглядом вченого 

перетворилися на фундамент для формування нової старшинської (уже не родової, 

а політичної) еліти Гетьманщини, якій ми, власне, завдячуємо тяглістю 

історичного процесу між литовсько-польськими і новими часами. Реабілітувавши 

перед нащадками “отих gente Rutheni natione Poloni” старої, дохмельницької доби, 

В.Липинський de facto' визнав (хоч і не звертався до цього на рівні теоретичних 

узагальнень), наскільки складним і неоднозначним є функціонування 

національних еліт за відсутності власної державності. Феномен gente Ruthenus 

natione Polonus, який витворився в Україні-Русі як ментальний компроміс народу 

зі сформованою етнічною свідомістю, але без політико-державної самореалізації, є 

одним із можливих варіантів цього, зрештою, не раз повторюваного в історії 

явища. Його не можна вважати парадоксальним винятком, пристосованим 

виключно до конкретної території чи якогось хронологічно обмеженого 
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періоду. Очевидно, сам Липинський може бути кваліфікований як gente Polonus 

natione Ruthenus (“етнічний поляк політичний українець”), a gente Rutheni natione 

Rossici (“етнічні українці політичні росіяни”) - це абсолютна більшість, окрім хіба 

яскравих бунтарів-індивідів, української так званої свідомої інтелігенції у складі 

Російської держави, і то від XVIII ст. до 24 серпня 1991 р. включно. З іншого 

боку, Україна як повноцінне державне утворення в недалекому майбутньому 

зіткнеться з абсолютно новою для себе проблемою етнічних росіян, німців, татар, 

угорців і т.д„ котрі визнають своє політичне українство. Відтак теоретичне 

вивчення стереотипів поведінки таких груп роздвоєної лояльності, до яких у свій 

час належали і нераз згадані тут gente Rutheni natione Poloni, вийде далеко за 

рамки кабінетного наукового інтересу. 
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ВОЛОДИМИР ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ (Київ) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ-ПОЛІТОЛОГ 

Повернення українському читачеві теоретичної спадщини В.Липинського - 

подія переломного значення для становлення української політології як науки. 

Вчений вирішував цілий комплекс таких важливих для розвитку політичної теорії 

взагалі і української політології зокрема проблем, як дослідження історичних 

етапів становлення української державності в контексті зовнішньо-політичних 

відносин України з іншими народами і країнами, порівняльний аналіз ролі і 

функціонування еліт на Україні, національної і соціально-класової диференціації 

еліт у процесі їх еволюції, типології українських еліт, їх етно-психологічних 

характеристик і політичної культури, визначав найбільш прийнятні для України як 

незалежної держави зовнішньополітичні блоки і союзи і т.д. Ряд ідей 

В.Липинського, таких як ідея територіального патріотизму, об’єднання і 

примирення Сходу і Заходу у власній нації, - вже зараз втілюються в життя. Слід 

гадати, що повернення в Україну спадщини В.Липинського започаткує наукову 

дискусію, стане в нагоді усім політичним партіям і рухам України у виробленні 

їхньої стратегії. Завдання цієї статті - з’ясувати еволюцію політичних поглядів і 

зміст політичного кредо видатного українського вченого, дати прелімінарний 

політологічний аналіз основних підвалин консервативної політичної доктрини 

В.Липинського. 

Основоположник державницького напрямку в українській історичній і 

політичній науці, В.Липинський вибудовував свою концепцію української 

державності, використовуючи різноманітні соціологічні, історичні і політологічні 

методи дослідження і в синтезі методологічно їх трансформуючи на українському 

грунті. Як відомо, одним з основних напрямків і однією з ідейних течій 

державницької концепції в українській політичній науці став консерватизм. 

Його поява була викликана необхідністю обгрунтування політико- правних 

підстав монархічного гетьманського ладу на Україні в 1918 р. Найбільш відомими 

представниками українського консерватизму, котрі в своїх наукових працях 

намагалися довести необхідність і правомірність саме монархічного ладу для 

України, були В.Липинський, С.Томашівський, В.Кучабський. Дослідження цих 

учених, які, окрім історичних екскурсів, © Володимир Потульницький, 1993 
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обгрунтовували політологічні концепції української державності, набули 

завершеної наукової форми вже переважно в еміграції. 

Визначальний вплив на формування світогляду В.Липинського справили п’ять 

теоретичних напрямків політичної і соціологічної науки того часу: 1) ранні теорії 

соціального конфлікту, зокрема, концепції Гегеля, Маркса, Гумпловича, 

Ратценгофера і Оппенгеймера; 2) західноєвропейський раціоналізм кінця XIX ст., 

зокрема, теорії М.Вебера про значення ірраціональних впливів у людському 

існуванні та концепції Ж.Сореля, особливо критика ним доктрин демократії і 

лібералізму; 3) політологічні теорії еліти Моски, Міхельса і теорія циркуляції еліт 

Парето; 4) німецька політична історіографія, зокрема, ідеї Л. фон Ранке та його 

учня Ф.Рацеля про побудову державного життя; 5) польська консервативна 

історична школа. 

Через відсутність багатьох джерел, наприклад, листування вченого за період 

його житія до 1917 р., залишається ще й досі нез’ясованим повною мірою питання, 

чи В.Липинський усе своє життя дотримувався як політик і вчений консервативних 

політичних поглядів, чи спочатку був демократом і лише під час війни й революції 

став консерватором. Л.Білас дотримується думки, що еволюція політичних 

поглядів В.Липинського була дуже незначною, і він завжди був монархістом!. 

Натомість Я.Пеленський вважає, що консерватизм Липинського - результат 

набутого політичного досвіду і песимістичних настроїв періоду української 

революції. Більше того, він окреслює навіть цілий “демократичний” період у житті 

й творчості Липинського (1912-1917)
1 2

, посилаючись, зокрема, на його “Меморіял 

до Українського комітету про наше становище супроти напруженої ситуації в 

Європі” (1912), у якому Липинський власноручно викреслив термін 

“конституційна монархія” і замінив його словом “держава”. Вчений, на думку 

Пеленського, тоді вважав, що розвиток української нації міцно пов’язаний з 

розвитком політичної демократизації і здійсненням соціальних реформ, корисних 

для широких мас. У свою чергу, Є.Пизюр вважав, що проблема еволюції 

політичних поглядів В.Липинського коріниться в його досі незрозумілому і 

повною мірою не з’ясованому наверненні з поляка на українця. На його думку, 

Липинський ніколи не був демократом у справжньому розумінні цього слова, бо, 

як свідчать його досі не опубліковані листи, написані вже після революції, він 

розумів демократію як ідеологію, що має служити людям, а не як політико-правову 

форму влади, самоуправління людей і т.д. “Тут він ніколи не був демократом” 
3
, - 

зазначає Є.Пизюр. 

1
 Bilas L. The Intelectual Development ofV. Lypyns'kyj: His World View and Political Activity 

before World War I // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - Vol IX. - № 3/4. -C.264-269. 
2 Pelenski I. Introduction // Ibidem. - С.239; V. Lypyns'kyj and the Problem of the Elite // Ibidem. 

- C.327-328. 
3
 Pyziur E. V. Lypyns’kyi’s Idea of Nation // Ibidem. - C.3O5. 
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На наш погляд, найбільш об’єктивною є оцінка Я.Пеленського, оскільки 

демократичний період у творчості Липинського дійсно існував. Інша справа - 

наскільки “реальним” був цей період у житті Липинського, тобто, чи він відповідав 

його внутрішнім переконанням, чи був результатом необхідного в умовах 

народницького оточення компромісу, певної гри “під демократа”, оскільки інакше 

консервативні ідеї не знайшли б підтримки і розуміння серед українського 

громадянства. На користь останнього припущення свідчать три фактори: 1) 

походження Липинського і глибоке усвідомлення ним традицій свого класу 

(В.Липинський походив зі старовинного роду мазовецької шляхти, одна з ліній 

якого вийшла на початку XVIII ст. на Україну й осіла на Поділлі, де придбала 

значні земельні маєтки; у XVIII-XIX ст. представники цієї родини обіймали різні 

земські та військові посади 
4
); 2) служба замолоду в російській армії, в середовищі 

офіцерського корпусу; 3) загальне захоплення в українському русі ідеями 

народництва, що змушувало його до 1917 р. пристосовувати свої реальні погляди 

до конкретної політичної ситуації. Такої ж тактики свого часу дотримувався, за 

свідченням самого Липинського, Богдан Хмельницький 
5
. 

Ще на початку XX ст., коли Липинський у своїх статтях і промовах закликав 

польську правобережну шляхту брати участь в українському русі, він в одному з 

своїх листів до С.Єфремова від 9 квітня 1913 р. з гіркотою писав: “.. Я переконався 

безліч разів, українське громадянство нашого руху не розуміє і в ньому не 

орієнтується, а то в результаті виходить на користь вшехполяків [прихильників 

Польщі в її історичних кордонах -В.П], котрі використовують наше відокремлення 

(говорю про українців - римо-католиків) і при допомозі всяких засобів стараються 

наш гурток попросту винищити”
6
. Справді, Липинський знаходився ніби поміж 

двох вогнів. З одного боку, аби залучити польську шляхту до ідеї української 

державності, він мусив промовляти до них тільки з шляхетських позицій, 

орієнтуючи на те, що вони зможуть очолити український рух, зайняти у ньому 

панівне становище і тим самим зберегти свої землевласницькі права, у що, правда, 

вірив і сам. З іншого - він не міг розкривати своїх справжніх поглядів керівникам 

українського руху, які стояли на народницьких позиціях і ідей Липинського не 

сприймали, як він сам зазначав, навіть у їх демократичній обгортці. Ще в 1907 р. у 

листі до М.Грінченка вчений писав, що добре розуміє “самий грунт, на якому і 

могли вирости поодинокі прояви українських симпатій” 
7
 з боку 

4
 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі ЦЩАЛ). - Ф.309. - 

Спр.388. - Арк.25. 
6
 Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. - Відень, 1920. - С.24. 

6 Центральна наукова бібліотека АН України. Відділ рукописів. - Ф.317. - Спр.699. - Арк.2. 

7
 Там же.- Ф.З. - Спр.38486. - Арк.З. 
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польської шляхти. Саме цією єдиною можливістю пробудження українських 

симпатій з боку поляків - промовляти до них, спираючись на шляхетські 

монархічні традиції, - Липинський пояснював Єфремову, Грінченку, 

Грушевському та іншим діячам українського руху необхідність своїх праць та 

виступів польською мовою і з позицій польських землевласників, хоча й сам, на 

нашу думку, в дійсності стояв на цих позиціях, правда вже українського 

монархізму. Розкрити свої справжні наміри для Липинського за цих обставин - 

означало відразу відокремити себе від українського руху. Так, у листі до 

М.Грушевського від 18 липня 1908 р., повідомляючи про запланований ним у 

серпні того ж року в Умані виступ “Участь шляхти уманської в житті народу 

українського” перед представниками дільничого з’їзду польських поміщиків, 

В.Липинський далі роз’яснює: “Через свого дядька, теж поміщика, який має багато 

знайомих і деякі впливи, я запропонував відчит про українство і відносини до 

нього польсько-української шляхти. Очевидно виступатиму там не як один з 

представників (взагалі) інтелігенції, а як представник тої групи людей, що, 

належачи походженням своїм до спольщеного шляхетсько- українського 

суспільства, вважає себе українцем” 
8
. 

Другий фактор - це військова служба Липинського. Більшість польських 

шляхтичів Правобережної України, що входила до складу Російської імперії, як і 

представники дворянства інших національностей Росії й дворянства взагалі, 

вважали своїм обов’язком відбути військову службу. Армійські традиції 

дворянства, оточення російського офіцерства (Липинський служив у драгунському 

кавалерійському Катеринославсько- Новотроїцькому полку) не могли не відбитися 

на формуванні його світогляду. В цьому плані викликають інтерес роздуми 

генерала А.Денікіна щодо світоглядних основ офіцерського корпусу російської 

армії. У своїй книзі “Очерки русской смуты” він писав, що після 1905 р. в 

середовищі офіцерства “мистическое обожание монарха начало постепенно 

меркнуть. Среди младшего генералитета и офицерства появлялось все больше 

людей, умевших различать идею монархизма от личностей, счастье родины от 

формы правления. Среди широких кругов офицерства явился анализ, критика, 

иногда суровое отчуждение”
9
. 

Аналізуючи станову диференціацію, що існувала в офіцерському корпусі, 

Денікін звертав увагу на таку деталь: з другої половини XIX ст., після введення 

загального військового обов’язку, викликаного скороченням офіцерського корпусу 

внаслідок воєн, військові училища відкрили свої двері для різночинців і юнаків, що 

вийшли з народу. Це наблизило армійський офіцерський корпус до “середньої” 

маси російської 

8
 Центральний державний архів України у м.Києві (далі ЦДІА). - Ф.1235. - Оп.І. - Спр.604. - 

Арк.8. 

9 Деникин А.И. Очерки русской смуты // Вопросы истории. - 1990. - №3. - С.125. 
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інтелігенції і демократії. Зовсім інша ситуація склалася в гвардії і кавалерії, які 

комплектувалися виключно особами дворянського стану. “Эти офицеры, - пише 

А.Денікін, - за редкими исключениями были монархистами par excellence 

[преимущественно - В.П.] и пронесли свою идею нерушимо через все перевороты, 

испытания, эволюции, борьбу, падения, большевизм и добровольчество. Иногда 

скрытно, иногда явно. Я не желаю ни возносить, ни хулить. Они - только члены 

своей касты, своего класса и разделяют с ним его пороки и достоинства... 

Офицерство дралось и гибло с высоким мужеством. Но наряду с доблестью, 

рыцарством, в большинстве своем в военной и гражданской жизни оно сохраняло 

кастовую нетерпимость, архаическую классовую отчужденность и глубокий 

консерватизм - иногда с признаками государственности, чаще же с сильным 

уклоном в сторону реакции”
10 11

. 

І, нарешті, велика роль належала ідеї так званого “кодексу честі” дворянина, 

який зобов’язував кожного представника цього стану, усвідомлюючи свою 

самоцільну вартість, вважати своїм найпершим обов’язком службу державі взагалі, 

щоб виправдати своє існування і пам’ять своїх предків. У листі до М.Грушевського 

від 13 серпня 1908 р. Липинський, характеризуючи те підгрунтя, на якому можна 

пробудити полонізовану українську шляхту до справи української державності, 

писав: “На другий день після відчиту зібрались ті, що більше заінтересувалися 

справою, порушеною мною - історичне обоснования “українства” спольщеної 

української шляхти і єднання на культурнім полі з українським рухом взагалі, 

шляхти - чи вважатиме вона себе польською, чи українською - як класу свідомого, 

а значить з обов’язку і для добра цілої країни і всіх її мешканців, а значить і для 

себе”
11

. 

Таким чином, напрошується висновок, що “демократичний період” у 

діяльності Липинського був свого роду необхідним компромісом, оскільки вже з 

юнацьких років він стояв на консервативних позиціях, втілював у життя ті ідеї, які 

пізніше, в еміграції, виклав у фундаментальних історичних і політологічних 

працях. 

Звинувачуючи істориків-народників, які, всупереч задумам Б.Хмельницького, 

пов’язували майбутнє України з романтичним низовим Запоріжжям, гайдамацьким 

руїнництвом та антидержавним, анархічним бунтарством, Липинський вважає 

основним завданням української державної політики подолання ідейного хаосу в 

політиці, браку організації і дисципліни - усіх тих причин, які не дали свого часу 

втілитися українській державі в реальність. “Ми знаємо, - пише він, - що недостача 

ідеї державної і самопоїдання анархічної провідної верстви погубили Київську і 

Галицьку Русь, Русь Литовську, Козаччину Українську, врешті, 

10
 Там же. -С.127. 

11
 ЦДІА - Ф.1235. - Оп.І. - Спр.604. - 

Арк.4. 
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сучасну українську інтелігенцію. І хотячи всією душею держави української, ми 

хочемо це каліцтво наше вилічити”^. Тому всі плани щодо державної незалежності 

України пов’язані у Липинського з твердим і непохитним проведенням у життя 

принципу спадкової монархії. 

Необхідною умовою створення гетьманської влади Липинський вважав 

формування на Україні конституційних монархічних інститутів, досягнення згоди 

самих українців з росіянами та іншими національними меншостями, що проживали 

на її території. Зміст політичної концепції вченого, яка витворила новий 

консервативний напрямок в українській політології, складають державницькі 

монархістські погляди в сполученні з засадами християнства, етики і 

консервативної ідеї. 

В.Липинський у своїй концепції української монархії обгрунтовує 

необхідність п’яти основних підвалин, на яких ця монархія має засновуватись: 1) 

аристократія; 2) класократія; 3) територіальний патріотизм; 4) український 

консерватизм; 5) релігійний етос. Ці п’ять пунктів вчений визначає, спираючись на 

проведену ним диференціацію типів державного будівництва, різницю між 

націоналізмом “творчим і руйнуючим”, націями “поневоленими і недержавними”. 

Майбутня українська держава, за Липинським, це - незалежна монархія 

дідичного (спадкового) характеру з обов’язковою передачею успадкованої 

гетьманської влади. Гетьман уособлює державу і є своєрідним “національним 

прапором”, найвищим символом держави. Гетьманська влада спирається на 

традиції, започатковані ще Б.Хмельницьким. Навколо гетьмана об’єднується вся 

Україна, і його існування дає можливість співпрацювати в ім’я добробуту держави 

різним політичним угрупуванням. “При монархії, - зазначає вчений, - найвище 

місце репрезентації держави зайняте раз і назавжди гетьманом. Ніхто з монархістів 

на це найвище місце претендувати не може. Тому кожен скеровує свою увагу... 

щоб вище місце здобути своїм найкращим виконуванням покладених на нього 

обов’язків”
12 13

. 

Без гетьманату, здатного примирити конфліктуючі політичні угрупування на 

Україні, кожне з яких вважає, що його позиція єдино правильна, ці останні, на 

думку Липинського, “будуть боротися за владу і паплюжити одне одного, як це 

завжди бувало”. Поза тим усім керувати має національна аристократія, під якою 

вчений розуміє найкращих людей нації, без огляду на їхнє положення і стан (це 

можуть бути представники робітництва, селянства, шляхти, інтелігенції і т.д.). 

“Найкращих на підставі факту, що вони стоять на чолі організаційних (політичних, 

культурних, економічних) установ нації, що їм належить влада, і що нема 

12
 ЦДІАЛ - Ф.359. - Оп.І. - Спр.266. - Арк.97. 

13
 Липинський В. Лист до Я.С., члена “Ініціативного гуртка українського селянсько- 

хліборобського союзу”, від 16.11.1924 р. // Поступ. - Львів, 1927. - Річник 1. - С.137. 
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серед кандидуючих до влади інших активних груп нації - такої, яка була б від них 

краща та сильніша і тому могла сю пануючу аристократію усунути. Се активно-

правляча й організуюча меншість в нації”
14

. 

У середовищі аристократії можливі і навіть потрібні групування, різні думки, 

ідеї, передача фактичної влади з одних рук в інші - у цьому запорука прогресу 

держави, але над усім тим має возвеличуватись і бути недоторканою влада 

дідичного гетьмана. Виговський, що мав бути лише регентом за гетьманування 

Юрія Хмельницького, першим порушив заповіт великого Богдана про 

непорушність дідичної монархії. Він сам зажадав булави і тим спричинив першу 

глибоку тріщину в збудованому державному фундаменті, викликавши чвари 

поміж козацькою старшиною, які не вщухали аж до повної втрати Україною 

державної незалежності і фактично стали головним внутрішнім чинником 

загибелі української козацької держави. 

Отже, основним пунктом українського державного будівництва Липинський 

вважав встановлення правової монархії у традиційній формі гетьманату. Така 

форма державного будівництва, на думку вченого, докорінно різниться від 

московської централізації, яка ще з часів Івана Грозного до новітніх часів 

спирається на нічим не обмежену владу монарха і терор, а також від польської 

монархії, де король завжди був маріонеткою шляхти. Така організація державної 

влади ніколи не дасть можливості першому-ліпшому народному отаманові, як це 

завжди було в українській історії, звести нанівець всі еволюційні і революційні 

творення українського народу. 

Звинувачуючи своїх противників із соціалістичного та націоналістичного 

табору у виробленні українських копій московського соціалізму і польського 

націоналізму, Липинський застерігає їх: “Коли б у нас вже була готова українська 

будівля, то ця купка цегли, що осталася по її революційнім зруйнуванні, теж 

могла б зватись Україною. Але ж ми маємо тільки фундаменти, порослі в 

століттях лихоліття диким порожнім степом... Будова, коли це має бути дійсно 

будова (а не підкопи комусь на злість), мусить починатись від фундаментів, і в ній 

всі части мусять бути допасовані до себе. Не можна на візантійських фундаментах 

будувати готиків, або заготовляти республікансько-демократичний дах для дому, 

який не має ще монархічних стін”
15

. 

У своїх “Листах до братів-хліборобів” В.Липинський визначає три основні ідеї 

і три методи організації для розв’язання проблем українського державного 

будівництва, що існують у новітню добу: 1) демократія з республікою; 2) 

охлократія з диктатурою; 3) класократія з правовою - 

14
 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - Відень, 1926. - С.129-132. 

Липинський В. Завдання українського студентства // Студентський вісник. - Прага, 

1926,-4.2.-С.7. 
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“законом обмеженою і законом обмежуючою” - монархією. Аналізу цих 

політичних ідей та методів організації державного будівництва, можливості 

застосування їх у реальних умовах України, присвячені “Листи до братів-

хліборобів” В.Липинського. 

Вчений вважає, що лише третя із зазначених форм організації суспільного 

життя є придатною для України, вказуючи на негативні сторони двох перших. 

Аналізуючи переваги і види демократичної республіки, він називає вибори до 

демократичних парламентів політичною бутафорією, коли долю країни вирішує 

кількість голосів виборців, а не якість, яку може виробити, на його думку, лише 

здатність до режисерства громадського життя у формі поєднання класократії з 

монархією. “Не демократ я тому, - зазначає вчений у вступі до своєї праці “Релігія 

і церква в історії України”, - що не визнаю за народом нічим не обмежених, 

самодержавних, суверенних прав так само, як не визнаю і нічим не обмеженої, 

самодержавної монархістичної влади... І не вірю в те, щоб правда і добро ісходили 

від розпалених агітаторами хвилевих пристрастей випадкової арифметичної 

більшості, а навпаки вірю в досвід історії людства, який вчить, що всі громадські 

цінності були завжди сотворені уміючою панувати над своїми та чужими 

пристрастями, організованою та непохитною в своїх переконаннях меншістю”
16

. 

Обгрунтовуючи ідею щодо неможливості побудови демократичного 

суспільства в Україні без попереднього етапу монархічного правління, 

Липинський звертається до досвіду демократії, що існує у Сполучених Штатах 

Америки. Там, на думку вченого, демократичний республіканський лад не 

проявляє своїх негативних якостей тому, що правляча американська верства 

спирається на стару монархічну консервативну традицію, і що брак монархії вона 

надолужує зміцненням політичної влади президента. 

Під охлократією Липинський розуміє такий суспільно-політичний лад, де 

активна меншість твориться шляхом організації різнокласових елементів в одній 

верстві, яка необмежено панує над даним громадянством. Наприклад, царська 

бюрократія, комуністична партія, фашистська партія, пілсудчики і т.д. 

Охлократичний лад, який тримається на насильстві і примусі, на думку вченого, 

завжди є недовговічним. 

І, нарешті, класократія, за Липинським, - це такий суспільно- політичний лад, 

де активна меншість - аристократія, приходить до керівництва шляхом вибору 

кращих представників різноманітних станів і класів, з яких складається 

суспільство. Класи: хліборобський (поміщики, селяни, сільські робітники); 

промисловий (власники фабрик, інженери, робітники); фінансовий і купецький 

(усі ті, хто живе не з продукції, а з обміну продуктами); комунікаційний 

(залізничники, шофери, поштарі- 

Липинський В. Релігія і церква в історії України. - Філадельфія, 197.5. - С.8. 
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телеграфісти і т.д.); інтелігенція, яка має здійснювати функції ідеологічного 

порядку (духовенство, учителі, письменники, журналісти, адвокати, лікарі і т.д.). 

Стани: організатори і організовані; перші - активна меншість, другі - пасивна 

більшість. У хліборобів - це поміщики і селяни, у промисловців - власники і 

робітники, в інтелігенції - церква і університети. Активна меншість - виборна 

аристократія - обмежує свою владу послухом монархові. Монарх, у свою чергу, 

обмежується законами, які ухвалюють у законодавчих установах представники 

класів. Аристократія, за Липинським, - це чинник динамічний, який сам себе 

витворює, формує і виправдовує своє право на існування, постійно відновлюючи 

себе в житті держави шляхом залучення до правлячої ролі нових представників 

різних класів і груп. 

Вузловими пунктами своєї конкретної української політичної програми 

вчений називає поняття територіального патріотизму української нації і 

українського консерватизму, які, на його думку, здатні перебороти внутрішні 

органічні слабкості українства. Українську націю можна найкраще об’єднати на 

грунті територіального патріотизму, тобто пробудження почуття солідарності і 

єдності між усіма постійними мешканцями української землі, незалежно від 

їхнього етнічного походження, соціально-класової приналежності, віросповідання, 

соціально- культурного рівня. Україна має стати спільною батьківщиною для всіх 

своїх громадян - росіян, поляків, євреїв, вірменів і т.д. Почуття любові до рідного 

краю - української землі, яка годує всіх її мешканців, як до органічної цілості, 

вважає Липинський, - є необхідною і єдиною можливістю того найтіснішого у 

світі зв’язку людей, що зветься нацією. 

Заклик до соціально-класової чи національної нетерпимості, протиставлення 

українства іншим співмешканцям України, на думку Липин- ського, - явище 

глибоко руїнницьке, воно призведе до взаємної ненависті і в кінцевому рахунку 

впаде божою карою на самих українців, “нищачи будь-які державницькі творення 

і намагання українського народу”. 

Тому-то й аристократія у Липинського зв’язана не стільки з українською 

національністю, скільки з українською державністю. Територіальний чиїшик грає 

в аристократії далеко більшу роль, ніж чинник національний. З цього державного 

чинника виводить Липинський і поняття патріотизму, визначаючи його як 

“свідомість своєї території, любов до своєї землі, до всіх без винятку її 

мешканців”
17

. Він засуджує націоналізм, в основі якого лежить свідомість 

громади, а не території, почуття спільності з людьми однієї віри і одного стану, 

хоча б і на чужій території, і ненависті до людей чужої віри і чужого стану, хоча б 

і на своїй території
18

. Липинський зауважує, що брак територіального 

П Липинський В.Листи до братів-хліборобіе. - С.375. 
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патріотизму, який торкається також і чужонаціональних елементів, що заселяють 

Україну, завжди відігравав деструктивну роль у творенні української державності. 

“Україна завжди була гніздом, яке постачало фанатиків екстериторіальної 

віросповідности і становости. Патріотів українських і українського патріотизму 

історія наша за винятком одиниць і епізодів не знає”
19

. 

Липинський неодноразово наголошував, що основною умовою здійснення 

української державності він вважає єдність - релігійну, регіональну, політичну, 

національну, організаційну. У своїх листах до О.Назарука вчений знов і знов 

повертається до цієї теми: “Майте врешті на увазі, що підкреслювання 

галичансько-наддніпрянського антагонізму абсолютно перешкоджає нашій 

ідеології”..., “справу української державності завжди губила відсутність єдності 

між українцями”..., “регіоналізм теоретично не шкідливий, але практично вносить 

ще більший хаос в життя нашої землі, тому його треба поборювати”..., 

“об’єднання українських земель мусить бути провідною ідеєю, шукайте по- 

справжньому освічених людей”..., “українці єсть всі мешканці України’
20

. 

Водночас Липинський застерігає, що для українського руху можуть стати 

фатальними гасла демократії і “громадянського суспільства”
21

, оскільки вони 

спричиняються до штучного витворення або перенесення демократії за зразком 

інших країн, а “політична культура одної нації не може бути механічно перейнята 

нацією іншою”
22

. 

Втілення в життя ідеї державного творення України вчений пов’язує з 

утвердженням консерватизму. Кожна реальна нація, вважає він, має бути 

соціально диференційована і охоплювати як прогресивні, так і консервативні 

елементи, і мати опозицію. Ті, хто хотіли б ототожнити українство з самими 

тільки “народними масами”, або “громадянським народним суспільством”, 

спричиняються до того, що справжня українська держава ніколи не відродиться, 

бо вони заганяють консервативні, тобто найбільш освічені і генетично найбільш 

здатні до державної роботи верхні соціальні шари громадянства в російський або 

польський табір. 

Слабкість національного відродження на Україні полягає, на думку вченого, 

не стільки у недостатній освіченості, культурності і свідомості мас, скільки у 

кволості соціально-політичних та інтелектуальних верхів українства, найбільш 

освічені, кращі представники якого несли в собі стародавню політичну культуру й 

традиції державного життя, живили російську або польську державність. Імпульси 

до державної творчості на слов’янському грунті завжди давали чужі расові 

елементи. Основи Русі 
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заклали напівкочові добичники - варяги. Завдяки їм почалася уніфікація й 

організація держави, що спиралася на князівські дружини. Козацька Україна 

завдячує своєму початкові активним елементам, які напливали із Заходу через 

Польщу та Литву. Асимілюючись з українцями, вони спричиняють процес 

відокремлення українського племені від великоруського і тим самим 

започатковують український консерватизм, витворюють ідею, саме поняття 

України, “маючи з кров’ю предків одідичений інстинктовий нахил до творення 

своєї влади і держави”. Такими будівничими, організаторами, які об’єднували 

довкола себе місцеві українські сили, називає Липинський представників 

української полонізованої шляхти - Б.Хмельницького, П.Конашевича-

Сагайдачного, М.Кричевського, І.Богуна, Ю.Немирича, І.Виговського, І.Мазепу, 

П.Орлика, П.Калнишевського та ін. “Нація українська бувала лиш тоді, коли 

громадські національні аспірації реалізувались в той спосіб, що їх приймали за 

свої ті люде, які хотіли і могли завоювати собі на українській землі політичну 

владу і сотворити державу”
23

. 

З огляду на це вчений вважає необхідним відродження українського 

консерватизму, постійна відсутність якого завжди спричиняла поразку всіх 

українських державних творень і визвольних прагнень. Консерватизм, за 

Липинським, - це утвердження всередині українського громадянства 

організованих сил авторитету, дисципліни, правопорядку, політичної культури, 

здатних стати в майбутньому носіями української державної влади, приборкувати 

і скеровувати в потрібне русло різних бунтарів. На думку вченого, обов’язковою 

передумовою успіху в справі побудови незалежної і міцної української держави 

має бути поворот до українства традиційних консервативних соціальних шарів, 

які до 1917 р. стояли на грунті російської або польської національно-культурної 

чи політично- державної свідомості: “Шлях до реальної, а не тільки літературної, - 

шлях до повної, а не однобокої, - Української нації веде через відродження 

українського консерватизму. Зміцнююча консерватизм монархічна форма 

організації і поповнення ріденьких старих консервативних рядів свіжими силами 

з-поміж українства - це основа цього відродження”
24

. Народи, що не вміють 

витворити або відтворити власних “панів”, тобто власної провідної верстви, 

засуджені на те, щоб навіки коритися панам чужим. 

Особливу увагу приділяє вчений у своїй концепції ролі релігії і церкви, 

називаючи їх найвищим критерієм оцінки історичного процесу, навіть вищим за 

державу. Людина, за Липинським, не член держави, а, передусім, самостійна і 

самоцільна вартість. Над інтересами держави і нації вчений ставить засади етики і 

моралі, до яких завжди закликала і які освячувала релігія та церква. Релігійний 

аспект політичної доктрини Липинського 
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висвітлюється у його великій праці “Релігія і церква в історії України”, написаній у 

формі катехізису. Наскрізний мотив і основна ідея цієї монографії - впровадження 

у життя народів вічної Божої істини як найвищого покликання людської 

діяльності. Липинський розглядає релігію як ідею, що може примирити українство, 

спрямувати його до зміцнення, а не зруйнування держави. Усі релігії і релігійні 

християнські організації в майбутній українській державі мають бути 

рівноправними. В листі до О.Назарука від ЗО грудня 1927 р. Липинський 

застерігає його від надмірної прихильності до римського католицизму: “Треба не 

забувати, що у нас є три традиційні, історично вироблені християнські релігії. 

Бачити єдиний порятунок у нас, на візантійськім грунті, лише в римськім 

католицизмі - це значить якнайбільше цьому католицизмові шкодити. І ви не 

слушно в своїй статті ганьбите “візантинізм”. Це культура, інша ніж західна, але це 

культура, причім найкраще до нашого дикого самостійного грунту пристосована. 

Це треба знати, щоб зрозуміти відносини у греко-католицькій церкві, про які Ви 

пишете. Корінь цих відносин у тому, що у нас нема справи, на яку кожна церква 

могла б спертися, й нема сурогату держави - зорганізованої світської сили, про яку 

церква могла би сказати: люде, робіть так, як оце’
25

. Оскільки будь- які потрясіння 

на релігійному грунті можуть бути особливо небезпечними для майбутньої 

української державної будови, вчений вважає за необхідне усім релігіям надати 

рівні права. Монархізм випливає з класократії, класократія - з християнського 

ієрархічного погляду на світ, і все це сполучається між собою органічно - у цьому 

суть політичної доктрини В.Липинського. 

25
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ТАРАС АНДРУСЯК (Львів) 

ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА 

НА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ПОГЛЯДІВ 

В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

(До питання про неперервність процесу розвитку 

української правової думки) 

В’ячеслав Липинський був не тільки великим істориком, публіцистом, 

соціологом, політичним та громадським діячем, він був також теоретиком 

держави і права, вклад якого в розвиток української правової думки ще чекає на 

об’єктивне та грунтовне вивчення. Тут ми зупинимось тільки на одному аспекті 

правових поглядів мислителя - процесі їх формування та місці в українській 

правовій думці. 

В Акті проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. підкреслено, 

що створення Української держави є продовженням тисячолітньої традидиції 

державотворення на Україні *. Державотворча традиція нерозривно пов’язана з 

процесом розвитку української правової думки, який, хоч і з певними часовими 

прогалинами, що викликалися несприятливими історичними обставинами, 

протікав неперервно й органічно. Тобто, для еволюції української правової думки 

характерна, перш за все, наступність - кожен наступний етап, кожен мислитель, 

який торкався у своїх працях тих чи інших правових проблем, спирався на 

здобутки попередників, доповнюючи та змінюючи ці проблеми відповідно до 

вимог часу. Неперервність даного процесу підтверджується й тим, що для всіх 

його етапів, усіх учасників можна виділити такі характерні ознаки: 1) спільність 

мети та ідеалу - політичне й національне визволення; 2) синтез досягнень 

зарубіжної суспільно-політичної та державно-правової думки з українськими 

національними та історичними традиціями й особливостями; 3) при всій 

відмінності поглядів на форми державного устрою та форми правління, що 

пояснюється існуючими в певний період політичними реаліями, - гуманістичне 

спрямування права, його роль у регулюванні суспільних відносин. 

Виходячи зі сказаного, можна стверджувати, що велике значення у 

1 Акт проголошення незалежності України // Голос України. - 27 серпня 1991 р. 
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формуванні правових поглядів В.Липинського мала політична та правова 

творчість Михайла Драгоманова. Це твердження може видаватись дивним, 

особливо з огляду на те, що Драгоманов постійно і небезуспішно зараховувався до 

соціалістів
2
, а Липинський як монархіст жодних симпатій до соціалізму не 

відчував. Проте, на нашу думку, зараховувати Драгоманова до якогось політико-

ідеологічного напрямку, як показує ряд діаметрально протилежних оцінок його 

політичного світогляду, справа безнадійна і неперспективна. Мав рацію 

Л.Цегельський, називаючи Драгоманова “розумом України”
3
, бо той своєю 

творчістю замінив цілий ряд мислителів різного напрямку, які б з’явилися при 

нормальних умовах державного існування українського народу. Тому створене 

Драгомановим, по суті, є фундаментом, на котрому базується увесь дальший 

розвиток новітньої української політичної (у всіх її напрямках) та правової думки. 

Слід також мати на увазі, що коли говорять про вплив, не йдеться про 

домінування. Правова теорія Липинського є абсолютно оригінальною і 

самостійною, разом з тим вона не є чимось випадковим і чужим для української 

правової думки, більше того - органічно вписується в неї, доповнюючи та 

розвиваючи її. Аналізуючи правові погляди Липинського і порівнюючи їх з 

поглядами Драгоманова, неважко помітити їх взаємодоповнення. Саме це 

відзначав, наприклад, один із сучасників Липинського, коли писав: “Починаючи 

від 1920 року друкує він у збірнику “Хліборобська Україна” свої “Листи до братів-

хліборобів” і в сих “Листах...” з нечуваною у нас по Драгоманову сміливістю й 

широтою думки, глибиною критичного аналізу, а притім кров’ю серця та соком 

нервів напоєною любов’ю до рідного народу - розкриває причини нашого 

теперішнього лихоліття й вказує нові шляхи до визволення з нашої неволі”
4
. Так, 

якщо Драгоманов головну увагу приділяв проблемі правового закріплення прав і 

свобод людини, їх гарантованості та реальності, оскільки в той час більша частина 

України, перебуваючи у складі Російської імперії, була практично позбавлена 

правового регулювання статусу особи, а відсутність політичної свободи робила 

неможливим будь-який рух за політичне чи національне визволення правовими 

методами, Липинський головну увагу приділяє проблемам державного 

будівництва, створення самостійної Української держави, але при цьому не тільки 

не відкидає прав і свобод людини, а навпаки - підкреслює їх значення для 

будівництва та розвитку держави, необхідність законодавчого закріплення і 

гарантованості політичної свободи для всіх громадян. 

2
 Див.: Грушевський М.С. З починів українського соціалістичного руху. Михайло 

Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. - Відень, 1922. 
3
 Цегеяьський Л. Михайло Драгоманов І І Молода Україна. - Львів, 1900. - С.38. 

4
 Забаревський М. Вячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу. - 

Відень, 1925. - С.6. 
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Особливо показовим у даному аспекті є розуміння співвідношення націо-

нальних та політичних прав, роль політичного фактора в будівництві держави. 

Якщо Драгоманов зазначав, що необхідно боротись за політичне, економічне й 

культурне визволення не тільки українського народу, але й “живучих серед нього 

іншоплемінних колоній”
5
, бо “сама по собі думка про національність не може 

дати ради для впорядкування державних справ” 
6
, то Липинський наполегливо 

підкреслює, що Українську державу можна здобути тільки “через об’єднуючі всіх 

мешканців України державні політичні гасла”
7
. 

Слід відзначити і вплив поглядів Драгоманова на питання державного устрою 

в працях Липинського. Як і Драгоманов, Липинський виступає за якнайширшу 

децентралізацію і розвинуте місцеве самоврядування, що сприяють максимальній 

реалізації прав особи і прав громади. Але якщо Драгоманов не давав відповіді, на 

якій же основі буде зберігатись ця децентралізована держава, то для Липинського 

майбутня Україна - це “ряд автономних, класових, професійних і сільських 

республік, об’єднаних владою відповідального за будучність нації й держави 

своїм життям і життям своїх нащадків Господаря”, бо тільки “Господар Монарх... 

може без ніякої шкоди ні для Землі, ні для Нації якнайширшу автономію й 

кожному класові й хожному селу дати”
8
. 

Хоча Липинський у своїй правовій теорії головну увагу приділяє питанням 

створення держави, проте держава у даному випадку не виступає як щось 

антагоністичне до громадянина, навпаки, створення держави покликане бути 

гарантією реальності його прав. Тут теж існує тісний зв’язок між правовими 

поглядами Липинського і Драгоманова. І якщо Липинський піддає критиці 

демократичні методи управління державою, зазначаючи: “біда не в тім, що ми 

маємо демократію, а трагедія наша і нещастя в тім, що ми маємо лише 

демократію” 
9
, то з даному випадку він має на увазі не зовсім демократичну 

практику УНР з її класовим підходом та поділом громадян за соціальним 

статусом. У своїй теорії “трудової монархії” Липинський, слідом за 

Драгомановим, чітко проводить принцип рівності всіх перед законом незалежно 

від соціального, національного чи політичного статусу, підкреслюючи, що це не 

абсолютистичне, тоталітарне утворення з необмеженою владою однієї чи кількох 

осіб, а правова держава, де верховна гетьманська влада обмежена законом, “який 

стоїть над Гетьманом так само, як над всіма” 
10

. Тут 

5
 “Вольний Союз” - “Вільна Спілка". Опыт украинской политико-социальной программы. 

Свод и объяснения МДрагоманова. - Женева, 1884. - С.7. 

Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. - Київ, 

1991.-С.469. 
7 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. - Відень, 1926 - С.15. 
8
 Там же. - С.46. 

9
Там же.-С.486-487. 

Там же. - С.34. 
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доречно буде згадати, що Драгоманов в одному з своїх листів зазначав: “не вірю я 

ніякій державі, окрім Швейцарії і Англії”
11

. Тобто, він не тільки не мав якихось 

застережень проти монархії взагалі, але й об’єктивно визнавав, що найбільш 

демократичною державою Європи на той час була конституційна англійська 

монархія. 

Правову теорію Липинського неможливо розглядати у відриві від тих 

історичних обставин, на тлі яких вона формувалась. Це, перш за все, крах 

української державності, перемога більшовицької тоталітарної системи на 

території колишньої Російської імперії, польська окупація Галичини, загальний 

крах демократичних ідеалів у Європі і все більше поширення ідеології 

тоталітаризму (комуністичної та фашистської). Саме тому визначальним є той 

факт, що теорія “трудової” монархії не тільки увібрала в себе все те прогресивне, 

що було в попередній українській правовій думці, але й розвинула такі поняття, як 

“громадянство” (в нинішній термінології “громадянське суспільство”), 

“законність”, “правопорядок”. 

Спираючись на ці факти, можна твердити про вирішальний вплив 

Драгоманова на Липинського, твори якого той добре знав і часто посилався на них 

у своїх працях
11 12

. В умовах все більшого поширення нігілістичного ставлення до 

права заслуга Липинського полягає у проголошенні закону єдиним правовим 

регулятором суспільних відносин, який не можна підмінити жодними класовими 

чи національними критеріями або ж “волею народу”, закону, перед яким усі рівні і 

який є загальнообов’язковим для всіх. Одночасно Липинський наголошує на 

необхідності “відповідальності держави перед громадянством”
13

. 

Коли ми говоримо про правову теорію Липинського або взагалі про його 

суспільно-політичні та державно-правові погляди, слід пам’ятати, що він творив 

“для практичного ужитку в реальних умовах даного громадянства”
14

. Тому спроби 

механічно переносити це до умов сьогоднішнього дня неможливі. Але в процесі 

державного будівництва на Україні потрібно враховувати все те, чим збагатив 

свою правову думку український народ на протязі тисячолітнього 

державотворення. Без такого використання власних правових вчень, орієнтуючись 

тільки на сучасний досвід державного будівництва розвинутих демократичних 

країн, будівництво власної держави неможливе. 

11
 Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895) / Зладив М.Павлик. 

- Чернівці. - Т.З. - С.382. 
12

 Див.: Липинський В. Листии до братів-хліборобів. - С.ЗО, 86 та ін. 
13

 Там же. — С. 44. 
14

Тамже.-С.386. 
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В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

В УКРАЇНСЬКІЙ 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 

І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ 



 

 



 

ЯРОСЛАВ ГРИЦАК (Львів) 

ІВАН ФРАНКО І В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

Припускаю, що тема моєї статті - “Франко і Липинський”- може прозвучати 

несподівано для історика української політичної думки. Починаючи з ефектного 

порівняння Василя Кучабського, який поставив Липинського в один ряд з 

Хмельницьким і Шевченком як ключовими постатями української історії Франкові 

не було місця в інтелектуальному довкіллі Липинського. Як правило, Липинського 

часто порівнюють з його сучасником та ідеологічним суперником Дмитром 

Донцовим 2. Коли ж заходить мова про інтелектуальний масштаб, то поруч 

Липинського найчастіше ставлять Драгоманова. Різна політична спрямованість 

цих двох постатей не перешкоджає бачити певні спільні риси їхньої політичної 

думки, серед яких у першу чергу треба назвати систематичність та вірність 

легалістично-конституційним методам (до речі, за свідченням Дмитра Дорошенка, 

одного з найближчих соратників Липинського, той дуже високо цінував 

Драгоманова, хоча й кардинально розходився з ним у поглядах)
1 2 3

. 

І все-таки, чому Франко і Липинський? їхні життєві шляхи практично не 

перехрещувались - у момент вступу Липинського на шлях політичної діяльності 

Франко був уже ментально хворою людиною, і його участь у політичному житті 

України зводились хіба що до ролі символу. Якщо ж говорити про політичну 

думку, то їх важко ставити разом - Франко ніколи не був систематичним 

політичним мислителем і в тому сенсі не дорівнював Драгоманову, своєму 

вчителеві. Однак Франко, чи, точніше, його образ був присутнім у думці автора 

“Листів до братів-хліборобів”. У певному 

1
 Кучабський В. Значення ідей Вячеслава Липинського / Pelenski J. (ed.J. The Political and 

Social ideas of Viaieslav Lypyns’kyj H Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - VoL IX.. - № 3/4. - C.443 

(передрук статті з 1932 p.). 

2 Рудко В. Донцов і Липинський // Ibidem. - С.477, 494 (передрук з книги В.Рудка “Розлам в 

ОУН”). 

3 3 листів Дмитра Дорошенка до О.П.Оглоблина // Український історик. -1966. - №1-2 (9-

10). - С.102-106. Липинський проявив інтерес до публікації Драгоманової брошури “Пропащий 

час”. Сам же Дмитро Дорошенко мав намір написати книгу про Драгоманова. - Див.: “Editor’s 

Note” у: Doroshenko D. Drahomanov and Ukrainian Historiography // Rudnytsky I.L.fed.]. 

Drahomanov: A Symposium and Selected Writings. - New York, 1952. - C.35. 
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сенсі, власне образ Франка (але у його негативному забарвленні) спонукав 

Липинського до творення консервативної політичної концепції. 

Свідчення цьому знаходимо у листуванні Осипа Назарука з В’ячеславом 

Липинським. В одному з листів Назарук просив Липинського “вбити” (у 

переносному значенні цього слова) таких фальшивих українських пророків, як 

Шевченко, Франко і Драгоманов. На цю пропозицію Липинський відповідав так: 

“Шевченко, Франко, Драгоманов - революціонери. Боротьба з деякими їх 

шкідливими думками при помочі понижування їх революційного авторитету, 

думаю, безцільна. Завжди будуть українські] революціонери, які будуть, і зовсім 

слушно, черпати з них свої натхнення. І зовсім не біда, що ми маємо 

революціонерів. Біда, що ми маємо тільки революціонерів. Щоб вилічити оцю 

смертельну односторонність нації - нам треба консерваторів з програмою 

позитивною, а не тільки з негацією революціонерів. Витворення оцієї позитивної 

консервативної державницької думки, думаю, має для нас далеко більше значення, 

ніж боротьба з Шевченком, Франком і Драгомановим. Тим більше, що без сильної 

української консервативної організації - ця боротьба безнадійна. Люди мусять 

звідкись брати ідеї. Як мають тільки згаданих письменників, то будуть брати 

тільки з них, хоч би не знати, як їх критикувати. Одинока рада: дати письменників 

иньшої думки, иньшої тактики, иньшого стилю. Головне з перевагою розуму і волі 

над романтизмом і необдуманими емоціями. В цім напрямі поле велике і в цім - 

позитивнім, а не в негативнім напрямі я би радив Вам скерувати письменницький 

талант”
4
. 

Цей лист давно вже введений у науковий обіг
5
, але досі ніхто не звертав уваги, 

що принаймні щодо Франка вищенаведена оцінка була полемічно сильно 

перебільшена. Мета цього виступу - показати, що між політичними поглядами 

Франка і Липинського є багато спільних точок. І ця спорідненість не є 

випадковою, а радше проявом певних закономірностей у розвитку української 

політичної думки наприкінці XIX - на початку XX ст. 

Але спершу - про методу. Очевидно, що при бажанні можна знайти подібність 

між будь-якими політичними концепціями. Вистачить навести лише один приклад, 

який стосується самого Липинського (чи, точніше сказати, рецепції його 

політичних поглядів наступними поколіннями): під час другої світової війни один 

періодичний орган гетьманців помістив уривки з промови Адольфа Гітлера від ЗО 

січня 1941 р. про основну 

4
 Цитую за копією листа В.Липинського до О.Назарука від 18 лютого 1925 р., яка 

зберігається в архіві І.Лисяка-Рудницького (The University of Alberta Archives. Accession N84/ 

155. Dr. Ivan Rudnytsky. Personal Papers, 1940-1984. Box 19. File 439). Орфографія і пунктуація 

листа збережена. 
5
 Rudnytsky I.L. Essays in Modern Ukrainian History. - Edmonton, 1987. -C.453-454. 
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націонал-соціалістичну ідею і про демократію. Фрагменти промови 

супроводжувались таким коментарем: “Радимо нашим читачам читати і читати 

“Листи до братів-хліборобів” В.Липинського. Ми, українці можемо бути горді, що 

з себе видали людину такого формату, як Липинський. Уважний читач 

В.Липинського побачить співзвучність між В.Липинським і А.Гітлером щодо 

загальних тез, а подекуди й повну згоду” 
6
. 

Жертвою подібного підходу неодноразово був і Іван Франко. Досить сказати, 

що практично всі українські політичні угрупування - від комуністів до 

революційного ОУН - зачислювали Франка до своїх ідейних попередників. 

Очевидно, при порівнянні політичних поглядів недостатньо просто шукати 

подібності чи прямих текстуальних збігів, але слід ще й виявляти їх генетичний 

зв’язок. Це вимагає розгляду окремих положень тої чи іншої політичної концепції 

не як даних самодостатніх реальностей, а як результату певного її внутрішнього 

розвитку. 

З цієї точки зору політичні погляди Івана Франка можуть бути дуже вдячним 

полем для дослідження. За приблизно тридцять років своєї активної громадсько-

політичної діяльності (від 1876/1877 до 1907 р.) він пережив значну політичну 

еволюцію - від революціонера-демократа до націонал-демократа. Як уже 

відзначалося вище, політичним поглядам Франка не була притаманна системність. 

Але, тим не менше, його ідейна еволюція не була позбавлена певних елементів 

системності. 

При розгляді еволюції політичного світогляду того чи іншого діяча дуже 

плідним підходом є пошуки центральної суперечності, яка служила внутрішньою 

пружиною його ідейного розвитку. Як правило, ця суперечність виводиться з того 

факту, що один і той самий індивід може одночасно належати до різних 

суспільних верств і груп, об’єктивні інтереси яких нерідко конфронтують між 

собою. У випадку ж національних рухів так званих “недержавних” народів цей 

конфлікт загострюється ще й тим, що, як правило, їхнім лідерам доводиться 

зазнавати і переборювати вплив ідеології пануючої нації. Тому формування 

національної свідомості у багатьох діячів національного відродження набирає 

характеру “конфлікту численних лояльностей і взаємовиключних свідомостей”
7
. 

П.Р.Магочі, що перший запропонував застосовувати цей підхід при аналізі 

українського національного відродження, вважає еволюцію Франка виявом 

найбільш послідовного конфлікту взаємовиключних свідомостей 
8
. 

6 Б.Г. З думок і подій. Адольф Гітлер про основну націонал-соціялістичну ідею і про 

демократію в своїй промові з30.1.1941Ц Нація в поході Nation im Aufbruch. - Р.Ш. - Ч. 1 -2 (42- 

43). - Березень. - С.26. 
7
 Magocsi P.R. The Ukrainian National Revival: A New Analytical Framework // Canadian 

Review of Studies in Nationalism. - 1989. - Vol.16. - P.45-62. 
8
 Магочи П.Р. Иван Франко и статус украинской нации в многонациональном государстве 

(конец XIX - начало XX века) // Иван Франко и мировая культура. Тезисы докл. междунар. 

симпозиума (Львов, 11-15 сентября 1986 г.) - К., 1986. - С.82. 
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Згоджуючись з цією оцінкою, мушу від себе додати, що у Франка цей конфлікт не 

завжди набирав характеру відкритого протиставлення. У принципі, вихідні точки 

політичної еволюції Франка і Липинського були до певної міри схожими - це був 

конфлікт між польською і українською лояльністю. Однак у випадку з Франком 

польський елемент проявлявся імпліцитно, приховано, будучи пов’язаним з його 

загальною політичною орієнтацією, а власне - з його соціалістичними поглядами. 

Підводячи підсумки своїй політичній діяльності, у травні 1913 р. Франко 

писав: “Скрізь і завжди у мене була одна провідна думка - служити інтересам мого 

рідного народу та загальнолюдським поступовим, гуманним ідеям. Тим двом 

провідним зорям, я здається, не споневірився досі ніколи і не споневірюся, доки 

мойого житття. Може, власне тому, що я непохитно стояв на тих основах, я не міг 

удержатися ані при галицько-руських русофілах, ані при польських демократах та 

поступовцях, ані при німецьких поміркованих соціалістах, ані при соціальних 

демократах, польських, німецьких та руських, і завше виходив з їх рядів, коли 

побачив у них недобір чи то сумління, чи то знання, чи то почуття обов’язку” 9. 

Отже, впродовж всієї своєї політичної діяльності Іван Франко пробував 

поєднувати дві лояльності - національну (“служіння інтересам свого народу”) та 

соціалістичну (“вірність загальнолюдським, поступовим, гуманним ідеям”). Таке 

поєднання - так званий “український дуалізм” - було дуже характерним для 

розвитку української політичної думки наприкінці XIX - на початку XX ст. Ще 

про діячів Старої київської громади офіційна російська преса говорила, що вони в 

одній кишені носять писання батька Тараса (Шевченка), а в другій - “Капітал” 

К.Маркса
9 10

. 

Поєднання національних і соціальних мотивів не було винятково українським 

явищем. Воно було радше досить типовим для тогочасного інтелектуального 

життя у Центральній та Східній Європі. Однак таке поєднання саме по собі для 

діячів національних рухів більшості народів, які замешкували цей регіон, означало 

“суперечність у поняттях”. Адже соціалістичні теорії та організовані на їхній 

основі рухи виступали як інтернаціональні сили, що нехтували національними 

прагненнями пригноблених народів. Як писав один з теоретиків тогочасного 

європейського соціалістичного руху Едуард Бернштейн, “це не були ніякі 

9 Франко І. Передне слово // Із літ моєї молодості. - Львів, 1914. - С.5. 

М 3 історії київської української громади: Промова Павла Житецького на Шевченкових 

роковинах // Записки Наукового товариства ім.Шевченка. - Львів, 1913. - Т.116. - С.183. Дальший 

текст доповіді спирається на мою ранішу статтю: Грицак Я.Й. Драгоманов, Франка і дилема 

українського соціалізму // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. 36. наук, праць. 

- К.,1991. - С.75-83. 
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національні великодержавні примхи, тільки вплив цілком означеного погляду на 

хід та інтереси історичного розвитку”
11

. 

Становище українських соціалістів обтяжувалося певними ідеологічними 

стереотипами стосовно українського руху, які панували у середовищі їхніх 

найближчих союзників - польських і російських соціалістів. Україна уявлялася їм 

як інтегральна частина російських чи відповідно польських земель, а український 

рух - як загроза збереженню цієї інтегральної єдності. Тому діячі українського 

соціалістичного табору стояли перед дилемою: чи наближати час тріумфу 

соціалістичної революції, зрікаючись, хоча б до певної міри, своїх національних 

аспірацій, а чи працювати на користь національного відродження, ризикуючи 

ввійти в конфлікт з соціалістичними рухами сусідніх “державних” народів. На 

практиці це диктувало також необхідність вибору - чи зберігати свою 

організаційну відрубність, а чи працювати у спільних організаціях разом з 

соціалістами “державних” націй. Зрозуміло, що той чи інший вибір організаційної 

структури визначав характер майбутнього державного устрою українських земель 

на випадок, як припускалося, перемоги соціалістичної революції у цьому регіоні: 

унітарна чи федеративна побудова соціалістичного руху передбачала унітарний чи 

федеративний характер майбутньої польсько-української (або відповідно 

російсько- української) соціалістичної держави, тоді як існування відрубної 

української соціалістичної партії могло б послужити гарантом політичної 

самостійності України. 

Таким чином, “український дуалізм” означав цілу систему взаємопов’язаних 

лояльностей, які за певних умов могли еволюціонувати до взаємовиключностей. 

Світогляд Франка розвивався саме таким шляхом. На початку своєї діяльності він 

вважав, що “національна спра- в а відносно самої основи соціалізму є справою 

другорядною”. Питання національне цікавило Франка лише з огляду на його 

практичну важливість у Галичині. Розв’язку цього питання він вбачав в утворенні 

“якнайширшої федерації” всіх народів “при умові [їхнього] окремого існування і 

цілковитої свободи”. Відповідно до цього галицький соціалістичний рух повинен 

був зберігати федеративну побудову. На практиці це мало б вести до утвердження 

принципу: “Там, де перебуває люд виключно польський, діяльністю займаються 

поляки, де виключно український - українці; у змішаних общинах пропаганда 

відбувається спільними силами”
11 12

. 

Вироблена за активної участі Франка “Програма галицьких соціалістів” 

11
 Бернштейн Е. Спомини про Михайла Драгоманова і Сергія Подолинського // З починів 

українського соціалістичного руху: Михайло Драгоманов і женевський політичний гурток. - 

Відень, 1922. - С.156. 
12

 Франко І. [та ін.] Програма галицьких соціалістів //Зібр. тв.:У 50 т. - К., 1986. - Т.45. - 

С.454, 456. 
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(1881), звідки взяті ці цитати, досить радикально відрізнялася від програмних 

документів тогочасного європейського соціалістичного руху. Дослідники історії 

робітничого руху не мали труднощів щодо її ідентифікації зі значно пізнішою 

Брюнською (1898) програмою австрійської соціал-демократії
13

. У контексті ж 

історії української політичної думки у цих поглядах Франка чітко простежується 

вплив його духовного наставника - Драгоманова. Власне Драгоманов винайшов 

формулу поєднання соціальних і національних інтересів, яка стала своєрідним 

моральним імперативом для наступних поколінь українських соціалістів, у першу 

чергу - на Наддніпрянській Україні. Він вважав, що для українського народу як 

для народу “плебейського”, де основну масу становить малоземельне селянство, 

завдання соціального і національного визволення збігаються або майже тотожні. 

Добре відомим є його вислів, що “по обставинам України тут плохий той 

українець, що не став радикалом, і плохий той радикал, що не став українцем’
14

. 

Як протиотруту до польських і російських територіальних претензій Драгоманов 

висував принцип - дотримуватися федеративних зв’язків лише з тими польськими 

й російськими соціалістами, які поділяють етнічний, а не історичний принцип 

побудови майбутньої держави. 

Біда полягала однак у тому, що така формула не знаходила очікуваного 

відгуку в російському і польському середовищі. І так само як Ленін різко 

критикував Драгоманова за його федеративні погляди, інший лідер більшовицької 

партії - Фелікс Кон - оскаржував Франка, що той мав намір ослабити силу 

соціалістичного руху через його організаційне роз’єднання та підпорядкування 

національним цілям. Через це Фелікс Кон навіть вважав Франка ідейним 

попередником Юзефа Пілсудського
15

. 

Але в своїй ідейній еволюції Франко пішов значно далі Драгоманова. Його 

відхід від федеративних позицій відбувся на протязі 1890-их років. Ще в 1890 р. 

Франко виступав проти плану поділу Галичини на східну (українську) та західну 

(польську) частини, оскільки, на його думку, такий поділ ослабив би сили 

українського і польського демократичних рухів у боротьбі проти спільного ворога 

- польської шляхти
16

. З подібних мотивів він противився ідеї політичної 

самостійності України, вважаючи, що в 

Mommsen Н. Die Sozialdemokratie und die Nationalitaetenfrage im habsburgischen 

Vielvolkerstaat. Bd.l: Das Ringen um die supernationale Integration der zisleithanischen 

Arbeiterbewegung (1867-1907). - Wien, 1963. - C.241. 
14

 Михайло Петрович Драгоманов: 1841-1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і список 

творів / Зладив М.Павлик. - Львів, 1896. - С.364. 

Кон Ф. Драгоманов и Иван Франко в польськом движении // Грядущий мир. - 1922. - №1.- 

С.238-239. 
16

 Будзиновсьхий В. Смішне в поважнім // Нові шляхи. - 1930. - №10. - С.64. 
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соціальному відношенні самостійна українська держава не принесла б ніякої 

користі трудящим
1
?. Однак у міру загострення відносин між українським і 

польським соціалістичними рухами, особливо під час виборів у галицький сейм та 

віденський парламент (1895-1897), Франко приходить до сумного для себе 

висновку, що “поляки, все одно, чи звуть себе консерваторами, поступовцями, 

демократами чи навіть соціал-демократами, не здужали ще й досі в своїм нутрі до 

разу перетравити старої шляхетської закраски”
18

. А вже в 1897-1899 р. він називає 

російських і польських соціал-демократів найтяжчими ворогами українського 

руху, оскільки вони обкрадають його найкращі інтелектуальні сили, звертаючи їх у 

великоросійське або всепольське русло
19

. 

Усвідомлення цих явищ логічно привело Франка до відмови від федеративних 

планів. Починаючи з 1895 р. він переходить на самостійницькі позиції
20

. Цей 

перехід супроводжувався глибшими змінами у його політичних орієнтирах. 

Франко залишається вірним своїм соціалістичним поглядам, однак національні 

мотиви набирають у нього пріоритетного значення. Свій відхід від Русько-

української радикальної партії (1899) він пояснює тим, що чує себе “насамперед 

русином [українцем - Г.Я.], а потім радикалом [українцем - Г.Я] ” 
21

. 

Франків соціалізм відрізнявся не лише від марксизму, але й від 

“мужикофільства” Драгоманова, яке він різко критикував в останні роки свого 

життя
22

. На думку Франка, “у нас може бути покривдженим не тільки робітник, не 

тільки хлоп, не тільки ремісник, але також піп, урядніїк, учитель, купець і навіть 

жандарм... Національний розвій може лежати в тім, що ми з-посеред своєї нації 

витворювали всі ті стани і верстви, що відповідають певним функціям народного 

життя, і не потребували дізнавати кривди ще й від того, що ті функції серед 

нашого народного тіла будуть сповняти люди чужих народностей нам на шкоду”
23

. 

Визнання Франком потреби досягнення повної соціальної структури 

української нації сильно контрастувало з народницьким світоглядом 

12
 Франко І., Павлик М. Руське державне право і народна справа //Народ. - 1894.- Ч.1.-С.9. 

18 Франко І. Селянський рух у Галичині // Зібр. творів: У 50 т.-К., 1986. -Т.46. Кн.2. - С.242. 
19 Центральний державний історичний архів України у м.Львові. - Ф.663. - Оп.1. - 

Спр.179. - Арк.21; Франко І. Рец. на кн.: Народники и марксисты... //Зібр. тв.: У 50т.- 

Т.45.-С.272. 
20

 Див. рецензію І.Франка на книжку Ю.Бачинського “Україна ірредента” у журн. “Житє і 

слово”. - 1895. - Т.4. - Кн.6. - С.471-483. 
21

 Франко І.- До МЛ.Павлика, кін. січня 1900 р.//Зібр. творів: У 50 т. - Т.50. - С.148. 
22

 Франко І. Суспільно-політичні погляди М Драгоманова //Зібр. творів: У 50 т. - Т.45. - 

С.426. 
23

 Франко І. - До М.ПЛавлика, кін.січня 1900 р. // Зібр. творів: У 50 т. - Т.50. — С.148. 
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абсолютної більшості українських діячів кінця XIX - початку XX ст. У цьому 

відношенні він був попередником тої радикальної інновації, яку здійснив 

В’ячеслав Липинський декількома роками пізніше 
24

. Франка наближували до 

Липинського й інші елементи його політичного світогляду - відстоювання 

концепції політичної самостійності України та розуміння тоталітарного характеру 

марксистської ідеології. На жаль, Франкові не вдалося пов’язати ці елементи в 

одну цілісну систему. З другого боку, навіть у цих елементах він не завше був до 

кінця послідовним: так, наприклад, він відстоював ідею політичної самостійності 

українського народу і в той же час не виключав можливості збереження 

федеративного зв’язку України з Росією
25

. Залишається, однак, без сумніву, що 

Франкові погляди становили ніби проміжну стадію в еволюції української 

політичної думки від Драгоманова до Липинського. 

Юліан Бачинський припускав, що якби Драгоманов прожив ще кілька років, 

то він теж перейшов би на самостійницькі позиції
26

. І дійсно, в останніх працях 

Драгоманова маємо чіткі ознаки того, що він еволюціонував у цьому напрямку. 

Але здається сумнівним, чи Драгоманов зумів би повністю перейти на 

самостійницькі позиції. Особливістю політичного світогляду Драгоманова була 

його системність
27

, а головним елементом цієї системи був федеративний план, 

який, як він гадав, найкраще відповідав анархічному ідеалові
28

. Визнання ідеї 

політичної самостійності України означало б повне зламання старої системи і 

потребу творення нової - на що, зрозуміло, при його великій інтелектуальній 

чесності і цілісності, йому б не вистачило не те що кількох років, але й, можливо, 

кількох десятиліть. Натомість Франко, не обтяжений цією системністю, був 

набагато вільніший у виборі нових політичних орієнтирів. У кінцевому рахунку те, 

що було недоліком його політичної думки, - брак системності, - перетворилося на 

велику перевагу при потребі переходу українського національного руху на нові, 

самостійницькі позиції. 

24
 Докладніше див.: Rudnytsky I.L. Essays in Modern Ukrainian History. - C.448-450. 

25
 Франко І. Україна ірредента // Житє і слово. - 1895 - Т.4. - Кн.6. - С.483. 

26
 Бачинський Ю. Мої спомини про М Драгоманова // Вісник Союзу Визволення України. - 

1915. - 4.23-24. - С.14. 
77

 Драгоманов часто стверджував, що він готовий поступитися перед іншими, навіть 

діаметрально протилежними поглядами, але за умови, що ці погляди становитимуть цілісну 

систему. Див.: Rudnytsky I.L. Essays in Modern Ukrainian History. - C.205. 
28

 Ibidem. -C.205-206. 

128 



 

ІГОР СІКОРА (Хшв) 

КОНЦЕПЦІЯ “ДІДИЧНОГО ГЕТЬМАНАТУ” 

В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО У СВІТЛІ СУЧАСНОГО 

ТРАКТУВАННЯ ЛЕПТИМНОСП ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Легітимність підтримує переконання, що існуючі політичні інституції 

найбільше відповідають системі
1
. “Одним з тестів легітимації є ступінь примусу, 

до якого треба вдатись виконавцю, щоб домогтися прийнятної позиції і послуху”
1 

2
. Отже, чим менше примусу державі доводиться використовувати для досягнення 

своїх цілей, тим легітимація її вища. 

В.Липинський вважав, що “монархія в формі дідичного, а не виборного 

Гетьманства”
3
 є органічною потребою у становленні Української держави. Ідея 

“дідичного Гетьманства” чужа українській політичній традиції. Реалізація її у 

чистому вигляді вимагала б неприйнятного насильства, і її ймовірно не можна 

було впровадити в життя за будь-якого періоду української історії. Хоча, 

безперечно, ця концепція могла б набути політичної актуальності і реалізму 

принаймні на евристичному і таксономічному рівнях, якщо її розглянути з огляду 

на використання деяких відомих політичній науці видів легітимації
4
. 

Далі ми розглядаємо авторитарну форму правління як сучасну реалістичну 

форму “дідичної монархії”. 

Згідно з традиційним видом легітимації державна влада є легітимною, якщо 

вона схвалюється традиційною політичною культурою і цінностями. Безперечно, з 

точки зору доцільності у часи Хмельниччини, Руїни чи в періоди політичного 

хаосу, суспільної кризи, така форма правління дала б змогу оформити волелюбну 

стихію українського політичного життя в державні рамки. Але реалізувати цю 

форму правління на рівні традиційної легітимації нереально внаслідок її 

суперечності українській політичній традиції. У процесі становлення Української 

держави авторитарна форма 

1
 Upset С. Political Man. — 1963. - № 4. - С.64. 

2
 Guy J.J. People, politics and government H Political Science: A Canadian Perspective. - Ontario, 

1990 (2 nd ed.). - C.176. 
3
 Липинський 3. Листи до братіє-хліборобів. - Нью-Йорк, 1954. -С.80. 

4
 Graeme G. Changing Patterns of Systemic Legitimation in the USSR Ц Coexistence. - 1986. - 

№23. -C.248-249; Bukowski Ch. The Dilemma of Economic Reform and Political Legitimacy in Eastern 

Europe // Ibidem. - C.227-245. 
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правління, припускають, могла б імовірно відіграти роль норманів у часи 

Київської Русі. 

Згідно з харизматичним видом легітимації влада є прийнятною, якщо вона 

спирається на авторитет лідера. За умови існування достатньої харизми і 

авторитету влада “дідичного Гетьмана”, персоніфікуючи у своїй особі Українську 

державу, могла б з часом набути легітимності. На наш погляд, достатньо 

харизматичними і авторитетними особистостями у цьому зв’язку були 

Б.Хмельницький, І.Мазепа, меншою мірою П.Скоропадський. За сприятливих 

умов їх влада могла б еволюціонувати в бік “дідичного Гетьманства”. В сучасних 

умовах про таких лідерів ще рано говорити. При їх появі харизматичний вид 

легітимації сприяв би утвердженню авторитаризму особливого українського типу. 

Спираючись на римське право, європейські держави право-раціонально 

легітимізували своє державне існувашія. З точки зору право-раціонального виду 

влада вважається легітимною, якщо вона спирається на рішення, волю 

законодавчих інститутів. 

Влада “дідичного Гетьмана” могла бути легітимною, якщо б вона спиралася 

на рішення законодавчих інституцій (віча, козацької ради, Верховної Ради), на 

Конституцію України. Отже, “дідична монархія” у цьому випадку не суперечила б 

право-раціональному виду легітимації, а спиралася б на неї. 

В основі національно-патріотичного (націоналістичного) виду легітимації 

лежать символи попередніх державних установ, ідея національної держави і 

необхідності її зміцнення. Джерелом націоналістичної легітимації у 

В.Липинського є ідея не “етнічного”, а “територіального” суверенітету (“закон 

землі”). Авторитарна форма правління може спиратись на цей вид легітимації. 

Легітимність на основі участі можна інтерпретувати у нашому випадку 

виходячи з ідеї В.Липинського, що “дідичний Гетьман” через авторитет не тільки 

легітимізує державу, але дасть змогу у перспективі децентралізувати владу. Цьому 

виду легітимності властиве залучення людей до політичної діяльності, що 

розвиває почуття впевненості у змозі впливу на власне життя за допомогою 

політичних структур. Авторитаризм з “українським обличчям” і сучасним 

фасадом неодмінно включав би участь населення у децентралізації влади. Це був 

би авторитаризм сучасного європейського типу. 

В Україні могла сформуватись не чиста “дідична монархія”, а різновид 

авторитаризму президента (гетьмана) і у формі, що “засадниче відрізняється від 

польської анархічної шляхетської демократії і московського, східного 

деспотизму”
5
 і водночас протистоїть українському 

5 Лисяк-Рудішцький І. Між історією і політикою // Сучасність. - 1973. - С.150. 
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“традиційному отаманству”. Український авторитаризм міг би набути додаткової 

актуальності при опорі на національно-свідому еліту, професіоналів-політиків, 

менеджерів-технократів, меритократію в сфері культури
6
 і поступовому, але 

радикальному усуненні від влади “радянсько- партійного” шару 

псевдопрофесіоналів і аморальних апаратників. 

6
 Про це див.: Pelenski J. The Political and Social Ideas of Vjaieslav Lypyns'kyj H Harvard 

Ukrainian Studies. - 1985. - Vol. IX. - № 3/4. 
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АНАТОЛІЙ МИХНЕНКО (Донецьк) 

ТВОРЧІСТЬ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

У ВУЗІВСЬКОМУ КУРСІ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Ім’я В’ячеслава Липинського - видатного мислителя XX століття, 

талановитого українського історика, культуролога, яскравого публіциста, 

визначного громадського діяча, до останнього часу було практично невідоме на 

Батьківщині. На запитання: хто ж він, В’ячеслав Липинсь- кий - з 90 студентів-

істориків четвертого курсу Донецького університету відповісти змогли лише 8 

чоловік, але і їхня розповідь була надто лаконічна. Зрештою, це й не дивно, бо ще 

донедавна творча спадщина вченого була доступна лише вузькому колу фахівців. 

Нині його твори повертаються із забуття, про що свідчить передрук в 

“Українському історичному журналі” окремих розділів книги “Україна на 

переломі, 1657- 1659”, фрагментів знаменитих “Листів до братів-хліборобів” у 

газеті “Голос України” (17 квітня 1992 р.), цікавих статей у пресі, що були 

присвячені 110-ій річниці з дня народження В.Липинського. 

Творчість В’ячеслава Липинського згідно з програмами навчального курсу 

“Історіографія” для студентів-істориків Донецького університету вивчається лише 

третій рік. Досвіду, зрозуміло, небагато, однак невеликі здобутки у цьому напрямі 

вже є. Курс історіографії читають найдосвідченіші викладачі спеціальної кафедри 

історіографії, джерелознавства та методики викладання історії, що існує в нашому 

університеті понад 20 років. Включення творів Липинського до навчальних 

програм з історіографії спонукалося кількома причинами. 

По-перше, спостерігається велике зацікавлення студентів творчими 

біографіями, науково-педагогічною і громадсько-політичною діяльністю видатних 

істориків України, а вивчення їхнього особистого шляху має виховний вплив на 

молоду аудиторію, викликаючи гордість за представників вітчизняної історичної 

науки з їх вимогливістю до себе, ерудованістю, подвижницьким почуттям 

відповідальності за свою працю перед суспільством. 

По-друге, на прикладі діяльності видатних українських істориків, що суттєво 

збагатили історичну науку, повинна вчитися молода генерація фахівців 

історичного профілю, підвищуючи свою професійну культуру. В’ячеслав 

Липинський був одним з провідних українських істориків, якого © Анатолій 

Михненко, 1993 
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справедливо вважають засновником державницької школи в українській 

історіографії, і його внесок у розвиток історичної науки надзвичайно вагомий. 

По-третє, погляди Липинського-політолога набувають особливої актуальності 

в час розбудови суверенної Української держави. 

У лекції “Творчість В’ячеслава Липинського”, яку ми читаємо (у восьмому 

семестрі) для студентів-істориків четвертого курсу, звертаємо увагу на різні 

підходи до особи та діяльності Богдана Хмельницького у таких видатних 

істориків, як Михайло Грушевський та В’ячеслав Липинський. Ми особливо 

підкреслюємо, що Липинський на основі дослідженого ним великого архівного 

матеріалу з’ясував визначальну роль у державному будівництві середини XVII ст. 

української шляхти, з якої вийшла більшість соратників Хмельницького. У 

студіях Липинського сама постать гетьмана окреслилася у цілком новому 

освітленні: замість творця нещасливої унії з Москвою автор змалював образ 

могутнього організатора Української держави, великого політика і патріота. 

Окремим сюжетом лекції є питання про оцінку Липинським Переяславської 

угоди, котру вчений, як відомо, вважав черговим мілітарним союзом, подібним до 

тих, які Богдан Хмельницький вже укладав з Кримом і Туреччиною. 

Окрім згаданої лекції в загальному курсі історіографії, життя й творчість 

Липинського вивчається у спецкурсі “Актуальні питання історіографії України” 

та спецсемінарі “Українські історики доби відродження”. 

На жаль, відсутність праць Липинського в наших бібліотеках, складнощі з 

копіювальною технікою значно обмежують наші можливості. Сподіваємося, що 

усунення цих недоліків наблизить осягнення творчої спадщини видатного вченого 

студентською молоддю. 
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ОЛЕКСАНДР ЛУПАНОВ (Київ) 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙ 

ВЕРСТВОВОГО УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Події останніх років, пов’язані з розпадом чергової імперської структури на 

світовій арені та генезою на її залишках нових національних державних утворень, 

поставили українські “провідні” (у значенні “правлячих”, які справляють вплив на 

державну політику) кола як старої генерації комуністичної правлячої 

номенклатури, так і відроджуваної національно свідомої, інтелектуально і духовно 

творчої політичної еліти перед незвичною проблемою - проблемою 

державотворення. До недавнього часу ввесь інтелектуальний потенціал 

українського суспільства був розполюсований у двох напрямках: або невільна ( і 

часом свідома) робота на задоволення потреб кремлівської метрополії, або ж 

навпаки - цілеспрямована і беззастережна боротьба за знищення останньої. 

Тривала протягом кількох століть боротьба за визволення України - і 

зосередження саме на цьому терені інтелектуальних потуг - призвели до ситуації, 

коли сьогодні, в момент набуття реального статусу власної державності, ми не 

маємо ні традицій державного устрою, ані чітко виробленої самої науки 

державотворення. Стара влада нової України діє здебільшого за набутими в 

останні десятиліття підрадянського існування і зовсім не властивими для 

українського суспільства методами правління, “позичаючи розуму” хіба що в 

сусідів, які переживають подібні, але в історично-культурному плані зовсім 

оригінальні процеси. Намагання збудувати якийсь фантом “цивілізованої 

демократичної держави” без урахування предметних чинників історичного, 

духовного, культурного процесів еволюції українського суспільства навряд чи 

дадуть позитивний результат. 

Парадоксально, що колишні посередники між московською метрополією та 

малоросійською колонією, які взялися зараз до справи розбудови держави, в 

політичному аспекті своєї діяльності інтуїтивно пішли шляхом, запропонованим 

консервативною течією української політичної теорії. Участь колишніх “генерал-

губернаторів” у справі державотворення нагадує (з врахуванням їхньої належності 

до корумпованої номенклатурної еліти правлячого клану СРСР, що обумовлює 

деякі нюанси такого історичного паралелізму) певною мірою © Олександр Лупанов, 

1993 
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ситуацію середини 1918 року, коли представники зросійщеної та спольщеної 

української шляхти та аристократії по падінні дому Романових і вивільненні від 

своїх вірнопідданицьких зобов’язань щодо російського престолу переорієнтували 

свої значні потенції, інтелектуальну енергію й організаційні здібності на творення 

структури Української держави Гетьмана Павла Скоропадського. Позиція 

українських соціалістів, комплекс народофілії і шляхтофобії, розв’язання 

громадянської війни при величезній зовнішній загрозі призвели до загибелі 

Української самостійної держави у самому її зародку. Подібні процеси 

відбувалися і за часів Хмельниччини - попередній потузі українства утворити 

власну державу. Католицька (!) шляхта і магнатсько-старшинські кола йшли на 

союз із Гетьманом Богданом. І зараз знову спостерігаємо рецидиви процесу 

“повернення шляхти”, коли представники дому Рюриковичів, які досить 

абстрактно уявляли собі “Україну” і вважали себе від народження “русскими 

князьями”, після унезалежнення без зайвої апофеозності включаються у складні 

процеси державного будівництва. 

Серед визнаних напрямків української політології найбільш інтелектуально 

потужним, без сумніву, був напрямок, який за усталеною термінологією звемо 

“консервативним”, обґрунтування якого на належному теоретичному рівні 

належить В’ячеславу Липинському. Ґрунтовний аналіз культурних традицій, 

суспільної історії, етнопсихології, вивчення ширшого кола джерел доби 

Гетьманату другої половини XVII ст. та висвітлення невідомих до того фактів 

соціально-політичної історії України дали право Липинському заперечити 

існуючу концепцію еволюції українського суспільства і витворити нову, добре 

аргументовану теорію. Ця гармонійна і цілісна концепція спроможна синтезувати 

нові набуті факти з проблем суспільної історії України без порушення своєї 

загальної структури. 

Хотілося б зупинитися на досить суперечливому моменті “класократичності” 

(за термінологією В. Липинського) українського суспільства, адже ця проблема 

стала причиною гострих дискусій серед істориків і соціологів, так само як і 

протилежна теорія “безкласовості” української нації. Враховуючи те, що класова, 

або верствова структура суспільного устрою є об’єктивним чинником, спробуємо 

у стислій формі розглянути процес становлення “класократії” українського 

суспільства у великому хронологічному відтинку, а саме з часів становлення 

взагалі традицій суспільної побудови українського етнокультурного організму на 

їх ранніх стадіях. 

Відома гіпотеза Миколи Ґумільова, який розглядає етносоціум як живий 

організм, що народжується, росте, старіє і помирає, незважаючи на деякі 

методологічні помилки та неузгодження із фактичним матеріалом є значним 

досягненням сучасної етнології. Кожний етнічний організм має свій особистий 

термін матеріального (часового) 
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життя - 1,2-1,6 тисячоліть - залежно від “зовнішніх умов” і внутрішнього 

“здоров’я”. Тут мусимо вдатися до метафоричності: підвалини (“тени”!) 

національної ментальності, те, що складає “душу” і “вдачу” національного 

організму, формуються протягом “духовного” життя, яке має набагато довший вік, 

ніж життя матеріальне, органічне. Спробуємо зрозуміти це, залучивши теорію 

“переселення душ” зі східної філософії, зауваживши, що “душа” “переселяється” в 

новий етнічний організм не спонтанно, а з врахуванням природніх умов - тобто в 

той організм, що з’явився й існує на території історичного попередника із 

залученням нових (прийдешніх) етнокультурних елементів. 

Формування глибинних традицій устрою українського суспільства відбувалося 

в праісторичний період за частю таких складових: 

- входження українських земель (лісостепової і степової частини) до ареалу 

генерації індоєвропейської культурної спільноти; 

- природній поділ України на відособлені регіони з відмінними 

геокліматичними умовами та умовами господарювання; 

- особливе “пограничне” розташування на не тільки географічній, але й 

культурній межі Сходу і Заходу. 

Сучасний стан вирішення проблеми пошуку прабатьківщини індоєвропейців 

(теорії Ґімбутаса, Даниленка, Мерперта, Чайлда, Гамкрелідзе - В.Іванова) вказує на 

реальність і незаперечність входження південноукраїнських земель до цього 

регіону. Відповідно зауважимо, що від IV тисячоліття до н.е. населення України 

було автохтонним, і етнокультурні пертурбації відбувалися загалом у степовому 

регіоні, не захоплюючи північніший терен. На території України відбувалася 

неперервна еволюція класичного індоєвропейського суспільства. 

Особливістю структури індоєвропейського соціуму є його суспільний поділ, 

виражений формулою 3+7. Перші три складові відображають поділ на три верстви 

- духовних провідників, войовників-організаторів і виробників (за класичною 

термінологією, прийнятою на підставі аналізу суспільства Європи від часів 

колонізації її індоєвропейцями). Четверта частина (умовно назвемо її 

“інокультурною”) з’являється в моменти посідання чи захоплення 

індоєвропейцями територій, заселених іншими (навіть спорідненими) народами, 

які в такому випадку переходять на рівень “гноблених”. 

Те, що українське індоєвропейське населення від початку було автохтонним 

(окрім поліських районів, де, до речі, у зовсім недавній час формувався інститут 

“смердів”, пізніше “гречкосіїв” на відміну від решти регіонів, відомих заселенням 

їх вільними хліборобами чи авантюрниками- войовниками чи організаторами 

державного життя у Подніпров’ї, відомими під назвою “царських скіфів”, 

“роксоланів” (навіть певною мірою “козаків” з недавнього минулого), обумовило 

відсутність четвертої складової із 

136 



 

верствової формули структури індоєвропейського суспільства, а саме верстви 

“гноблених”. Саме цей момент спричинив виникнення теорії “безкласовості 

української нації”. 

В добу формування феодальних суспільств Європи - ІИ-ІХ ст. н.е. українські 

землі, їх населення брали найактивнішу участь у цих процесах. Ставши ареною 

Великого переселення, праукраїнське населення перетерпіло ряд складних 

еволюцій, утворивши нарешті імперію Київської Русі. З цим періодом пов’язаний 

ряд феноменів давньоукраїнської історії. Виникнення локалів “Русі”* на 

широкому терені Європи, в яких простежується прямий культурний зв’язок із 

Подніпров’ям - балтійська і подунайська Ругії, Таманська Русь - є по суті 

виникненням колонізаційних центрів, сформованих представниками військової 

верстви суспільства України II-VII ст. н.е. Причини цього “виходу провідників” із 

Подніпров’я до кінця не з’ясовані, але він має відбиток навіть на міфічному 

ґрунті, а саме - давньоукраїнські перекази про “рахманів”, які з невідомих причин 

покинули українську землю, проте мають повернутися в якийсь час. 

Аналіз суспільного розшарування населення України в давнину (V ст. до н.е.- 

V ст. н.е.) вказує на його не тільки вертикальний, але й горизонтальний поділ. 

Район Дніпро-Донського межиріччя (кордон України із степовою Азією) став 

тереном формування військової організації, відомої і у геродотових “царських 

скіфів”, і в пізніших роксоланів, антів, бродників, нарешті - запорозькому козацтві 

та навіть озброєних і добре організованих селянських загонах вже нашого 

століття, що часом виступали об’єднуючою силою для всього загалу населення 

українських земель, в абсолютній масі, як і годиться - інертно- хліборобського. 

Як вказував Іван Лисяк-Рудницький, це степове пограничне розташування 

призводило до вироблення своєрідного “авантюрницького” типу української 

етнопсихології. Решта української території - лісова і лісостепова - належала 

хліборобсько-виробничій верстві (що стала за основу вироблення іншої риси 

української національної вдачі - “хуторянства”). Традиції приватної власності і 

розуміння господаря- “куркуля” ведуться в Україні ще із середини першого 

тисячоліття н.е. Вільний хлібороб-виробник був і залишається - із корекцією на 

історичний момент - матеріальною по суті базою національного організму, його 

“тілом”. Самоорганізація цієї верстви досягла б значного розвитку, аби не 

зовнішні загрози українським землям, через які провідна роль в 

За браком місця не можемо зупинитися докладніше на самій етимології цієї назви, тому 

просто зауважимо, що вона має глибинне коріння, в різних варіаціях зустрічається в усіх 

індоєвропейських мовах, первісною формою її можна вважати ведійський елемент РТА, що 

стосовно суспільних понять означає належність до стану “провідників”. 
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суспільстві переходила до політично організуючої верстви. У не меншій, а, 

можливо, і в більшій мірі організація необхідна була через відому з стародавніх 

часів традицію самопоїдання, властиву українському суспільству, традицію 

егоїстичного самозарозуміння і невизнання закону, яка теж зародилася у цій 

“хуторянсько”-виробничій верстві. 

Потрібно наголосити, що (незважаючи на загальну етнокультурну, а в більшій 

мірі усвідомлену духовну єдність українського суспільства на всіх етапах його 

історії) Україна виразно поділена на три геокультурні зони - Підкарпатсько-

Волинську, Почорноморську і Придніпровську, кожна з яких в різні моменти 

історії брала на себе різні функції загальноукраїнського організму - чи то 

політично-організуючі, чи виробничі, чи духовно-провідні. Крім цього, якоюсь 

мірою локальна ізоляція та вплив прикордонних культур призвели до формування 

виразних культурних та психологічних відмін, своєрідних форм суспільної 

організації населення цих зон і більш дрібних регіонів, що входять до них. 

До цього треба долучити своєрідне геокультурне розташування України на 

межі двох світових інфракультур - азійської і європейської, що поставило перед 

Україною завдання збереження суспільного організму європейської цивілізації від 

винищуючого людську індивідуальність східного тоталітарізму, розбудованого на 

абсолютній покорі особи державі, в якій нероздільно зрослися автократія з 

теократією. Це завдання по суті зробило Україну східним форпостом західної 

цивілізації. 

Інше її завдання - бути мостом, яким духовні надбання Сходу наситили б 

матеріально-раціоналістичний грунт Заходу. Сталося так, що свою першу 

історичну місію Україна врешті виконала - шляхом самопожертви, а перед 

виконанням другої постала тільки сьогодні. 

Серед історичних аксіом є й та, що суспільство може процвітати лише за умов 

повернення до своїх глибинних, фундаментальних духовних та й суспільно-

організуючих традицій. А ці традиції будуються на прийнятті індивідуального 

права і визнанні державного закону, визнанні права приватної власності, 

усвідомлення існування і необхідності творення єдиного для всієї України 

духовного центру, визнаного всіма мешканцями земель із залишенням для них 

значних самоврядних прав. Федерація земель з єдиним духовнооб’єднуючим 

центром і визнаним верховним правителем з обмеженими для нього правами як 

традиційним законом, так і виборним органом з представників української еліти - 

якщо бажаєте - олігархії. 

Хотілося б наголосити на факті здобуття Україною незалежності в часи 

постання нової організації міжлюдських стосунків і переходу світової цивілізації 

на новий, незнаний еволюційний щабель. Завершується доба раціоналістичного 

розуміння світу, доба інтелектуального пошуку і злодійського “підкорення 

природи”. Завершується півторатисячолітня 
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доба феодальної організації суспільства. Так судилося, що українська культура, 

точніше - культура України весь цей історичний період перебувала у затінку 

світового життя незважаючи на свій величезний духовний і культурний потенціал. 

Зараз відкриваються брами звільнення цього потенціалу, що мусить вивести у 

найкоротший термін Україну на належне їй місце нової Європи і всього світу. 

Цей потенціал був законсервований народним підгрунтям нації. Справа його 

вивільнення і належного спрямування покладається тепер на сьогодні 

відроджувану нову генерацію української національної еліти - генерацію, не 

закомплексовану гнітом тисячолітньої неволі і не спотворену служінням не своїй 

справі, генерацію, що має складатися з відданих державній ідеї войовників, 

плідно працюючих на себе і від того - на всіх виробників-хліборобів і духовних 

провідників, які мають забути дрібні сектантські чвари в ім’я вищої ідеї. 
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ІГОР ГИРИЧ fKuie) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ У ДОВОЄННИЙ ЧАС 

(у світлі листування з культурними діячами України) 

Цінним джерелом для дослідження життя й діяльності В’ячеслава 

Липинського у довоєнний час є його листи, що зберігаються в архівосховищах 

Києва. У Центральному державному історичному архіві України у м.Києві (далі 

ЦДІА) та рукописному відділі Центральної наукової бібліотеки АН України (далі 

ЦНБ) на сьогодні виявлено 94 поштові відправлення: до М.Грушевського (56 

листів), С.Єфремова (27 листів), Б.Грінченка (8 листів) та по одному листу до 

Б.Ярошевського, М.Вороного і А.Ніковського. Хронологічно вони охоплюють 

період із серпня 1907 по серпень 1914 р. їх зміст дозволяє уточнити окремі 

біографічні деталі, проливає світло на наукову та громадсько-політичну 

діяльність Липинського, зокрема, на становлення його суспільно- політичних 

поглядів, на історію створення збірника “ Z dziej6w Ukrainy”, на творчі наукові 

плани, яким не судилося здійснитися. 

Почну з уточнень біографічного порядку. Згадані листи вносять досить певну 

ясність щодо місць проживання і переміщень вченого у період між 1907 і 1914 р. 

За ці 7 років він надсилав вищезгаданим авторам листи майже щомісяця (за 

винятком хіба 1914 р.) і на кожному вказував місце відправлення. З середини 

осені 1907 до середини весни 1908 р. В.Липинський лікувався в Закопаному; з 

травня по жовтень 1908 р. жив разом з дружиною в батьківській садибі у 

Затурцях; з кінця 1908 по квітень 1913 р. працював в архівах і бібліотеках 

Кракова, звідки лише на короткий час (від пари тижнів до близько місяця і трохи 

більше) наїжджав до Затурець або на кілька днів до Львова й Києва. Тобто, між 

1908 і 1913 р. Липинський бував у Затурцях лише на свята та під час погіршення 

стану здоров’я, а саме - в серпні-вересні та грудні 1910 р., на Великдень та в 

листопаді 1911 р., серпні-жовтні 1912 р., травні-липні 1913 р. Більшу частину 

1909 р. В.Липинський провів у Києві, оскільки був зайнятий виданням свого 

часопису “ PrzegUd Krajowy”. Лише з липня 1913 по липень 1914 р., власне, один 

рік, постійно жив на своєму уманському хуторі Русалівські Чагари. 

На підставі листів, особливо до М.Грушевського, цікаво прослідкувати 

метаморфозу поглядів В.Липинського на український суспільно- © Ігор Гирич, 1993 
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політичний рух. Влітку 1908 р. він робить у листах своєрідний звіт перед 

видатним істориком з приводу своєї діяльності по згуртуванню полонізованих 

поміщиків Уманщини, докладно описує прочитану там доповідь (пізніше, у 1909 

р„ вона з’явилася друком під назвою “ Szlachta па Ukrainie.l.Udzial jej w zyciu 

narodu ukrainskiego na tie jego dziejdw”) та реакцію, яку вона викликала серед 

слухачів, говорить про плани створення товариства прихильників української 

культури, а в перспективі - друкованого органу і партії
1
 (практичним кроком до 

цього стало ініційоване Липинським видання у Києві протягом 1909 р. часопису 

“Przeglad Krajowy”). 

Липинський, можна думати, розраховував на прихильність і підтримку 

М.Грушевського в справі організації першої партії консервативного типу, чого, як 

відомо, не вдалося з багатьох причин зробити в передреволюційний час. До цього, 

як відзначав сам Липинський, не була готова шляхта, а до того ж значну протидію 

склали українські демократичні кола, що стояли на позиціях радикалізму і 

традиційно бачили в шляхті лише споконвічного ворога. 

В.Липинський, намагаючись через друковане слово і на власному прикладі 

(поселення на уманському хуторі), за його словами, “визволитись від тієї 

проклятої історичної спадщини, котра українських “дуків” і українську “голоту” 

поділила на два табори”
1 2

, шукав опертя на авторитет М.Грушевського і 

С.Єфремова. Але ті, хоч і співчували діяльності Липинського по піднесенню рівня 

української свідомості у шляхти, все ж в силу, очевидно, народницької 

упередженості не завжди солідаризувалися з молодим політиком. Так, провідний 

публіцист газети “Рада” С.Єфремов (де В.Липинський друкувався наприкінці 1911 

р.) не перешкодив появі фельетону Шершня, а згодом орієнтував київську 

українську громаду на польських соціалістів замість того, щоб підтримати 

українських “латинників” на чолі з Липинським. М.Грушевський, своєю чергою, у 

цей же період мав конфлікт з Липинським через випад у “Літературно-Науковому 

Віснику” М.Євшана, котрий назвав захоплення Липинського польськими 

письменниками “української школи” “телячим захватом”. У 1909 р. Михайло 

Грушевський визнав за непотрібну переорієнтацію “Przegladu Krajowego” з 

“утраквістичного” на український орган під назвою “PrzegUd Ukrainski”
3
 , а в 1912 

р. не відреагував на пропозицію Липинського видавати для “латинників” часопис 

українською мовою. Ось цікаві витяги з листів Липинського до М.Грушевського, 

що 

1
 Центральний державний історичний архів України у м.Києві (далі - ЦДІА). - Ф.1235. - 

OnJ.-Cnp.604.-C.3-6,7-10. 
2
 Там же. - С.161 -164. 

3
 Там же. -Спр.25. - Арк.318 (щоденниковий запис М.Грушевського від 29 вересня 1909 р.). 
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ілюструють цю подію. “В теперешніх часах національного відродження нашого - 

українських латинників [підкреслення моє - І.Г.] - мені частіше від інших 

приходилось забирати голос в цих справах
4
 (березень 1912 р.); через рік - до нього 

ж: ”...і чи не краще б видавати для сеі публіки (латинників) [підкреслення моє - 

І.Г.] журнал в українській мові”
5
 (лютий 1913 р.). 

Ці обставини, очевидно, дещо розчарували В.Липинського в вождях 

українського руху, викликавши нехіть до подальших тісніших творчих контактів. 

Принаймні, протягом 1913-1914 рр. він практично не співробітничав з “Радою”, 

незважаючи на пропозиції її редактора 

A. Ніковського, і нічого не написав для видань М.Грушевського. 

Не виключене припущення, що МТрушевський певною мірою навіть боявся 

політичної конкуренції з боку В.Липинського, бо в одному з листів той 

присягався, що не збирається засновувати нової загальноукраїнської партії. Це 

схоже на чисту правду - якраз у 1913 р. Липинський стає самостійним 

землевласником і пробує на практиці реалізувати теоретичні засади своєї ідеї про 

працю на користь України та про спілку з землеробським класом - селянством. 

Завершуючи цей сюжет, варто згадати, як вчений трактує у тогочасних своїх 

листах поняття нації. Впадає в очі, що вже тоді він розуміє його значно ширше, 

ніж демократи-соціалісти. У листі до М.Грушевського у березні 1912 р. він пише: 

“Терміну “українство" я особисто не люблю вживати через те, що він у нас 

означає течію, - певний напрям внутри нації, а не саму націю, як таку”
6
. Як 

бачимо, основним компонентом нації 

B. Липинський вважає не етнічне походження, а територіальну належність або 

спільність. 

Як виразник інтересів польської чи спольщеної української шляхти 

Правобережної України, Липинський бачив її складовою частиною 

загальноукраїнського руху, хоча вважав, що провід у цьому русі належить 

українським демократичним силам. У цьому сенсі характерною є фраза з листа до 

М.Грушевського від 26 березня 1912 р.: “Перед загальнонаціональним 

українським інтересом інтерес нашої течії мусить, розуміється, відступити на 

другий план” 
7
. 

* * * 

Листи В.Липинського є неоціненним джерелом для вивчення історії видання 

збірника “Z dziejdw Ukrainy” від зародження задуму до його остаточного втілення. 

У жовтні 1907 р. в листі до Б.Грінченка Липинський 

4
 Там же. - Спр.604. - С.104-

109. 5 Там же. - С.142-145. 
6
 Там же. - С.84-85. 

7
 Там же. - С.104-109. 
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писав, що не полишає “своєї праці про українофільство серед польської та 

спольщеної суспільності на Вкраїні”
8
. З дальшого тексту листа видно, що йдеться 

не про працю, що була згодом видана у брошурі “Szlachta па Ukrainie”, а про 

ширшу дослідницьку роботу, поштовхом до якої стали пошуки в краківських 

архівах, котрі примусили автора, як він пише, “значно поширити тему”. 

Влітку 1908 р. В.Липинський повідомляв М.Грушевському, що взимку 

збирається взятися до збірника, присвяченого польсько-українському питанню на 

Україні, “тобто провести в життя колишню гадку д.Томашівського”
9
. Спершу 

історик дивився на збірник, що зрештою отримав назву “Z dziejdw Ukrainy”, як на 

свого роду продовження часопису “PrzegUd Krajowy”: навіть ті матеріали, що ще 

не встигли надрукуватися в “PrzegUdzie...”, планувалося подати тут
10 11

. Сам 

збірник бачився за попереднім задумом не як власне книга, а як альманах без 

чіткої періодичності з підкресленим суспільно-політичним звучанням. Так, 

С.Єфремову Липинський запропонував написати статтю про громадське життя на 

Україні “з підкресленням історичного розвитку української ідеї в суспільно-

національному розумінні цього слова”
11

 (цей лист надіслано в квітні, а терміном 

подачі матеріалу був липень 1910 р.). 

Однак влітку 1910 р. концепція видання починає вимальовуватися чіткіше. 

Замість публіцистичного звучання акцент переміщується на строго наукове з 

наголосом на історію. Оскільки матеріалу виявилося забагато, В.Липинський 

розмірковує про можливість видання книги в трьох томах, “відповідно до трьох 

головних розділів - минувшина, відродження, сучасність”
12

. Отже, перший том 

мав бути чисто історичним (власне, таким і став зрештою увесь збірник “Z dziejdw 

Ukrainy”). З робіт М.Грушевського Липинський планував помістити до першого 

тому, окрім дійсно вміщеної там праці про українську шляхту на переломі XVI-

XVII ст., матеріали про шведсько-український союз 1708 р. (статтю про Мазепу), а 

також статтю про Володимира Антоновича. 

Робота посувалася швидко, і вже в листопаді 1910 р. В.Липинський надіслав 

М.Грушевському верстку перекладу його праці “Шляхта на переломі XVI-XVII 

вв.” (варіант відповідного розділу з 6-ого тому “Історії України-Руси”). 

Липинський дуже поспішав, розраховуючи скінчити друком перший том на 

Різдво
13

. Паралельно він збирав матеріал для 

8
 ЦНБ АН України. - Ф.З. - №38436. 

9
 ЦДІА. - ф.1235. - Оп.І. - Спр.604. - С.3-6. 

10
 ЦНБ АН України. - Ф.3317. - №579 (лист до Б.Ярошевського). 

11
 Там же. - Ф.317. - №683. 

12
 ЦДІА.-Ф.1235.-Оп.І.-Спр.604.-С.25-29 (лист до М.Грушевського від 8/12. VIII. 1910 р.). 

13
 Там же. - С.31-33, 34-37. 
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другого тому, де мав намір умістити вже згадану статтю С.Єфремова та власну 

розвідку про польського історика А.Яблоновського. 

Але погіршення стану здоров’я, складнощі з друкарнею, а, головне, праця над 

монографією про Станіслава-Михайла Кричевського значно відсунули час появи 

першого тому. “Моя невеличка розвідка в проекті перетворилася кінець-кінців в 

цілу монографію з історії Хмельниччини”, - писав він в листі до С.Єфремова
14

. 

На початку 1912 р. остаточно визначився зміст першого тому, про що 

Липинський пише в листі до С.Єфремова в лютому 1912 р.: “Обіймає він 

виключно частину історичну (переважно XVII ст.)”
15

. Далі В.Липинський 

наводить свій план наступних томів альманаху, присвяченого польсько- 

українським контактам: “3 головніших статей в цьому II томі підуть коротенькі 

монографії про Падуру, Шашкевича, Осташевського, Чайковського, Совінського, 

Свінціцького (Павла Свого) з виїмками з їх творів..., стаття про українську школу 

поетів польських (Залєський, Гощинський, Мальчевський, Олізаровський) і т.зв. 

подоляків (Заборовський, Гославський, Яблонський)..., статті більш суспільного 

характеру про Терлецького (монах-василіанин, повстанець 1831 р.), Якова 

Яворського (“хлопоман” 1876 р. в польській еміграції), Антоновича і Рильського”. 

Цей том мав отримати назву “Zaroslymi szlaki Ukrainy”. Матеріал до нього, судячи 

з листа, був практично вже зібраний (очевидно, він згорів разом з іншими 

недокінченими працями та архівом в часи визвольних змагань на хуторі в 

Русалівських Чагарях). 

В.Липинський сподівався виходу книги на Великдень 1912 р., але в останній 

момент вирішив долучити до неї копію присяги пінської шляхти Богданові 

Хмельницькому
16

. Тож тільки в липні цього року праця врешті була закінчена і 

передана в дарунок М.Грушевському і С.Єфремову
17

. 

* * * 

Окрім нереалізованих планів видання альманаху з історії польсько- 

українських контактів, матеріали листування вказують і на інші незавершені, але 

плановані або розпочаті В.Липинським студії та розвідки. 

Так, він багато працював над рецензуванням творів польських істориків. На 

жаль, в “Записках НТШ” було надруковано лише дві рецензії, а поза тим у 1908 р. 

Липинський готував відгуки на книги Нанке “Szlachta wofynska wobec Konstytucji 

3 maja”, Пуласького “Kronika rod6w szlacheckich Wolynia, Podola і Ukrainy”, 

Кубалі “Wojna Moskiewska 1654-1655” та на “Spis wazniejszych miejscowosci w 

powiecie 

14
 ЦНБ AH України. - Ф.317. - №688. 

15
 Там же. - Ф.317. - №704. 

16
 ЦДІА. - Ф.1234. - OnJ. - Спр.604. - С.86-87; ЦНБ АН України. - Ф.317. - №692. 

17
 ЦДІА. - Ф.1235. - Оп.І. - Спр.604. - С.121 -122; ЦНБ АН України. - Ф.317. - №691. 
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starokonstantynowskim na Wolyniu”. Дізнавшись від А.Станевича (свого адвоката) 

про працю І.Каманіна, присвячену добі Хмельниччини, він заздалегідь просив 

М.Грушевського лишити місце в “Записках” для своєї рецензії
18

. 

Довший час вчений опрацьовував розвідку про творчість А.Яблоновського. 

Задум з’явився ще восени 1908 р., спершу у формі рецензії на одну з книг 

польського історика. Наприкінці 1910 р. ширшу статтю про нього Липинський 

планував до другого тому згаданого вище альманаху. Ідея такої розвідки 

зацікавила МТрушевського; протягом 1911 р. той кілька разів нагадував про неї 

В.Липинському, котрий, своєю чергою, просив “одсрочки”
19

, аж нарешті 

наприкінці 1912 р. приступив безпосередньо до написання тексту
20 21

. Але після 

прочитання щойно виданого останнього тому “Історії Південної Русі” 

А.Яблоновського робота була припинена з неясних причин, хоча полишати її 

зовсім Липинський не збирався, плекаючи надію завершити в 1913 р. або 

пізніше?
1
. 

Деякі матеріали В.Липинський надсилав М.Грушевському в уже завершеному 

вигляді, але вони не друкувалися і з часом були втрачені. Так, у липні 1910 р. був 

відісланий “каталог зборів” українських документів, що зберігалися в приватних 

польських архівах. Цю роботу сам Липинський визнавав не зовсім докладною і 

тому радив поступати з нею на редакторський розсуд. Багато питань лишається 

стосовно збірки листів А.Киселя. У липні 1911 р. Липинський писав Михайлові 

Грушевському, що “кілька листів Кисіля підуть до проектованої збірки”, а в 

листопаді цього ж року відправив до Львова “брошуру Кисіля”
22

. Сліди цих 

матеріалів, як і попередніх, загубилися. 

Після виходу в світ книги “Z dziejdw Ukrainy” у В.Липинського лишався в 

руках певний матеріал, що не увійшов до збірника. Зокрема, наприкінці 1912 р. він 

працював над розвідкою про Ірину з Боговитинів- Козерадзьких Ярмолинську
23

 (ця 

стаття, між іншим, була анонсована в книжці “Україна на переломі”), а в листопаді 

1912 р. висловлював бажання приготувати матеріал для монографії про І.Богуна, 

плануючи видати її до 250-річчя з дня смерті козацького героя, тобто в 1914 р. 

Одночасно накопичувалися матеріали про останні часи козаччини на 

Правобережжі. У перспективі вони, очевидно, мали бути використані в статті 

“Князь Микола (Август Яблонський) і змагання відновити в кінці XVIII ст. 

знищену правобічну козаччину”, що планувалася до четвертого тому “Історичних 

студій і монографій”. 

18
 ЦДІА. - С.11-14, 51-53, 54-55, 63-66. 

19
Тамже.-С.131-134. 

2° Там же. - С.161-164. 
21

 Там же. - С.22-24. 
22

 Там же. - С 59-62, 71-74,80-83. 
23

 Там же. - С.131-134. 

148 



 
Відомо, що тривалий час В.Липинський працював над студією про видатного 

сеймового діяча першої полов. XVII ст„ захисника православ’я Лаврентія 

Древинського. Восени 1912 р. на її підставі М.Грушевський замовив Липинському 

статтю до енциклопедії Граната, а потім погодився надрукувати ширшу версію в 

“Записках НТШ”. Але вийшло те саме, що й у випадку з монографією про 

М.Кричевського. Розвідка про Древинського переросла тему біографії однієї 

людини. Можна припускати, що розділ “Культурно-національна праця шляхти 

руської в першій половині XVII в.”, який також планувався як частина першого 

тому “Історичних студій і монографій” В.Липинського, власне і був 

започаткованою у 1912 р. студією про Древинського
24

. Остання згадка про роботу 

над цим сюжетом зафіксована в листах до М.Грушевського у липні 1913 р. 

* * * 

Безумовно, що перерахованими вище проблемами не вичерпується джерельна 

вартість листування В.Липинського, тому вихід у світ повного зібрання текстів 

листів вченого до його сучасників стане значною подією і суттєвим внеском в 

українську історіографію. 

24
 Там же. -С.128-160. 

149 



 

ГАЛИНА СВАРНИК (Львів) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ У ЛИСТУВАННІ 

(За матеріалами ЦЩА України у Львові) 

Листи протягом усього життя Липинського були характерною для нього 

формою спілкування з однодумцями й противниками та публіцистичним жанром, 

у якому він часто викладав свої політичні й ідеологічні маніфести. Спричинилося 

до цього, мабуть, і те, що він був здебільшого віддалений у просторі, а згодом і 

хворобою від адресатів своїх листів і праць, і те, що форма листа має специфічний 

стиль і дозволяє в концентрованому вигляді висловити необхідні думки чітко 

окресленому колу реципієнтів. 

Найважливіша праця політичного характеру “Листи до братів- хліборобів” 

(1920-1925), літературно-публіцистичні праці 1917-1919 рр. (“Гетьманство чи 

республіка?”), написані у формі відкритих листів до “політичних друзів і 

прихильників”, причому друга має підзаголовок “Дорогі друзі...”
1
. “Меморіял до 

Українського комітету про наше становище супроти напруженої ситуації в 

Європі” (1912) - це фактично послання до читачів; багато статей 20-их років 

написані теж у формі листів до редакцій “Америки”, “Богословія”, “Студентського 

вісника”, видавничої спілки і редакції “Діла”. Відомі полеміки з гетьманом 

Павлом Скоропадським і його прибічниками, Степаном Томашівським, Осипом 

Назаруком, о.Т.Галушинським точилися у формі відкритих листів, публікованих в 

“Українському голосі” (Перемишль), “Новій Зорі”; багато відкритих листів до 

конкретних осіб (о.Теофіла Горникевича, Михайла Тимофіїва, гр.Адама 

Монтрезора, о.Михайла Фірака) друкувались на машинці у кількох копіях і 

розсилались колу зацікавлених осіб. Проте часто і у приватних листах, не 

“відкритих”, відчувається власне такий задум - розмовляти через голову 

конкретних адресатів з ширшим колом читачів, і сучасних авторові, і майбутніх 

поколінь. Недарма останній лист від 30.ХІІ.1929 р. до Івана Кревецького, 

бібліотекаря НТШ у Львові, так і закінчується: “Пишу не стільки Вам, як для 

архіву. Померший - для 

1
 Korowytsky I. The Archives of VLypyns'kyj // Harvard Ukrainian Studies. - 1985. - Vol.IX. - № 

3/4. - C.364. 

© Галина Сварник, 1993 
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померших”

2
. Цю думку - писати “для померших”, для історії - можна вбачати і в 

продажу свого архіву митрополитові А.Шептицькому для Національного музею у 

Львові
3 *

. Нею ж, напевно, диктувалося бажання залишити на суд нащадків і 

зробити доступним для дослідження своє більш як десятитисячне листування, не 

кажучи про праці, щоденник, спогади тощо. А коли ще до дивом збереженого 

архіву Липинського^ додати близько 10 тисяч листів самого В’ячеслава 

Липинського і якщо виходити з припущення, що він був сумлінним 

кореспондентом, а він назагал таким був, крім особливо тяжких періодів хвороби й 

останнього півтора року життя, маємо справу з поважною кореспонденційною 

спадщиною, частина якої зберігається зараз у Центральному державному 

історичному архіві України у м.Львові. 

Серед виявленого досі листування найбільші комплекси листів В’ячеслава 

Липинського до львівських кореспондентів складають, звичайно, листи: до 

бібліотекаря Наукового товариства ім.Шевченка у Львові, редактора журналу 

“Стара Україна” Івана Кревецького (91 лист за 1908 - грудень 1929)
5 6

; до 

митрополита гр.Андрея Шептицького (ЗО листів за 1909-1931, 5 візитних 

карток)6; до товариша зі студентських часів Романа Метика (13 листів, 1 телеграма 

за 1918 - 20.ІІ.1931)
7
; до історика Степана Томашівського (16 листів за 1907-1926 

)
8
; до адмірала 

2
 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі ЦДІАЛ). - Ф.309. - Оп.І. 

- Спр.998. - Арк.155-156 зв. 
3
 1929 року В.Липинський продав усю свою кореспонденцію (близько 10 тис. листів) за 400 

доларів з умовою їх відкриття не раніше, ніж через 10 років після його смерті (з листа до 

А.Шептицького від 24.ХІ.1929. - ЦДІАЛ. - Ф.358. - Оп.І. - Спр.292. - Арк.64). Посвідчення 

митрополита, що він “набув від Вячеслава Липинського в році 1929 весь його архив від 1918 до 

його смерти, який то архив у нього і лишився. +Андрей. Львів, 4.Ш.193Г’. - Там же, арк.98. У 

травні 1931 р. Липинський запропонував Шептицькому решту рукописів розпочатих праць і 

численних заміток на соціально-політичні теми, щоб покрити видатки на лікування. - Там же, 

арк. 102-103. 

Про драматичну долю архіву під час Другої світової війни та післявоєнної радянської 

окупації Відня - у статті колишнього директора Інституту ім. В.Липинського Євгена Зиблікевича 

The Odissey of the VLypyns'kyj's Archives // HUS. - 1985. - Vol.IX. - № 3/4. - C.357-361. 

3
 ЦДІАЛ. - Ф.309. - On.. - Спр.998. - Арк 1-169 (в тому числі - 19 листівок і одна 

фотографія). 
6
 Там же. - Ф.358. - Оп.І. - Спр.205. - Арк.3-5; Спр.292. - Арк.12-128. Тут же зберігається 1 

клепсидра, 1 телеграма про смерть В.Липинського, 3 листи й візитна картка брата - Станіслава 

Липинського, витинок з газети “Przeglad Krajowy” за 1909 рік та ряд копій листів різних осіб до 

Липинського і його відповідей, надісланих Шептицькому. Докладніше про них - у тексті 

повідомлення. 
7
 Там же. - Ф.309. - Оп.І. - Спр.2172. - Арк.І - 32 (арк.21-22 - копія листа до 

о.Т.Горникевича). Про це листування див.: Метик Р. З листування із ВЛипинським. Причинки для 

характеристики людини // Діло. - 4.258. - 15 листоп. 1931. - С.2-3. 
8
 Там же. - Ф.368. - Оп.І. - Спр.173. - Арк.1-40. Тут же зберігається один лист до 

А.Монтрезора і одна копія листа до С.Шемета. 

151 



 
Ярослава Окуневського (12 листів за 1925-1929)

9
. Декілька листів пов’язані з 

Науковим товариством ім.Шевченка у Львові, членом Археографічної комісії 

якого Липинський був з 1914 року
10 *

 і співпрацював з його виданнями - 

довоєнним, редагованим Михайлом Грушевським, “Літературно-науковим 

вістником”
11

 і “Старою Україною”
12

, що виходила 1924-1925 рр. Один лист 

адресований науковому секретареві НТШ Володимирові Гнатюку - від 10.V. 

1908р., з Кракова, де йдеться про зміст праці “Данило Братковський”
13

. Другий, від 

13.Х.1926, - це написане “в імени Редакції “Хліборобської України” щире спочуття 

з приводу смерти так заслуженого для Товариства - його довголітнього секретаря - 

Володимира Гнатюка”
14

. Чотири листи за 1909, 1918 і 1926 рр. збереглися у фонді 

пізнішого голови НТШ Кирила Студинського
15

 та по одному - від 4.1.1931 - у 

фонді правника і громадського діяча Володимира Старо- сольського
16

, візитна 

картка з невеличким листом від 11.VIII. 1927 - у фонді адвоката, редактора і 

громадського діяча Осипа Назарука
17

. 

Оскільки частина цієї кореспонденції або вже опублікована, або готується до 

друку ближчим часом, обмежуся тут докладнішим обговоренням найменш 

відомих досі і найцікавіших, на мою думку, збережених листів В.Липинського. 

До таких, поза сумнівом, належить комплекс листування з 

9
 Там же. - Ф.383. - Оп.І. - Спр.9. - Арк.1-33. Тексти п’яти листів та довідку про їх адресата 

див. “Сучасність” (1992). 
10

 Книга членів НТШ за 1914 рік // Там же. - Ф.309. - Оп.І. - Спр.374. - Арк.90 зв.; 

Автобіографія 1923 р. // Там же. - Спр.388. - Арк.25-29. 

1 1
 У списку статей, апробованих до публікації в “ЛНВ”, написаному рукою 

М.Грушевського, є праця Липинського “Данило Братковський” і рецензія “Історії України” 

М.Аркаса //Там же. - Т.401. - Оп.І. - Спр.21. - Арк.2, 4. У фонді редакції ЛНВ зберігаються також 

рукописи статей “Причинки до історії аріянства в Україні” та “Аріянський сеймик в Киселині” // 

Там же. - Спр.74. 

И У фонді редакції зберігається рукопис заміток про українські некрополі // Там же. - Ф.402. 

- Оп.І. - Спр.З. У переліку установ, редакцій та приватних осіб у Галичині і за кордоном, яким 

висипався журнал як немісцевим співробітникам редакції, є прізвище В.Липинського та обох 

його братів // Там же. - Оп.І. - Спр.З. - Арк.1, 2,11. 

Там же. - Ф.309. - Оп.І. - Спр.2277. - Арк.61. 
14

 Там же. - Спр.421. - Арк.23. 

Там же. - Ф.362. - Оп.І. - Спр.338. - Арк.10-12; Спр.25. - Арк.216. Частина цих листів 

увійде до збірника “Півстоліття у листуванні. Листи до Кирила Студинського. 1891-1941", який 

планує видати “Наукова думка” у 1993 р. 
16

 Там же. - Ф.36О. - Оп.І. - Спр.525. - Арк.4. 

1 7
 Там же. - Ф.359. - Оп.І. - Спр.239. - Арк 29. Ця візитка, видно, тільки випадково не 

потрапила до всього комплексу листування, опублікованого в Америці Іваном Лисяком- 

Рудницьким: The Correspondence between Osyp Nazaruk and Viacheslav Lypyns'kyj, 1920- 1930 // 

Minutes of the Seminar in Ukrainian Studies held at Harvard University during the Academic Year 

1975-1976 - Cambridge, Mass.1975-1976. - № 41. - C.99-103; Листи Осипа Назарука до В" 

ячеслава Липинського / Ред. Іван Лисяк-Рудницький // Східно-Європейський Дослідний Інститут 

ім. В.К.Липинського. Архів. - Філадельфія, 1976. - Т. 7. - 530 с. 
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митрополитом Андрієм Шептицьким, з яким автора листів єднала протягом усього 

часу їх знайомства не лише спільність поглядів і думок 

3 більшості політичних, суспільних, релігійних, етичних питань щодо України, а 

й спільність особистого національного вибору всупереч родинним традиціям і, 

окрім того, - щира вдячність Липинського до свого незмінного покровителя й 

добродія. Звідси - властивий листам тон повного взаєморозуміння й довірливості. 

Знайомство між ними відбулося, правдоподібно, 1908-1909 р. (перший лист або не 

зберігся, або є продовженням розпочатої усно розмови). Отже, 27.ІІІ.1909 

В.Липинський пише з Кракова про тижневик “PrzegUd Krajowy”, в редакції якого 

він працював тоді в Києві: “... З вірою в правдивість і живучість нашої ідеї 

беремось до праці. Думаєм, що стрінем спочуття та підмогу з боку суспільности, і 

це для нас найважніще - з боку тих, хто досі своїм життям та ДІЯЛЬНОСТЕ) 

показував нам шлях до кращої будуччини нашого рідного краю, можливої лишень 

при всестановім відродженню і всестороннім розвитку українського народу...”
18

. 

Листи за 1909-1910 рр. обмежуються, власне кажучи, до прохань Липинського 

підтримати матеріально видання “Przegl^du Krajowego” і повідомлення про 

передачу митрополитом власноручно тисячі корон для редакційного комітету 

тижневика)
9
. 

Потім у листуванні настає довга перерва, слід зазначити, взагалі характерна 

для цього періоду життя Липинського, і аж 4 листопада 1924 р. приходить лист із 

Райхенау - знову прохання “допомогти для справи” - “це ідея возстановленя 

Гетьманства, яке одно, на нашу думку, зможе врятувати наше державне і 

національне істнуваня в момент нової монархії, що наступить по неминучім 

упадку большевицької влади...’
20

. 

4 січня 1927 р. Шептицький отримує перший лист з Берліна: “Від двох місяців я в 

Берліні. Трудно мені привикнути до тутешнього клімату, і тому недобре себе 

фізично почуваю. Але це - менше. Головне - турбує мене будучність нашої справи, 

яка знаходиться в хвилині перелому: або до розвитку, або до упадку [...]. Ідея наша 

зробила значний поступ, як і треба було сподіватись, йде вона в парі з 

відродженям релігійності в масах, бо без відродженя духового і морального 

трудно помислити відродженя творчої сили політичної...”
21

. 

Потім, 1927 р., щоб Липинський міг перебратися з Берліна, клімат якого дуже 

шкодив його здоров’ю, до гірської Штірії (Австрія), митрополит позичає значну 

суму в доларах - від листа з проханням до листа з подякою минає ледве 9 днів 
22

 

18
 ЦДІАЛ. - Ф.358. - Оп.І. - Спр.292. - Арк.14. 

19
 Там же. - Арх.21. Лист від 5.V.1909. 

20
 Там же. - Арк. 24. 

21
 Там же. - Арк. 27-28. 

22
 Там же. - Арк. 32-33, 36 зв. Листи від 12.УШ.1927 і 22.Vin.1927. 
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Доволі цікава серія листів стосується конфлікту 1929 р. Липинського з 

часописом “Нова зоря” та полеміки з С.Томашівським після публікації в “Ділі” 

статті “‘Нова Зоря’ і ідеольотія гетьманців”
23

. Шептицький на прохання автора не 

тільки радить, куди йому звернутися для полагодження цих непорозумінь (з 

о.ігуменом Т.Галуїцинським), а й редагує проекти його листів до редакції і до 

Св.Конгрегації в Римі та обговорює це. питання під час відвідин хворого в 

Бадегу
24

. Тут же зберігається і копія проекту великого листа (на 5-ох 

машинописних сторінках, без дати) до Св.Конгрегації у Римі зі звертанням “Ваша 

Еміненціє”
25

, який містить погляди В.Липинського (які, судячи з усього, не 

суперечили і поглядам А.Шептицького) та репрезентованої ним гетьманської 

ідеології на роль церкви в житті народу, ставлення до греко- католицької церкви, 

підтримка авторитету митрополита Шептицького як голови цієї церкви і разом з 

тим єдиного авторитетного представника уніоністичних домагань на цілій 

Українській Землі. У цьому листі до кардинала Липинський викладає і своє 

особисте ставлення до релігії. “Уроджений 1882 на Волині в глибоко віруючій 

римо-католицькій шляхетській землевласницькій сем’ї, я виніс з неї правдиве 

прив’язана до Св.Катол. Церкви, якому був я і надіюся з Божою помочю бути 

вірним ціле своє життя”
26

. Як, на жаль, по-сучасному звучать і сьогодні слова: 

“Католицизм на Україні має і довгі часи певно буде мати до діла з страшним 

релігійним хаосом і великим розбиттям церковного життя. І власне перемога 

католицизму в єдиній для цього можливій уніоністичній формі греко-католицизму 

буде можлива, з людського становища беручи, тоді, коли догматичній анархії 

противопоставиться догматична єдність і коли церковній недисциплінованосте 

противопоставиться якнайбільша дисциплінованість духовенства Греко-

Католицької Церкви”
27

. 

Тут же зберігається і цілий блок листів за листопад-грудень 1930 року, 

присвячений розходженням і розколу в УСХД та розв’язанню Ради присяжних: 

копії листа о.Михайла Фірака, пароха в Пішкоровцях у Югославії
28

, від 

25.ХІІ.1930 і відповіді на нього В.Липинського від 12.1.1931, Бадег
29

. Це цілий 

трактат на 13-й сторінках машинопису з надто детальним поясненням усіх ідейних 

і особистих розходжень зі “скоропадщиками”. Це чи не найрізкіший лист 

Липинського з цього 

23
 “Діло”. - 1929. - 4.157-159. - 18-20 липня. 

24
 ЦДІАЛ. - Ф.358. - Оп.І. - Спр,292. - Арк.54-55, 58-59, 63. 

25
 Там же. - Арк.108-112. 

26
 Там же. - Арк.109. 

27
 Там же. - Арк.109-110. 

zo
 Про о.М.Фіраха Липинський пише: “Він переклав деякі мої писання на хорватську мову в 

тамошніх часописах. Звідци наша з ним довголітня кореспонденція, хоч особисто його не знаю” 

Ц Там же. - Арк.92 зв. 
29

 Там же. - Арк.70. 
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приводу, де бракує властивої йому до останніх днів стриманості в оцінках навіть 

своїх ідейних противників. Тут він пише про гетьмана як про політичну мумію, 

законсервовану його, Липинського, ідеями, називає “символом традиції і 

легітимізму, людиною, вихованою в охлократичнім, російськім способі думання, 

яка органічно не в стані була зрозуміти західно-європейського принципу служби 

Монарха певній державній ідеї, а не служби державної ідеї Монархові. Для цього 

в петербургсько- російських мозгах бракує комірчини, що в Західній Європі 

витворилась під впливом довговічної боротьби влади світської і духовної”
30

. До 

цієї серії кореспонденції належать також копії листів М.Ханенка від 29.ХІІ.1930, 

М.М.Тимофіїва від 11.Х.1930 з Чикаго та виписки з листа 

А.Андрієвського від 3.XI.1930
31

 з підтримкою позиції Липинського. 

Характерно, що всі ці копії і дослівний відпис копії щоденника гетьмана 

Скоропадського про його “договір” у Будапешті, де йшлося про одностороннє 

“зречення прав” до Закарпатської Русі, разом з супровідним листом він надсилає 

своєму духовному наставникові - митрополитові. Липинський пригадує, що саме 

зробив Скоропадський у справі анулювання Берестейського договору щодо поділу 

Галичини. “Коли я в Відні і Дорошенко в Київі протестували проти цього 

анулювання, то п.Скоро- падський заявив офіціяльно гр.Форгачу, що він не тільки 

нічого проти такого анулювання не має, але ще був би радий, якби австрійський 

уряд забрав з Великої України всіх Галичан як австрійських підданих”
32

. У 

відповідь на лист Шептицького з цього приводу 14.Н.1931 він дякує йому за 

моральну підтримку і обіцянку приїзду 
33

. Трохи раніше за дорученням 

Шептицького хворого відвідав о.ректор Йосип Сліпий, який зробив на нього, за 

словами Липинського, “своєю духовною силою і відданостю Вашій Ексцеленції 

незатерте якнайкраще вражіння”
34

. 

І по-людськи найбільш зворушливі останні листи з травня - червня 1931, коли 

Липинський вже не писав, мабуть, ні до кого, окрім родини, - з проханням помочі 

в крайній потребі 16 травня з Бадега: “До моєї недуги прилучились комплікації з 

серцем. 26-го вечером прийшов такий сильний серцевий атак (колляпс), що після 

нього не можу вже прийти до себе. Для удержаня мене при життю лікарі 

уважають необхідним довше санаторіальне ліченя [...]. На покриття цієї суми 

предлагаю Вашій Ексцеленції мої рукописи розпочатих, але через недугу 

незакінчених праць, а також роблені принагідно численні замітки на ріжні 

соціяльно-політичні теми” 
35

. Цей лист продиктований вже секретареві 

В.Липинського - 

30 
31 

32 

33 

34 

35 
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Михайлові Циприяновичу, а формула закінчення вписана характерним для 

важкохворої людини почерком. І, нарешті, останній лист з подякою за останню 

допомогу написаний зміненим до невпізнання переривчастим скорописом самого 

В.Липинського з санаторію Вінервальд 12 червня, де він просить вибачити цей 

через силу писаний лист і поручає себе молитвам і ласкавій пам’яті Його 

Ексцеленції
36

. 

Антитезою до листування з митрополитом Шептицьким, напевно, можна 

назвати листування з львівським істориком Степаном Томашівським періоду 1907-

1926 рр., з котрим Липинського багато років пов’язували професійні інтереси 

історика та співробітництво у різних виданнях. Вже після їх відомого конфлікту, 

що поступово наростає від 1925 до 1929 р., як пише Липинський, “через глибоку 

ріжницю наших світоглядів”
37

, вони стають різкими антиподами і противниками. 

Сам Томаїнівський у відкритому листі “Про ідеї, героїв і політику”
38

 згадує, що з 

В.Липинським “як автором гетьманської політичної ідеольоґії зійшовся я в 1921. 

Раніше знав я його як соціаліста, як демократа і як репрезентанта Директорії 

УНР’
39 40

 

Отож задовго перед тим, у листах 1907-1909 рр. із Затурців, Липинський щиро 

ділиться з Томашівським своїми творчими планами щодо підготовки монографії 

про участь шляхти в Хмельниччині, праці про Кричевського, запитує про Михайла 

Грушевського, НТШ. Потім у листуванні настає перерва до 1921 р., а далі знову 

інтенсивно обговорюються питання видання Томашівським “Історії України”, його 

участь в “Українському слові” Степанківського, проект видавання “Основи”. 

Липинський докладно повідомляє про свою наукову й організаційну працю, свої 

проекти “на закінчення життя”, видання “Хліборобської України” і “Листів до 

братів-хліборобів” (1922), розмірковує про роль шляхти в історії України. “Із 

козакуючої шляхти виросло все сучасне українство. На її нащадках лежить 

обов’язок держати свій стяг хоч би вже в послідніх, омліваючих руках, до кінця 

життя’*
10

, - пише Липинський, очевидно, добачаючи серед тих нащадків і себе. 

Та починаючи від 1925 р. тон листів помітно змінюється. Липинський 

відмовляється писати статті до редагованої тоді С.Томашівським “Політики” через 

ідейні розходження. Правда, сам він ще намагається захистити й виправдати 

Томашівського перед критикою своїх соратників за його статтю в “Новій Зорі” із 

засудженням вбивства Петлюри і реакції на це гетьманців
41

 - у листах до гр.Адама 

Монтрезора і члена Центральної управи союзу хліборобів-монархістів Сергія 

Шемета. У листі від 

36 Там же. - Арк.105-106. 

^
7
 Там же. - Ф368. - Оп.І. - Спр.178. - Арк.30-31. 

38
 Відкритий лист до В Липинського (з додатками). - Львів, 1929. 

39
 Там же. - С.121. 

40
 ЦДІАЛ. - Ф.368. - Оп.І. - Спр.178. - Арк.24 зв. 

41
 Там же. - Арк.38. 
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 17.VII.1926 до Івана Кревецького він пояснює ці незгоди так: “На професорі 

Томашівському маємо приклад, до чого завеликий песимізм доводить людину 

розумну, талановиту і надзвичайно, особливо в теперішніх часах, потрібну”
42

. Але 

після статей Томашівського в “Новій Зорі”
43 *

, спрямованих проти Липинського і 

гетьманців, настає остаточний розрив. Липинський відповідає згадуваною вже 

серією статей у “Ділі’
144

. Іванові Кревецькому Липинський скаржиться: “Як це 

мені не прикро, але я мусів відмежувати нашу ідею від того, що робить і пише 

проф.Томашівський [...]. На жаль, йому було для чогось потрібне сидіння на двох 

стільцях. При чім виявилось, що я оказався людиною так йому ненависною (ніколи 

я чогось подібного не сподівався!), що він лає мене без упину і перестанку зовсім 

так само, як Донцов. 

Відповідати йому ані судитись з ним очевидно не збіраюсь. Для цього мусів би 

бути одинаковий рівень полеміки і понять між нами [...]. Болить мене в цьому 

найбільше, що тезу польську і московську: народ український і ці, що виходять з 

нього, ніякої державності не хочуть - пан Томашівський блискуче цілою своєю 

особою, ерудицією і талантом потвердив. Польща і Москва можуть бути спокійні: 

державники українські будуть завжди побиті українськими руками’’
45

. 

Цей конфлікт довго ще відлунював у львівських, перемиських, віденських 

часописах, у приватному листуванні цілого кола зачеплених ним у той чи інший 

спосіб осіб і стих лише по майже одночасній смерті обох істориків, некрологи яких 

парадоксальним чином опинилися поряд у кількох виданнях, зокрема, у “Записках 

Наукового Товариства імені Шевченка”. 

Єдиний лист до правника і громадського діяча Володимира Старосольського 

також пов’язаний з цим конфліктом. 4 січня 1931 р. Липинський дякує йому за те, 

що Старосольський відмовився бути посередником “скоропадщиків”, які 

заскаржили “Діло” за публікацію статей Липинського у третейському суді. 

Старосольський написав до Ванзеє, що справ проти Липинського він не буде 

вести. Цей його вчинок викликав у Липинського особливу вдячність. “В часах 

повного притуплення громадської чутливости Ваше становище, продиктоване 

власне оцею чутливостю, глибоко мене зворушило і дало мені велику моральну 

сатисфакцію. Опінія Ваша все була, єсть і буде мені дорога”. 

Разом з цим листом Липинський пересилає копію свого листа до о.Теофіла 

Горникевича
46

. Такі копії він посилав також Романові Метику 

42 Там же. - Ф.309. - Оп.І. - Спр.998. - Арк.113. 
43 Отеертий лист до пЯЛипинського // Нова Зоря. - 11 серпня 1929; Сучасні 

авторитети й історичні герої // Нова Зоря. - 25 серпня 1929 . 

'Нова Зоря’ і ідеольогія гетьманців // Діло. - 1929. - 4.157-159. - 18-20 липня. 
45

 ЦДІАЛ. - Ф.ЗО9. - Оп.І. - Спр.998. - Арк.152-152 зв. 

Там же. - Ф.36О. - Оп.І. - Спр.525. - Арк.2-3. 
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та Ярославові Окуневському. Написаний він у відповідь на закиди о.Теофіла, 

висловлені ним у листі до брата, Мирона Горникевича, 

о. каноніка у Відні, і дає багато для розуміння причин розриву зі Скоропадським і 

гетьманським центром взагалі. “...Виступати проти негідного кандидата на 

монарха - це не тільки право, але і обов’язок монархіста, розуміється, в західному, 

класократичному, а не азіатському, охлократичному значінню цього слова. Врешті 

[...] я не тому став українцем, що мене зробили гетьманом, і інакше як без мого 

гетьманства України помислити собі не можу, - а до ідеї Гетьманства прийшов я 

від України, тому що вже був українцем, і для мене, як і для всіх гетьманців мого 

типу, особа Гетьмана варта стільки, скільки вона варта для України”
47

. 

Лист до Старосольського починається словами: “Від Бориса довідався я про 

Ваше становище у справі, що явилась наслідком мого розриву з 

п. Скоропадським і його оточенням...”. Якщо простежити за адресатами 

В.Старосольського та його дружини Дарії Шухевич цього періоду, можна виявити 

доволі цікаві обставини, які складають повне тло цього єдиного листа, який, 

напевно, так і залишився без відповіді. Йдеться тут про Бориса Матюшенка, лікаря 

й громадського діяча з УНР-івського середовища у Празі, котрий, як видно з його і 

дружини Марії листів, у цей останній період життя Липинського доволі часто 

навідував хворого. Спершу, 1927-1928 років - це коротенькі згадки про стан 

здоров’я Липинського, а після відвідин на початку 1929 р. він детально описує свої 

враження: “Ти питаєш, як я знайшов Липинського. Пробув у нього я кілька днів, 

зустрів з ним і Новий Рік. Стан його такий тяжкий, що це прямо чудо, прямо якась 

насмішка над медициною, що він ще живе: в легенях у нього ані кавалочка 

здорового, все заляте активним процесом, серце також ледве-ледве працює, а проте 

працює, і він дуже тяжко, бідний, мучиться (особливо мучить його неможливість 

дихати), але якось тягне те животіння. Біля Ґрацу купив собі в лісі хату, 

перебудував її, при тій перебудові витратив останні гроші і сили, але має тепер 

свій куток. Сам він каже, що запізно, на жаль, що м.б. дуже недовго могтиме з тої 

хати користати. Взагалі як прощалися, то і він, і я відчували, що бачимося мабуть 

вже востаннє. До всього - він дуже самітний там, це ж глухе маленьке село в горах 

[...]. Він буде дуже радий, коли напишеш до нього. Самому йому писати дуже 

тяжко, він все лежить, та і лежачи часто не має сили не тільки на то щоб писати, а 

навіть підвестися не може. Словом, повторюю, тільки чудом якимсь, самим духом, 

а не тілом жиючи, ще держиться на світі”
48

. 

У листах Марії і Бориса Матюшенків протягом 1930р. знову кілька 

47
 Там же. - Арк.З. 

48 Там же. - Спр.532. - Apt.17 зв. - 18. 
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разів згадується ім’я Липинського з різних приводів, аж нарешті схвильований 

лист Бориса від 5 грудня безпосередньо стосується згадуваної вже справи: “В 

матеріалах, опублікованих “Гетьманською Управою” (Скоропис і Ко), які Ти м.б. 

знаєш та які являються непередрукованою “Ділом” відповіддю В.Липинського на 

його статті в “Ділі”, є сказане, що Гетьманська Управа звернулась до Тебе з 

просьбою “заступати її інтереси проти “Діла”. Я хотів вже давно Тебе запитати, а 

тепер мене запитує про це сам В.Липинський: невже Ти згодишся? Відпиши мені, 

будь ласка. Думаю, що не входячи в “распри” гетьманців зі Скоропадським і 

Липинським, знаючи обидва боки, можна бути лиш по боці Липинського. Всі ці 

“матеріяли” зробили на мене страшне вражіння: до якої глупоти та підлоти треба 

дійти, щоб фізично тяжко хору людину примушувати визнати себе психічно 

хорою! А вони це роблять. Коли ця людина є дійсно, на їх думку, психічно хора 

(хоч я не вірю, щоб вони були в тому переконані), то як можна вимагати від неї 

признати себе хорою? Коли ж не є хора, то яка низість жадати “визнання себе 

психічно зломаним”! Напиши, будь ласка, і то швидче про цю справу, власне про 

Твоє становище”
49

. Сгаросольський, як відомо, відмовився вести справу проти 

“Діла”, наслідком чого і є вдячний лист Липинського до нього. 

Цікавими є свідчення Бориса Матюшенка як лікаря стосовно смерті 

В.Липинського. Оскільки вони ніде не були публіковані, дозволю собі на ще одне 

широке цитування. У листі від 16 червня з Відня він так описує свої переживання: 

“Я вже надіслав телеграму до “Діла”, так що Ти м.б. вже знаєш сумну вістку: вмер 

В.Липинський. Кінчив він свої муки в санаторії “Wienerwald” в Pemitz (60 км від 

Відня). Був туди перевезений 6.VI., бо ставало все гірше, і він шукав останнього 

порятунку в тій санаторії, де був колись та яка йому колись помогла. На жаль, 

тепер стан був безнадійний. Який тиждень його підтримували при життю 

ін’єкціями, мучився страшенно, поки вії год. веч. 14. VI. вже цілком припинило 

працю його серце. Брати повідомили, що хочуть перевезти тіло до родинного 

маєтку (с.Затурці Волод.-Волинського пов.), тому тут похорону не буде. 

Не мушу казати, яка це втрата: замовкло повіки чи не найпалкіше українське] 

патріотичне серце, бо такої страстної (leidenschaftlich)* любови до України та ідеї 

української] державносте я не знаю, хто ще мав в рівнім степені. Яка то втрата для 

мене - також знаєш. Хоч як все можна було при його стані сподіватися трагічного 

кінця, а все смерть його прийшла несподіваним ударом’
50

. (Наводжу ці свідчення 

лише тому, 
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що вони дають можливість краще уявити собі атмосферу життя і смерті 

B. Липинського та ставлення до нього сучасників). 

Коротко підсумовуючи цей далеко не вичерпний перелік листів В’ячеслава 

Липинського у фондах ЦДІА України у Львові, хочу відзначити кілька моментів: 

- цінним у цьому листуванні є, зокрема, те, що воно стосується періоду 

перед 1918 р., котрим, в основному, обмежуються документи архіву Липинського, 

за його власним свідченням - від часу посольської діяльності у Відні (попередньо 

зібраний архів, як відомо, згорів у Русалівських Чагарах); 

- листи можуть служити джерелом не лише для всебічного 

дослідження життя і діяльності, еволюції поглядів, праць самого Липинського, а й 

подають вартий довір’я великий матеріал для багатьох неординарних постатей 

української історії, політики, науки, культури та релігії: А.Шептицького, 

П.Скоропадського, Д.Дорошенка, 

C. Томашівського, О.Назарука, В.Старосольського, В.Залозецького, 

Я.Окуневського, М.Грушевського, Д.Донцова, І.Кревецького, І.Борщака та 

багатьох інших, для історії їх стосунків, приязні і конфліктів; 

- листи є цікавим свідченням про епоху, важливим документом доби, тим 

більше - писані непересічним літературним, публіцистичним і науковим пером 

видатного історика. 

На завершення хотілося б ще навести цитату з довірочного листа 

Гетьманської управи об’єднаних хліборобських та інших класових організацій до 

Головного обозного січей Канади В.Босого від 20.V.1928: “Візьміть твори 

В.Липинського і Ви побачите, що, недивлячись на всі його різкі вислови і різку 

критику, вони просякнені наскрізь глибокою вірою, глибокою любов’ю і крівавою 

тугою за відродженням лицарства і нашої Батьківщини, а не злобою і 

ненавистю”
51

. Гадаю, власне оця риса яскраво виступає і в його листах. 

51
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ВАСИЛЬ УЛЬЯНОВСЬКИЙ (Київ) 

УКРАЇНСЬКА СПРАВА МИКОЛИ АРКАСА І 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

(Штрихи до проблеми ролі перших і других осіб 

у розвитку національної думки) 

Багатогранність виявів та духовно-інтелектуальна сутність кожної 

особистості підкреслюється великим ареалом її зв’язків та взаємного спілкування 

навіть з людьми абсолютно іншого стилю поведінки, глибини мислення та 

діяльності. Щодо В’ячеслава Липинського цю тезу ілюструє його ставлення до 

української справи Миколи Аркаса. На перший погляд здається, що ці два 

визначні діячі України не можуть бути не лише зіставлені, а й навіть поставлені 

поряд. Однак, як не парадоксально, вони все ж стояли поряд у боротьбі за 

українську ідею, втілення її у життя, почасти навіть ішли одним шляхом до цієї 

мети і двічі сходилися на ньому. 

Висвітлення різнопланових конкретних і опосередкованих духовних та 

інтелектуальних стосунків В.Липинського з М.Аркасом, як і взагалі вивчення 

сучасного Липинському середовища свідомої української інтелігенції, на мій 

погляд, дає підстави більш глибоко осягнути власне самого Липинського як 

цілісну особистість, відтінити його ідеї та діяльність, точніше оцінити його місце 

в історії національної думки та визвольних змагань. 

Безперечно, Аркас і Липинський знаходились, думали і діяли в різних 

площинах, і це не дає підстав прямолінійно порівнювати і визначати більшу 

значимість одного і применшувати заслуги іншого. Однак їх об’єднувало головне 

- основна мета і сенс життя взагалі. Для обох це була українська справа і 

національна ідея. Аркас як людина гранично відверта, емоційна і безпосередня, 

засвідчував це не лише своїми справами, але й твердив майже в усіх відомих на 

сьогодні листах. Липинський не вважав за потрібне виливати свої емоції і 

переживання, вповні відкривати душу - свою ідею він втілював у власних творах, 

які одночасно були продуктом його напруженої інтелектуальної праці і сутнісним 

виявом служіння українській справі. 

Микола Аркас був людиною більш відкритою, його діяльність, думки, ідеї і 

прагнення досить однозначно піддаються історіографічній © Василь Ульяновський, 

1993 
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структуризації, і це може, на мій погляд, слугувати своєрідним “лакмусовим 

папірцем” для з’ясування питання, чому і саме у певний час з’явився Липинський. 

Аналіз життя і діяльності Аркаса, як видається, показує, що епоха вимагала саме 

таких діячів, і тому Липинський не був випадковим чи передчасним явищем, не 

стояв поза епохою. Він був сином свого часу - часу розвою національних змагань і 

піднесення в них ролі інтелектуальної еліти українства (у цьому ми принципово 

розходимось з п. Євгеном Сверстюком). 

Об’єднувала Липинського і Аркаса не лише загальна мета служіння Україні, 

але й конкретний вияв цього служіння на ниві історичного просвічення людності 

України. В цьому плані вони зійшлися не лише з точки зору безпосереднього 

творчого узагальнення та висвітлення історичного досвіду українства, але й на 

конкретно-особистісному рівні. Маємо на увазі “Історію України-Русі” Миколи 

Аркаса та ставлення до неї В’ячеслава Липинського. Як не дивним видавалося це 

сучасникам і новітнім дослідникам, фаховий історик-державник і аматор-

народник, фанатично відданий українській справі, саме завдяки тому, що обидва 

вони йшли до однієї мети і кожен свій навіть невеличкий доробок оцінювали не як 

самодостатню річ, а лише як цеглину до будови спільного українського дому, 

змогли зійтися у розумінні значення історичного просвічення нації. На відміну від 

М.Грушевського, В.Липинський оцінював книгу Аркаса не лише з погляду 

фахового історика, але й з точки зору її значення для української справи. Саме 

тому рецензії двох визначних істориків на видання Аркаса були такі різні. Це 

питання потребує більш точного конкретного висвітлення через неоднозначні 

думки і пояснення позиції як Липинського, так і Грушевського їх сучасниками і 

більш пізніми істориками (зокрема, в публікаціях В-Г.Сарбея
1
). 

Першим відгуком Липинського на книгу Аркаса був його лист до автора, який 

до цього часу залишався невідомий. Наводжу його текст, зберігаючи авторську 

орфографію: 

Високоповажний Добродію, 

Від д.ВМДоманицького, з яким ми тут у Закопанім разом лічимось, я дістав 

Вашу "Історію України-Русі". 

Оце саме я прочитав її, та прочитавши, не можу вдержатись від того, щоб 

не поділитись з Вами, Високоповажний Добродію, вражінням, яке на мене Ваша 

"Історія” зробила. Перш за все приваблює до себе зовнішня сторона книжки, і 

справді, придивившись близче до неї, сміливо можна сказати, що такого гарного, 

такого естетичного видання досі у нас на 

1
 Сарбей В.Г. ММАркас і його "Історія України-Русі" // Український історичний журнал. - 

1990. - №7. - С.100—113; Його ж. Там же // Аркас М. Історія України-Русі. - К.,1990,- С.3-43. 
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Вкраїні не було. Така ж гарна, я б сказав, стільова форма, багато вартости 

додає книжці, що призначена для широких мас, серед якіх природне почуття 

краси, приголомшене впливами чужесторонними, не розвивається за браком 

взірців своєї штуки. Читаючи Вашу книжку, я все мав на увазі, що це як Ви в 

передмові кажете: "повинна бути популярна доступна для кожного історія свого 

народу”, і саме, прикладаючи до неї таку оцінку, можна сказати, що “Історія” 

Ваша зовсім відповідає своїй цілі. Цілі тій перш за все відповідає мова - чудова, 

суто-народня, зрозуміла для селянина і для інтелігента мова, яку рідко можна 

стрінути в наших популярних виданнях. Далі стіль теж чисто народній, простий, 

ядерний, ляпидарний - кажучи чужими словами: такі місця як легенда про смерть 

Олега (ст.13), і за малим не всі епічні оповідання з часів козаччини, це перлини 

української прози. Зміст книжки теж, як не можна краще відповідає її 

призначенню; факти подані певні і в такім освітленню, яке надає їм сучасна 

научна історіографія; ті ж дрібні помилки, які часом стрічаються, зовсім не 

шкодять змістові книжки і, що найголовніше, не псують загального вражішія, не 

шкодять, так би сказати, її "духові” - тому бадьорому сильному почуттю, яке 

мусить обгорнути кожного читача, коли він прочитає Вашу історію. А це хиба 

для того читача, для якого саме ця книжка призначена, - річ незвичайно важна, і 

я певний, що читач той у Вашій історії знайде відповідь на питання: "чії ми сини 

і яких батьків”, і таким чином велике діло розбудження національної свідомости 

нашого народа посуватиметься, дякуючи Вашої праці, наперед. Власне як людина, 

для якої це діло дуже дороге, Вітаю Вас Високоповажний Добродію, яко автора і 

видавця корисної праці і висловлюю свою пошану. 

Вячеслав Липинський 

Закопане 7.1.1908 р.
2
 

Як бачимо, листа було написано відразу по першому перегляді книги. 

Липинський прочитав “Історію” і (що е показовим) звернув основну увагу на 

придатність видання для пропаганди української ідеї та пробудження 

національної самосвідомості серед мас українства. Як фаховий історик, він не міг 

не бачити численних помилок, огріхів і натяжок. Однак фраза, що “факти подані 

певні”, на рівні “сучасної наукової історіографі?’, як видається, свідчить про те, 

що Липинський не вчитувався, а лише переглянув видання. Він оцінював саму 

ідею, форму книги, її можливе значення та суспільний резонанс. В той час 

“Історія України-Русі” для Липинського була не науковим чи просто популярним 

історичним твором, а культурно-національним явищем. 

Однак згодом офіційну рецензію на книгу Миколи Аркаса замовив 

В’ячеславу Липинському Михайло Грушевський для “Літературно- 

2
 ЦНБ АН України. - ВР. - Ф.1. - Спр.35421. - Арк. 1-3. 
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наукового вісника”. Тут підхід уже мав бути дещо інший - рецензія вимагала, 

передусім, прискіпливої фахової оцінки, яку окрім усього зважував перед 

публікацією визначний історик України. Отже, Липинський повинен був дати 

конкретний аналіз змісту твору, що й було зроблено. Однак рецензент все ж не 

вважав за потрібне говорити лише про наукову вартісність чи помилковість книги. 

Він знову, хоч і не так широко, як у листі, підкреслив культурно-національне 

значення видання. 

Липинський в цілому давав позитивну оцінку книзі М.Аркаса. В числі її 

достоїнств рецензент називав просту мову, легку популярну форму викладу, вдале 

використання історичних легенд та фольклору, спокійний об’єктивний тон, що 

нагадує літописний стиль, чітку періодизацію та поділ на дрібні розділи. 

Липинський особливо відзначав велике почуття любові до українського народу, 

яким була перейнята книга: “се почуття передається і читачеві, воно будить в нім 

національну свідомість та національну самоповагу”. 

Критичні зауваження В.Липинського зводилися до вказівок на численні зайві 

дати і факти, що мало стосуються історії України; нерівномірності опису подій (на 

еволюцію селянства за 1687-1764 рр. відведено всього 20 рядків); штучність 

періодизації історії України (скіфо- сарматський період важко виділити як 

окремий в історії українського народу; розділення Київського і Галицького, 

Литовського і Польського періодів тощо); дуже побіжні і поверхові зауваги щодо 

соціальної еволюції українського народу; надто схематичне висвітлення 

українського відродження. Липинський зауважив, що в автора “не видно 

суцільного погляду на цілу історичну еволюцію українського народу”. В книзі 

чітко не говориться навіть про походження і початкову історію українського 

народу і постійно змішуються терміни “руський” і “український”. Рецензент 

вказував на ненауковість футуристичного опису можливих варіантів історичних 

подій (“якби і т.д.”). Неприємно вражала також велика кількість крові та суцільна 

різанина в описі подій XVII-XVIII ст. Шкідливим для “поширення почуття 

національної єдності серед широких кругів українського народу” було 

протиставлення України і Галичини як чогось протилежного. 

В.Липинський детально перерахував також усі дрібні похибки, елементарні 

помилки і недоречності в тексті, ілюстраціях та картах*. М.Грушевського не 

задовольнила рецензія В.Липинського, і він додав до неї свої зауваги. Вчений 

ставив досить жорсткі, але справедливі вимоги до популярних творів, які мали 

просвіщати і виховувати народ: таку книгу могла писати лише добре ознайомлена 

з предметом людина - фахівець, яка окрім того мала б талант популяризації та 

лаконічного викладу 

■* Липинський’В. Історія України Миколи Аркаса // Літературно-науковий вісник (далі - 

ЛНВ). - Львів, 1908,- Кн.8,- С.307-318. 
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основного, сутнісних речей. Така книга як ніяка наукова праця мала б бути 

глибоко продумана і спланована. Підсумок про видання Аркаса був невтішний: 

“Книжка не годна дати читачеві поняття навіть про ту зверхню історію України, 

котрою автор займається [...] попередні українські покоління виступають якимись 

історичними безштаньками, що товчуться без цілі й причини, без розуміння 

положення, без якихось провідних гадок [...] Се історія без історії, без культурного, 

суспільного і політичного змісту [...], читач більш тямущий міг би набрати з сеї 

книги дуже сумного (і невірного) поняття про історичну минувшість нашого 

народу, його історичну, політичну, культурну вартість”. 

Наприкінці М.Грушевський відзначив, що Аркас, “безперечно перейнятий 

горячою любов’ю до свого народу і його минувшини”, що він знає його “як 

чоловіка щиро прихильного українству і не сумнівається ні на хвилю в його 

добрих замірах”. Але для написання гарної книги для народу самих лише добрих 

замірів мало*. 

Рецензії М.Грушевського і В.Липинського викликали репліку 

В.Піснячевського, який від імені пересічних читачів захищав Миколу Аркаса та 

його книгу. Піснячевський писав, що Грушевський “своїм авторитетом зовсім 

приголомшив автора і прибив до злочинного стовпа редактора”. Обидва 

рецензенти, нібито, “накинулись на творця і на редактора історії України-Руси 

мокрим рядном за ділетантські грішки, за брак наукової сістеми”
4 5 6

 . 

Оцінка “Історії України-Русі” Миколи Аркаса як на час її виходу, так і тепер 

не могла і не може бути однозначною. Тут мають бути зазначені два основні 

моменти. 

По-перше, це була перша загальна і популярна україномовна історія, 

розрахована на широкі верстви українства. В цьому розумінні вона, безперечно, 

відіграла свою роль - збудила інтерес, зацікавлення і захоплення історією України 

не лише українців, але й іншої людності. Саме це висували на першій кін усі 

шанувальники та друзі М.Аркаса (Є.Чикаленко, Б.Грінченко, В.Степаненко, 

Г.Хоткевич^. На це вказували й рецензенти - окрім В.Липинського, також 

В.Біднов
7 8

. Сам автор вважав, що головною метою “Історії” є поширення 

української ідеї. Аркас бажав нею “збуджувати сонних, турчати їм у вуха, [щоб] 

[...] схаменулися, [...] прокинулися від довгого сну, щоб [...] навчалися поважати 

сами себе, [щоб] [...] розчолопали: яких батьків і які ми діти’*. Микола Аркас 

4 Грушевський М. До рецензії дЛипинського // ЛНВ. - 1908. - Кн.8,- С.318-323. 

Піснячевський В. Маленький фейлетон, з хвиль життя // Рада.- 1908. - №192. - С2-3. 
6 Державний архів Миколаївської обл. (ДАМО). - Ф.468. - Оп.1. - Спр21. - Арк.40, зв.- 42, 

36-36 зв.; Спр.4. - Арк.10-12 зв.; 23 зв.; Спр.18. - Арк.21-21 зв., 23-23 зв.; Спр.23. - Арк.9-10. 
7
 Бідне» В. Що читати по історії України // Коротенька історіографія України.- Кам’янець-

Подільський, 1919. - С.50. 
8
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твердив: “Не науковий твір я писав, а тільки і головне бажав, щоб наші люде 

перестали нехтувати своє, перестали б соромитись сами себе і високо піднесли б 

свою голову, гордиї тім, що вони українці, і це зробила моя книжка хоч з десятьма 

од малих сіх і цього з мене досить’
9
. З огляду на це і на попередній лист 

Липинського Аркас не розумів, чому Липинський, який у листі підкреслював саме 

цей аспект значення книги, у рецензії говорив про інше: “У рецензії д.Липинського 

я думав прочитати хоч натяки на те, що він писав до мене, скоро вийшла 

злощастна історія моя, але це він залишив на волю тих злочинців, які читатимуть 

цю шкодливу книжку”
10 11

. Натомість, В.Доманицький в листі до Аркаса оцінював 

рецензію Липинського спокійно: “Цими днями прочитаєте у ЛНВіснику рецензію 

д.Липинського. Д.Хоткевич теж був написав велику рецензію на нашу “Історію” до 

“Рідного краю”, але прочитавши, що буде у ЛНВ уміщена рецензія Липинського, 

не послав. Він, на диво, не лається (я бачив рукопис), а виходить власне з того, що 

на таке велике з’явище як наше видання, звернуто було в українській пресі так 

мало уваги. Виказує деякі дефекти (його уваги, коли треба буде, я занотую і Вам 

перешлю)’
11

. 

Наукова сторона є другим рівнем критики книги. Майже всі рецензенти 

висунули значну кількість конкретних зауважень щодо періодизації, висвітлення 

окремих подій, прямих похибок, методики використання джерел, ілюстрацій тощо. 

В’ячеслав Липинський у своїй рецензії говорив про обидва ці аспекти і 

розглядав “Історію” Аркаса як явище розвитку національного духу, культури, мови 

та її вплив на громадянство. 

Отже, з точки зору історіографії, ідея М. Аркаса була проста і невибаглива: 

дати широким верствам українського населення загальний, дуже популярний 

нарис національної історії і тим пробудити в них почуття українства, долучити до 

боротьби за втілення української ідеї. Книга Аркаса, з огляду на це, не могла і не 

була явищем української історіографії. Її значення і роль полягали зовсім в іншому 

і мають бути поставлені в площину розвитку національно-визвольного руху, 

боротьби за українську ідею піднесення нащональної самосвідомості найширших 

верств народу. 

Це добре зрозумів В’ячеслав Липинський, що виявився найбільш розважливим 

серед рецензентів і критиків. Відповідаючи на закиди В.Піснячевського в 

спеціальній статті у “Раді”, історик підкреслював, що в цій книзі багато хиб з 

точки зору науки, але вона не є науковим твором, а лише популярним нарисом. 

Основна цінність “Історії” Аркаса полягає у її національно-культурному значенні. 

В.Липинський цілком справедливо 

9
 Там же. - Ф.44. - Спр.271. - Арк. 15-16 зв. 

10
 Там же. 

11
 ДАМО. - Ф.468. - Оп.1. - Спр.23. - Арк.1-3. 
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підсумовував: “Вважаю появу цієї історії явищем у нашому національному життю 

безумовно відрадним, а для справи національного відродження корисним, хоч 

особисто не солідаризуюсь зовсім з її хаотичною ідеологією і з деякими, 

несимпатичними для мене рисами та тенденціями”. На думку історика, книга 

Аркаса свідчила про зростання національної самосвідомості і стала переходом від 

ідеології “отечественных историй” до ідеології сучасного свідомого українства. 

Національне відродження не може бути лише елітарним, або інтелігентським, воно 

має торкатися цілого народу. Нижчі його верстви, тобто переважна більшість 

народу не готова до чогось більш серйозного. Тому саме серед них книга Аркаса 

“робить і довго ще робитиме... діло для цього відродження корисне”
12

.' 

В листі до Аркаса член одеської “Просвіти” А.В. Ніковський також запевняв, 

що книга “будитиме свідомість у людей і підміцнюватиме вже свідомих 

інтелігентів і робітників. Це вклад у сучасну справу українську ще більший [...], 

ніж коштовна “Катерина”. Я уявляю собі, скільки праці Вам, не спеціалісту, 

довелося потратити і в “Історії”, і в “Катерині”. Це гарні посіви на рідну ниву і 

свідчать вони про велике кохання до дорогої української справи”
13

. Про це ж писав 

і Є.Чикаленко, вказуючи, що книга “проливає свідомість в широкі маси”, “будить 

любов до свого краю, його минулого і пробуджує надії на будуще”. Тому “Історія” 

Аркаса після “Кобзаря” Шевченка - “єсть справа найкорисніша”
14

. 

Аркас і Липинський однаково визнавали необхідність актуалізації історичних 

знань українців. Однак перший давав лише конкретику історичного минулого, 

підкреслюючи його цінність і славу, а другий - створював образ минулого також 

заради зрозуміння сучасного та накреслення шляхів майбутнього. При цьому 

обидва вони робили це на різних фахових рівнях. 

Слід віддати належне загалом непоступливому і вимогливому історику-

фахівцю Липинському, який зміг розрізнити два рівні оцінки праці Аркаса і 

зрозуміти, що сама поява його книги вже працює на українську справу. Це 

обумовлювало дійову участь В’ячеслава Липинського у підготовці другого 

видання “Історії України-Русі”. Справа другого видання є дуже важливою і разом з 

тим ускладненою твердженням В.Г.Сарбея, що то не є твір М.Аркаса, а 

фальсифікат. 

Друге видання “Історії України-Русі” здійснювалось у надзвичайно тяжких 

обставинах. На самому початку його підготовки помер М.Аркас. Наприкінці праці 

не стало В.М.Доманицького, і у Франції загубився підготовлений текст та більша 

частина верстки. Книгу доводили кілька 

12
 Липинський В. Ще в справі "Історії України" МЛркаса // Рада- 1908. - №199.- 

С.1. 
13

 ДАМО. - Ф.468. - Оп.1. - Спр.14. - Арк.7 зв., 8 зв. 
14

 Там же. - Спр.21. - Арк .36-36 зв. 
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фахових редакторів: В’ячеслав Липинський, Богдан Лепкий і прибулий з Харкова 

Микола Левитський. 

Друге видання “Історії України-Русі” і за змістом, і за ілюстраціями дуже 

відрізнялося від першого. Це було відзначено вже у першому відгуку на нього. 

Автор рецензії зауважував, що через складну історію “друге видання вийшло 

далеко не таким, як того хотіли й автор і редактор, і як того сподівалися наші 

читальники”. Книга вже не була такою чепурною, мова ускладнилася галицьким 

діалектом, ілюстрації гірші. Однак тут відзначалося, що у другому виданні 

“вірніший [...] поділ на періоди”, тому інакше написані розділи про політичне 

життя і культурний побут. В цілому, як вказував рецензент, “і в теперішньому 

другому виданні історія Аркаса - дуже цінна й корисна книга”
15

. 

Програму другого видання було вироблено наприкінці 1908 р. під час 

дводенного зібрання істориків і художників В.Липинського, Т.Липинського, 

Г.Хоткевича, Б.Лепкого, О.Куриласа, Маріяша. “Історія” мала бути, принаймні, 

наполовину написана наново, поділена на 5 періодів з внутрішніми підрубриками: 

зовнішня історія, суспільний устрій, культура. Із 210 ілюстрацій половина 

поновлювалася і додавалося близько 50 нових. Вони мали бути виконані у Кракові 

художниками О.Куриласом, Т.Липинським, Я.Сгрухманчуком, Т.Романчуком. 

Задля цього Куриласа планували послати на студії до Києва та Чернігова, щоб 

дещо змалювати, пройнятись українським старожитним мистецтвом
16

. Окрім того - 

ще 10 кольорових портретів. Усі ці деталі та план нового видання, повний список 

нових ілюстрацій, як твердив Доманицький, все “апробоване Аркасом” і його 

письмова згода зберігалися в архіві редактора-співавтора
17

. 

Друкування книги почалося у Кракові вже після смерті Аркаса. Доманицький 

був на той час у Закопаному. Він встиг повністю підготувати текст за період до 

смерті Б.Хмельницького. Відредагував надіслані Аркасом частини і власний текст. 

Ця частина була надіслана до друку. Першу і третю коректу у Кракові тримав 

БЛепкий. Згодом Доманицький змушений був переїхати до Франції у Аркашон. 

Він був уже тяжко хворий і не міг напружено працювати. До Аркашона 

Доманицький взяв перший примірник виправленого та переробленого тексту. Тут 

він не зміг продовжити написання книги і лише витримав одну коректу набраного 

тексту. Далі Доманицький збирався писати вже на Україні
18

. 10 липня 1910 р. у 

листі до С.Єфремова він повідомляв, що вже видруковано 5 аркушів книги
19

. 

Однак далі робота не просунулася. В.М.Доманицького 

15
 Новини нашого письменства: Микола Аркас. Історія України. Видання друге. Краків, 

1912 // Дніпрові хвилі. - Катеринослав, 1912, 2 вересня. - №15-16. - С.221-222. 
16

 ЦНБ АН України. - ВР. - Ф.44. - Спр.353. - Арк.13. 
17

 Там же. - Ф.З. - Спр.52108. - Арк.1-2 зв., 4. 
18

 Чистому серцем. - С.9. 

'9 Там же. - С.29. 
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за місяць не стало. Перший примірник виправленого тексту і коректа не 

повернулися із Франції. 

Довелося докласти чимало зусиль, щоб продовжити видання книги. 

Організаційну частину взяла на себе вдова М.Аркаса Ольга Іванівна. Робота з 

книгою була продовжена В.Липинським, Б.Лепким та харків’янином 

М.Левитським. Вони намагалися дуже обережно втручатися в текст та ілюстрації 

книги. Працювали' “по вказівкам усним покійного Доманицького, по заміткам, які 

він передавав у листах та по тім, що він написав у своїх книжках про Буковину і 

про Галичину”. Редактори застерігали обережне втручання у авторський текст і 

мали на меті випустити книгу такою, “якою хотіли бачити її покійний Аркас й 

Доманицький”. У передмові до другого видання редактори запевняли, що не 

змінювали і не переписували тексту, “бо книга мала все ж таки бути працею 

Миколи Аркаса під редакцією Василя Доманицького, а не чиїм иньшим трудом”. 

Тут було вказано також, що лише деякі правки в текст внесли в певних місцях 

В.Липинський та М.Левитський
20

. 

Згідно умови контракту з О.І.Аркасовою, редактори повністю готували текст 

книги до друку, вели коректу і зберігали на титулі авторство лише М.Аркаса та 

редакторство В.М.Доманицького. Замовниця схвалила усю виконану роботу, і 

після цього книга побачила світ. 

Наведені факти однозначно свідчать, що згідно вимог авторства (останньої 

волі) і засад редагування книги, формальної видавничої угоди і суті замовлення на 

книгу родини Аркасів краківське видання 1912 р. по праву є другим, виправленим 

і доповненим виданням “Історії України- Русі” Аркаса-Доманицького. Краківське 

видання є унікальною пам’яткою творчої співпраці істориків-фахівців і аматорів, 

що переслідували одну мету, діяли в річищі однієї ідеї і навіть ішли до неї одним 

шляхом. Така співпраця для того часу не була ні випадком, ні винятком, ні 

нонсенсом. 

Другим важливим моментом досліджуваної нами проблеми є питання про 

modus putandi Аркаса і Липинського. Як відомо, домінантою думки В’ячеслава 

Липинського була державницька ідея та роль її у розвитку еліти суспільства. 

Роз’ясненню, історичному обгрунтуванню, виявленню можливих шляхів до 

втілення цієї ідеї була присвячена уся його свідома діяльність як історика і 

громадського діяча. Саме тому світогляд і в цілому особистість Липинського 

відзначалися дивовижною цілісністю. 

Натомість Аркас був стихійним народником. Він не мав чіткого кредо, 

програми розбудови України, але намагався робити ті конкретні справи, яких, на 

його думку, потребував український народ. 

Нарешті, останнє, в чому ідейно і фактично перепліталися погляди, дії і 

почасти духовна сутність Аркаса і Липинського - це ідея ролі української еліти. 

Липинський від початку своїх історичних шукань 

2° Аркас М. Історія України-Русі. - Краків, 1912. - С.13-14. 
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теоретично розвивав цю ідею, досліджував роль української еліти в національній 

історії на різних етапах її розвитку. Аркас же представляв цю еліту de facto. Більш 

того, він демонстрував, як може зукраїнізуватися представник грецького роду і 

перетворитися фактично з представника елітарних кіл України в представника 

української національної еліти. В цьому плані він увійшов до українського етносу 

більш просто і органічно, ніж поляк Липинський. Останній теоретично 

окреслював етапи розвитку української еліти та констатував її непересічне 

значення для національних змагань. Аркас же намагався практично підштовхнути 

українську зрусифіковану еліту до участі в українській справі. В одному з листів 

він писав, наприклад: “збудити, нарешті, й наших одрізнившихся від свого краю, 

відчуравшихся його, помосковлених перевертнів панів, щоб вони (хоч би тепер 

оглянулися на себе, хоч би тепер зрозуміли і почули, якими б бажали їх бачити, 

чого від них сподівається і чого від них требує безсщастна понівичена рідна 

країна) пристали до нашої суспільної праці і як не своїм розумом і знанням, то 

своїми грішми відгукнулися і допомогли своїй вітчизні у її сучасній важкій 

боротьбі за своє духовне і політичне визволення. Якби то прокинулись! Як би то 

зрозуміли!’
21

. Серед цих “панів” і “дук” - Кочубеїв, Кондратенків, Драгомирових, 

Милорадовичів, які лише за прізвищем українці, Аркас намагався віднайти “хоч з 

півсотні”, які дали б по 100 крб. на рік “на таке добре і національне діло” як 

український журнал чи газету”
22

. 

* * * 

Це попереднє дослідження діяльності В’ячеслава Липинського з точки зору 

його оточення та зв’язків і конкретно - з Миколою Аркасом, як вважаю, 

підтверджує плідність цього напрямку і вимагає поширення теми. 

В даному разі цілком очевидним є те, що коли два визначні діячі України, які 

мислили, діяли і творили в різних площинах, все ж різними шляхами приходили 

до одних і тих самих питань, проблем, ідей та конкретики дій, то все це не було 

лише оригінальним проявом когось із них, а має вважатися загальними рисами 

епохи, українського життя, яке вимагало саме таких діячів - аналітиків і практиків, 

перших і других осіб, що по-різному, але наполегливо через історію українства 

намагалися зрозуміти шлях побудови Нової України і таки будували її. 

21 

22 

ДАМО. - Ф.468. - Оп.1. - Спр.2. - Арк.9. 

Там же. - Арк.6 зв. (чернетка); ЦНБ АН України. - ВР. - Ф.44. - Спр.264. - Арк.1-1 зв. 
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ФЕДІР "ГУРЧЕНКО, НАТАЛЯ ЗАЛІСЬКА (Запоріжжя) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ІДЕОЛОГ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ХЛІБОРОБСЬКОЇ ПАРТІЇ 

Діяльність В’ячеслава Липинського в роки революції і громадянської війни 

нерозривно пов’язана з Українською демократично-хліборобською партією 

(УДХП). Липинський був одним з її організаторів і, без сумніву, найвидатнішим 

ідеологом. 

УДХП стала формуватися влітку 1917 р. на Полтавщині як єдина на той час 

національна партія. Це був період, коли українська політична думка перебувала в 

полоні соціалістичних ідей. Симпатії інтелігенції схилялися до Української партії 

соціалістів-революціонерів (УПСР) та Української соціал-демократичної 

робітничої партії (УСДРП), що становили переважну більшість Центральної Ради 

і обіцяли народним масам швидке настання соціалістичного раю. Запаморочення 

соціалізмом охопило і помірковану ліберально-народницьку Українську 

радикально- демократичну партію, яка перейменувалася в Українську партію 

соціалістів-федералістів (УПСФ). Навіть Українська народна партія (УНП), котра 

мала найпоміркованішу соціально-економічну платформу, почала швидко 

еволюціонувати у бік соціалізму, прагнучи з’єднати його з самостійницькою 

перспективою України. У грудні 1917 р. УНП оголосила себе Українською 

партією самосгійників-соціалістів (УПСС). 

Соціалістичний лад і автономія України у складі федеративної Росії - ці дві 

ідеї заполонили більшість діячів українського національно- визвольного руху 1917 

р. Самостійницька Українська народна партія перебувала у фактичній ізоляції, і її 

спроби зорієнтувати національні партії на боротьбу за незалежну Україну з 

обуренням відкидалися. 

Але орієнтація на соціалізм і федерацію в конкретних умовах 1917 р. була 

безперспективною. Вона вела український національно-визвольний рух у глухий 

кут, у безвихідь. Проте це мало хто розумів. Мало кому з діячів національного 

руху тоді було ясно, що прагнення до легких і красивих рішень, до соціальної 

гармонії на основі одержавлення і зрівнялівки - це прояв утопічного мислення, 

характерний для ранніх, недостатньо зрілих суспільно-політичних рухів. Панувало 

переконання, що позбавлена за століття уярмленого життя державотворчих 

елементів, власної аристократичної еліти і буржуазії, по суті, скалічена, 

українська © Федір Турченхо, Наталя Заліська, 1993 
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нація - це ідеальна соціальна спільнота для створення соціалістичного суспільства. 

Мало хто розумів, що майбутнє України - аж ніяк не в реалізації соціалістично-

федералістичних ідеалів. Зовсім небагато було таких, які вбачали в соціально-

політичній орієнтації найавторитетніших українських партій - УПСР, УСДРП, 

УПСФ - зловісне передвістя національної трагедії України. 

Серед цих небагатьох В’ячеслав Липинський був одною з найпомітніших 

фігур. Задовго до революції він виступив з ідеєю територіалізму - ідеологічної 

антитези народницьким уявленням про трудящих як єдину силу, спроможну 

відіграти конструктивну роль у громадському житті. Липинський вважав, що не 

лише українські народні маси, але й панівні класи з їх багатовіковим політичним 

досвідом повинні працювати на благо України. Служба краю, в котрім живеш, і 

народу, з котрим постійно спілкуєшся, - це, на думку Липинського, лицарський 

обов’язок спольщених і зрусифікованих панівних класів. 

Ці ідеї дозволили Липинському досить швидко зорієнтуватися у складній 

обстановці, що склалася влітку 1917 р. на Полтавщині, куди його закинув вихор 

світової війни, успішно протистояти соціалістично- федералістській стихії, знайти 

соціально-політичну силу, яка в цих ідеях відчула віддзеркалення своїх власних 

інтересів. 

Формування УДХП почалося без Липинського. Організаційна комісія, що 

зголосилася на утворення крайової хліборобської організації, включала Сергія 

Шемета - брата Володимира Шемета, у свій час члена І Державної Думи, а також 

голову Лубенської повітової земської управи М.Боярського, члена цієї управи 

Л.Климова, агронома В.Шкляра і деяких інших. Ця комісія оголосила про 

утворення нової політичної організації, назвавши її Українською демократичною 

партією (УДП). Партія з такою назвою уже існувала в 1904-1905 рр., поки не 

злилася з Українською радикальною партією в об’єднану Українську радикально-

демократичну партію (УРДП), зберігаючи, однак, права внутріпартійної автономії. 

Саме від УДП у свій час Володимир Шемет балотувався на виборах до І 

Державної Думи. Очевидно, був задум відродити УДП, у програмі якої 

передбачався викуп поміщицьких маєтків при збереженні приватної власності на 

землю, а також автономія України у складі федеративної Російської держави
1
. 

Хліборобські організації, так звані “Союзы земельных собственников”, які 

об’єднували землевласників - як селян, так і поміщиків, - виникали тоді в усіх 

губерніях України. Вони стояли на платформі збереження приватної власності на 

землю, але разом з тим підтримували російські буржуазно-поміщицькі партії в їх 

прагненні зберегти “єдину і неділиму Росію”. Очолювалися ці організації, як 

правило, російськими чи зросійщеними поміщиками. 

1
 Див.: Полтавщина. - 1905. - 27 ноября. 
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На Лубенщині керівництво об’єднавчим рухом землевласників з самого 

початку опинилося в руках українських радикал-демократів і самостійників. їм 

вдалося надати новій політичній партії виразного національного забарвлення. 

У кінці червня 1917 р. на установчих зборах у Лубнах були ухвалені 

фундаментальні принципи, на основі яких нова партія планувала розгорнути свою 

діяльність: суверенність українського народу; приватна власність як основа 

народного господарства; парцеляція за викуп поміщицьких маєтків для 

задоволення потреб малоземельних селян і залишення в руках попередніх 

власників такої кількості землі, яку встановить Український сейм
2
. Поняття 

“суверенність” роз’яснив у своїй доповіді на установчих зборах Сергій Шемет, 

наголосивши, що серед головних завдань партії буде “вільна спілка усіх народів 

як гарантія вічного миру, широка автономія України в федеративній Російській 

республіці”
3
. 

У серпні на основі цих принципів почалася розробка програми нової партії. 

Липинський, на той час активний член цієї партії*, звернувся до іншого активіста 

УДП Віктора Андрієвського з пропозицією написати два проекти програми. Ці 

проекти були створені. Свій документ представив і Сергій Шемет. Було 

заплановано опублікувати всі три проекти. В дійсності був видрукуваний лише 

один, написаний В.Липинським. Він і став офіційною програмою нової партії. 

Саме Липинський запропонував нову назву - Українська демократична 

хліборобська партія (УДХП). Представлена ним програма якнайповніше 

відповідала духу і букві цієї назви. 

Коротку харатеристику програми УДХП можна знайти у публікації Сергія 

Шемета “До історії Української демократично-хліборобської партії”. Але, по-

перше, ця публікація сьогодні доступна лише вузькому колу спеціалістів, а, по-

друге, аналіз програми УДХП у ній неповний, фрагментарний, конспективний. 

Програма починається із зазначення того, що священне і непохитне право 

кожної нації на самовизначення стало законом революції. Український народ 

повинен користуватися на своїй землі всією повнотою суверенних прав. Ідея 

суверенітету має у В’ячеслава Липинського глибоке історико-філософське 

обгрунтування. “Історія наша учить нас, - пише автор, - що повним національним 

життям жив наш народ тільки тоді, коли він користувався на своїй землі повнотою 

своїх суверенних прав 

2
 Шемет С. До історії Української демократично-хліборобської партії Ц Хліборобська 

Україна. - Відень, 1920. - 36J. - С.63. 
3
 Вісник Лубенського громадського комітету. - 1917. - б липня. 

Про існування УДП Липинський дізнався від С.Шемета в червні 1917 р., 

познайомившись з ним на хліборобському з’їзді в Полтаві. Липинський став членом Управи 

партії і організував у Полтаві її відділ. 

173 



 
(Держава Київська), або ж, після втрати своєї державності, тоді, коли в ньому зі 

стихійною силою прокидались змагання до повернення цих утрачених прав 

(Козаччина). Всяке відречення од змагань до національної політичної 

незалежності йшло все в парі з національною руїною, з занепадом національної 

культури і найстрашнішим для нас ренегатством найбільше активних політично 

верствів українського народу”
4
. Липинський приходить до висновку, що подолати 

цей занепад на шляхах етнографічного українофільства, “українства для 

домашнього обіхода” неможливо. “Українська національна ідея тільки тоді в силі 

оживити собою українську етнографічну масу, коли вона йде поруч з ідеєю 

суверенітету українського народу, коли вона кличе до повного національного 

визволення і на місто рабської служби чужим державним організаціям ставить 

змагання до створення власної держави”
5
. 

Таким чином, поняття суверенітету у програмі УДХП завдяки Липинському 

наповнюється радикальним змістом і фактично означає сепарацію від Росії, 

політичну самостійність України. 

Український народ у Російській імперії був відлучений від участі в державнім 

житті, більше того - російська пропаганда докладала багато зусиль, щоб витравити 

з народної пам’яті навіть згадки про славні часи боротьби українського народу за 

власну державу. Відсутність державницького досвіду значно утруднювала 

боротьбу за здобуття власної держави. Вихід з цього скрутного становища 

Липинський вбачав у поєднанні зусиль всього хліборобського населення. Саме 

воно повинне було витворити з себе ту провідну верству, яка забезпечить 

функціонування Української держави. Ця провідна верства мала поєднати в собі 

молоду енергію українського селянства з державницькою мудрістю нащадків 

гетьманських і старшинських родів. Вона, на думку Липинського, не повинна 

бути кастово-замкненою. Ця верства поповнюється кращими представниками усіх 

класів, в тому числі і робітничого, але при цьому “город не повинен диктувати 

свою волю українському селу” 
б
. Це було підставою для звинувачення хліборобів-

демократів у ненависті до пролетаріату. Але навіщо тоді було цим 

“ненависникам” так піклуватися про створення професійних спілок, захист прав 

робітників і навіть заявляти про підтримку українських робітничих партій? 

Питання про відношення УДХП до пролетаріату слід розглядати з національно- 

державної точки зору. Пролетаріат України в переважній більшості був 

неукраїнського походження, тому являв собою сприятливе середовище для 

антиукраїнської агітації. 

Липинський звертає увагу на те, що власна держава необхідна 

4
 Липинський В.К. Нарис програми Української демократичної хліборобської партії // 

Матеріали до програми. Видання Української демократичної партії - Лубни, 1917. - С.6,7. 
5
 Там же. - С.7. 

6 Там же. - С.12. 
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українському народу не тільки з мотивів соціально-політичних, а й економічних, 

бо “якщо ми задихались під тагарем слабо розвиненої економічно, поліцейсько-

самодержавної Росії, то чи не задавить нас зовсім - коли останемось і надалі 

нацією недержавною - Росія республікансько-демократична [...] з налаженим по-

європейськи [...] хозяйственно-державним апаратом’*
7
. 

Цікавим у плані еволюції поглядів Липинського на державу є розділ програми 

УДХП про державно-політичний лад на Україні. Дослідники політологічної 

спадщини ставлять перед собою питання: чи був він з самого початку 

консерватором, монархістом, чи в нього були періоди, так би мовити, 

“демократичні”, чи був цей демократизм внутрішньо йому притаманний, чи лише 

політичною мімікрією? 

Вивчаючи державність козацької доби, Липинський прийшов до висновку, що 

найкращою формою державного устрою для України є гетьманська монархія. При 

цьому він виходив з того, що, по-перше, серед українського народу були сильні 

козацькі традиції, в тому числі і гетьманські; по-друге, тільки гетьман, стоячи над 

суспільними верствами, міг би об’єднати їх в ім’я української національної ідеї; 

по-третє, тільки гетьманська традиція могла легітимізувати нову владу. Тому на 

перший погляд дивним видається демократичний проект державного устрою, 

викладений Липинським у програмі УДХП. Визначення форми державного 

устрою він відносить до компетенції Українських установчих зборів. На цих 

зборах демократично-хліборобська партія повинна відстоювати республіку, в якій 

законодавча влада належатиме парламенту (Сейму), а виконавча - Генеральному 

Секретаріатові (Раді Міністрів). 

Таким чином, в умовах, коли склалися сприятливі обставини для створення 

Української держави, але маси були захоплені соціалістичними лозунгами, 

Липинський в ім’я ідеї самостійності поступається монархізмом. Відомо, що 

наприкінці життя він прийшов до висновку, що форму державної влади повинен 

визначати сам народ. Але тоді це стало результатом глибоких роздумів над долею 

монархічної ідеї на Україні, в умовах же 1917 р. маємо справу з компромісом. 

Коли вже на еміграції був заснований Український союз хліборобів- 

державників з виразною монархічною ідеологією, В’ячеслав Липинський і Сергій 

Шемет, складаючи заяву загальним зборам УДХП про свій вихід з партії, 

зазначали, що “гетьмансько-монархічна і класова течія партії, що хотіла одвертого 

виставлення в програмі принципу гетьманства,... мусила супроти вимог 

тодішнього політичного життя і во ім’я принципу національної єдності, 

репрезентованого тоді Центральною Радою, пійти на уступки та погодитись на 

введення в програму республіканства”
8
. 

7
 Там же. - С.9. 

О 

° Заява Сергія Шемета і В' ячеслава Липинського Загальним зборам УДХП // Хліборобська 

Україна. - Відень, 1920/1921. - 36.2,3,4. - С.273, 274. 
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Ці “уступки” кваліфікувалися лідерами УДХП як “політичний опортунізм”. 

Виявом цього компромісу, на наш погляд, є інститут президентства, 

запропонований Липинським. Президент повинен бути репрезентантом 

Української держави і виконувати ті функції, які на нього покладуть Установчі 

Збори. Саме інститут президентства ототожнював зв’язок між вимушеною і 

бажаною формами державного устрою України. Але вже через кілька місяців 

Липинський, впевнитись у нездатності до державного будівництва української 

демократії, вітає гетьманський переворот. Партія хліборобів-демократів зразу ж 

визнала владу гетьмана і була єдиною партією, яка не з тактичних міркувань, а з 

мотивів національно-державного характеру її підтримала. 

Програма партії проголошувала загальні громадянські права. Права і 

обов’язки мусили бути “рівними для всієї людності України без ніяких привілеїв 

для поодиноких станів, класів, полу і віри’
9
. Українська держава повинна була, на 

думку Липинського, виступати гарантом прав її громадян. 

Соціалістичні лідери Центральної Ради доводили, що революція усунула 

необхідність регулярної армії, і вони не змогли відтак використати тих 300 тисяч 

бійців українізованих формувань, які визнали її влітку 1917 р. Ціною такої 

недалекоглядної політики стали Крути... Хліборобсько-демократична партія з 

самого початку виступала за створення власних збройних сил, вважаючи їх 

необхідним елементом державності. Сам Липинський як голова Полтавської 

військової ради докладав багато зусиль для організації там національних 

військових сил. 

В своїй програмі УДХП звертала увагу ще на одну проблему, ігноровану 

лідерами Української Народної Республіки, а саме - на релігійне питання. 

Російська православна церква традиційно була опорою царського режиму на 

Україні, посилювала русифікацію. Під впливом українського національного 

відродження серед кліру, особливо на нижчих щаблях церковної ієрархії, почала 

пробуджуватися національна свідомість. Революція активізувала цей процес. Так, 

навесні 1917 р. на соборах Полтавської і Подільської єпархій національно свідома 

частина духовенства висловилася за незалежну українську православну церкву. 

Але Центральна Рада не підтримала ідею про розрив церковних зв’язків із 

Москвою. Хлібороби-демократи, навпаки, дуже активно виступали за автокефалію 

усіх релігійних конфесій на Україні. Це, на їх думку, перешкоджало б 

використанню церковних амвонів для розповсюдження ворожих ідей. 

У справах освіти і культури партія, крім загальних демократичних 

9
 Липинський В.К. Нарис програми Української демократичної хліборобської партії. - 

С.17. 
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 домагань, ставила за мету якнайбільше поширення освіти на селі. До цієї справи 

мали залучитися найкращі інтелігентські сили. 

Враховуючи рівень національної свідомості, особливо в зденаціоналізованих 

містах, Липинський виступав за еволюційну українізацію громадського життя, 

допускаючи навіть у міру потреби “вживання ще деякий час російської мови для 

вислову українських по духу і напряму ідей”
10 11

 . 

Характерною рисою економічної програми УДХП є “якнайширший 

державний контроль над національним хозяйством”. У власність держави повинні 

перейти всі природні ресурси, а також транспорт. Крім того,, українська держава 

повинна стати організатором тих галузей господарства, у яких найбільше 

зацікавлена вся нація. Липинський вважав, що “шкідливий для нації хаос 

приватного капіталістичного хозяйства[...] мусить бути обмежений не тільки 

зверху - якнайширшим державним контролем над національним хозяйством, а і 

знизу’
11

 - профспілками продукуючих мас і демократичним кооперативним рухом. 

УДХП виступала за поширення активної ролі держави також і на торгівлю 

шляхом забезпечення державної монополії на хліб і товари першої необхідності. 

Найбільш цікавою, на наш погляд, є аграрна програма партії. Вона побудована 

на грунтовному аналізі аграрних відносин на Україні, і це вигідно відрізняє її від 

аграрних проектів інших українських партій, насамперед соціалістичних. 

Програма зазначає, що Україна і за формою землеволодіння (переважаюча 

приватна власність), і за тенденціями розвитку цієї форми (парцеляція великих 

маєтків), а також за рівнем інтенсифікації сільськогосподарської праці є “краєм 

західно-європейської хліборобської культури”. Тому російські проекти аграрної 

реформи, некритично сприйняті українськими соціалістами, були, на думку 

Липинського, глибоко реакційними, бо вели до зниження рівня аграрного розвитку 

України. 

Програма УДХП передбачала дві форми землеволодіння: орендну і 

приватновласницьку. В першому випадку Українська держава мала, по- перше, 

прискорити об’єктивний процес переходу поміщицьких маєтків до рук селянства, 

а по-друге, підвести під цей процес організаційно-правничі засади. Держава 

повинна створити національний земельний фонд, який би поповнювався шляхом 

вивласнення за викуп поміщицької землі понад певну, визначену законом норму. 

Щодо необхідності викупу між Липинським і Андрієвським відбувся цікавий 

обмін думками. Андрієвський вважав, що маєтки, які були набуті шляхом зради 

українського народу, за службу Росії, слід конфісковувати без викупу. На цю 

пропозицію 

10
 Там же. - 

С.19. 11
 Там же. - 

С.20. 
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Липинський з гіркотою відповів: “А назвіть мені маєтки, набуті в більш чесний 

спосіб”
12

. Він вважав, що селянин, заплативши за землю і отримавши “купчу”, 

буде почувати себе справжнім господарем. До того ж така конфіскація з 

неминучістю викликала б сильний опір і супроводжувалася б загостренням 

соціальної боротьби, проти чого виступав Липинський. 

Утворений таким чином державний земельний фонд повинен ділитися на 

хутори, величина яких відповідала б оптимальній для даної місцевості 

господарчій нормі. Ці хутори передавались українським селянам в довічну і 

спадкову оренду без права поділу. В результаті втілення цієї реформи в життя 

Україна повинна була перетворитися в край високорозвиненого інтенсивного 

фермерського господарства. 

Щодо селянської надільної землі, то вона переходила в повну власність селян. 

Виступаючи за збереження приватної власності на землю, держава в той же час 

повинна була застерігати проти надмірної концентрації землі в одних руках і 

проти земельної спекуляції. 

Таким чином, аграрна реформа, запропонована УДХП, мала на меті, по-

перше, забезпечити поступовий, найбільш продуктивний розвиток сільського 

господарства на Україні, а по-друге, створити міцну опору української 

державності в особі заможного хуторянина. Використовуючи поняття сучасної 

політології, Липинський прагнув до створення чисельного і потужного середнього 

класу. 

У 1900 р. львівський журнал “Молода Україна”, звертаючи увагу на 

нерозробленість соціально-економічного моменту в програмному документі РУП - 

“Самостійна Україна”, написаному М.Міхновським, зазначав, що у змальованій 

ним державі “не зігріється жоден селянин. Така Україна хороша хіба що для 

панства та інтелігенції”
13

. Програма УДХП прагнула до створення такої України, 

котра б як лагідна, турботлива мати, перш за все зігріла свого найулюбленішого 

сина - селянина, в той же час піклуючись і про інших дітей. 

В основу тактики хліборобсько-демократичної партії Липинським була 

покладена ідея єдиного національного фронту: “всякий чужинець, котрий наше 

право до повної незалежності фактично визнає - наш союзник, хоч би його 

погляди в інших справах не відповідали поглядам нашої партії. Всякий українець-

раб, котрий вирікається ідеї Вільної України і тим самим служить чиїмсь чужим 

державним чи національним інтересам, [...] - наш ворог, хоч би по своїм поглядам 

в інших справах він стояв дуже близько до поглядів нашої партії”
14

. Вважаючи 

Центральну Раду і Генеральний 

AndrijewSkyj W. Jeszcze kilka uwag і wspomnien о J.p. Waclawie Lipinskim // Biuletyn 

Polsko-Ukrainski. - Warszawa, 1934. - № 10. - C3. 
13

 Молода Україна [Львів]. - 1900. - 4.6. - С.241. 
14

 Липинський В.К. Нарис програми Української демократичної хліборобської партії. - 

С.24, 25. 
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Секретаріат єдиною законною владою на Україні, партія обіцяла не тільки лояльно 

трактувати їх, а й усіма силами підтримувати в боротьбі за суверенітет 

українського народу. 

Ще влітку 1917 р., коли УДХП тільки формувалася, її лідери звернулись до 

М.Грушевського і В.Винниченка з пропозицією включити до Ради членів цієї 

партії. Але згоди на це не отримали
15

. Однак і після цього хлібороби-демократи не 

почали “гострити ножа” на Центральну Раду, як про це писав Винниченко. 

Як відомо, Центральна Рада пройшла шлях від вимоги автономії в межах 

федеративної Росії до проголошення державної незалежності України. Поки йшла 

боротьба між українською владою і Тимчасовим урядом, УДХП, хоча й була 

незгодна з соціально-економічною політикою Центральної Ради, проте 

втримувалася від її критики. “Як не намагалися провідні кола партії примирити в 

ім’я принципу національної єдності хліборобські селянські маси з демократичною 

політикою Центральної Ради, ці маси ставилися до цієї політики вкрай вороже, і 

весь час треба було їх здержувати од різних активних ворожих виступів проти 

Центральної Ради”
16

. 

Ситуація змінилась після проголошення IV Універсалом повної самостійності 

України і коли хлібороби-демократи зрозуміли, що навіть більшовицька навала 

нічого соціалістів не навчила. Саме весною 1918 р. Сергій Шемет пише 

гострокритичного відкритого листа до Центральної Ради і Генерального 

Секретаріату, видрукованого “Новою Радою”, в якому, зокрема, заявив, що, 

нехтуючи інтересами хліборобів-власників, українська влада відштовхує ту силу, 

яка мала б стати її опорою. Спробою досягнення компромісу з Центральною 

Радою можна вважати делегацію від з’їзду хліборобів-демократів під проводом 

того ж Шемета, яка вимагала від центральної влади припинення соціалістичних 

експериментів і поповнення її складу представниками УДХП. Ця делегація 

викликала значний резонанс, показавши негативну реакцію досить великої 

частини суспільства на політику Центральної Ради. Саме цим УДХП відіграла, за 

словами П.Скоропадського, помітну роль у справі повалення республіканської 

влади, завдавши їй першого тяжкого удару 
17

. 

Під час Гетьманату і Директорії хлібороби-демократи не раз виявляли 

ініціативу в консолідації національних сил на грунті української державності. 

Досить виваженою була тактика партії і в питаннях партійно- політичної 

боротьби. “Давня дилема української інтелігенції - чому 

16
 Андрієвський В. З минулого. 1917 рік на Полтавщині. - Берлін, 1923. - С.64, 65. 

16 Заява Сергія Шемета і В
1
 ячеслава Липинського Загальним зборам УДХП . - С.273. 

17
 Скоропадський П. Уривки із споминів Ц Хліборобська Україна. - 1924-25. - 36.5. - С.61. 
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віддавати пріоритет: соціальній революції чи національному визволенню, сіяла в 

лавах Центральної Ради, а потім і Директорії ворожнечу і безладдя”, - цілком 

справедливо відзначив Орест Субтельний
18

. Ця партійна ворожнеча, посилена 

особистою боротьбою за лідерство, стала одною з причин слабкості, а в кінцевому 

рахунку і поразки соціалістичної влади на Україні. 

Визнаючи право кожної партії боротися за реформу за своїми уявленнями 

всього національного життя, програма УДХП в той же час зазначає, що “од кожної 

своєї політичної партії народ український має пряво вимагати, щоб вона задля 

своїх партійних чи класових інтересів не поступалась ні на крок принципом 

вільного існування нації і щоб силу свою кожна українська партія черпала з 

внутрішніх сил свого народу, а не з “сторонніх протекцій”
19

. 

Без аналізу програми УДХП як важливого етапу в становленні світогляду 

В’ячеслава Липинського неможливо зрозуміти його політологічну концепцію, яка 

остаточно сформувалася в 20-і роки. 

18
 Субтельний О. Україна. Історія. - Київ, 1991. - С.315. 

19
 Липинський В.К. Нарис програми Української демократичної хліборобської партії. - 

С.27. 
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АНАТОЛІЙ БУРАВЧЕНКОВ, ТАРАС ЗАРУДА (Київ) 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ (1918) 

Однією з найгостріших проблем, що постала перед новим урядом після 

приходу до влади в результаті перевороту 29 квітня 1918 року гетьманських кіл, 

була проблема кадрів. Необхідно було обсадити багато ключових посад у 

центральних київських установах, місцевих органах влади, а також у 

представництвах Української держави за межами країни. При цьому дуже 

важливим критерієм виступала лояльність до нової влади. 

Проте деякі пости крім відданості українській справі та грунтовної 

європейської освіти потребували від претендентів ще й неабиякого таланту. 

Однією з таких посад був пост Посла Української держави у Відні. Ця посада була 

запропонована відомому українському історику й громадському діячеві 

В’ячеславу Казимировичу Липинському. 

Грунтовна підготовка, талант та добре знання Австро-Угорщини надали 

можливість ВЛипинському одразу приступити після приїзду на місце роботи до 

виконання службових обов’язків
1
. Перш за все він підібрав до штату посольства 

людей, які за малим винятком забезпечували високу ефективність роботи 

установи. Керівні посади в посольстві Української держави у Відні займали: 

І.Токаржевський-Карашевич, що обіймав пост радника; ВЛолетика, М.Біленький 

та С.Ванькович, які посідали відповідно пости старшого секретаря, секретаря та 

аташе
1 2

. Обов’язки морського аташе виконував капітан Л.Дашкевич-Горбацький. 

Посада ж військового агента при посольстві залишалася вакантною, оскільки 

Представник Українського Генерального Штабу при Обер-Ості
3
 генерал 

В.Левицький, якого призначили на цю посаду, до Відня не прибув. 

Постійно стикаючись у своїй роботі із недосконалістю законодавчої бази 

зовнішньополітичної діяльності, В.Липинський активно намагався виправити 

подібне становище. Ним неодноразово вносилися практичні 

1
 Призначений на посаду 10 червня 1918 р. 

2
 ЦДАВОВ. - Ф.3766. - Оп.1. - Спр.22. - Арк.5. 

3
 Головне командування німецьких військ на Україні. 

© Анатолій Буравченков, Тарас Заруда, 1993 
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пропозиції до різних підрозділів Міністерства закордонних справ щодо розробки 

нормативних актів. Зокрема, В’ячеслав Липинський був одним із ініціаторів 

розробки і прийняття закону про обкладення митом іноземних кораблів, які 

користуються українськими портами*. З його участю розроблялися законопроекти 

про штати українських консульств та посольств
5
, про консульські тарифи. 

Визначалися місцевості, в яких планувалося розмістити дипломатичні 

представництва Україні. 

Проте поряд із приділенням великої уваги питанням законодавчої бази 

дипломатичної служби , проблем організації роботи посольства, головним 

напрямком діяльності В.Липинського в Австро-Угорщині було налагодження 

стосунків з цією державою. 

Від моменту підписання Брест-Литовської угоди відносини з Габсбурзькою 

монархією складалися дуже непросто. Мирна угода була вимушеним кроком для 

обох сторін. Українські представники пішли на підписання цього документу для 

того, щоб захистити країну від агресії з боку більшовицької Росії. Австро-угорські 

ж правлячі кола мали перед собою жахливу перспективу голоду й повного 

занепаду економіки. Україна в їх планах грала роль постачальника продовольства 

й сировини для забезпечення австрійської промисловості. 

Саме тяжкий економічний стан змусив австрійське керівництво піти під 

тиском української сторони на підписання таємної угоди про поділ Галичини на 

польську та українську частини і об’єднання останньої з Буковиною в окремий 

Коронний край у складі Австро-Угорської імперії. Це гарантувало б українському 

населенню Галичини більш широкі політичні та культурні права. У відповідь уряд 

України брав на себе зобов’язання забезпечити права німецької, польської та 

єврейської общин. Але в Австрійській монархії виникла гостра опозиція цим 

планам. 

В такий напружений момент розвитку міждержавних відносин В’ячеслав 

Липинський і почав виконувати обов’язки посла. Йому довелося перш за все 

спрямувати головні зусилля на розв’язання основних вузлів, що викликали 

постійні дипломатичні конфлікти: поділ Галичини, належність Холмщини, 

постачання продовольства з України, поводження австро-угорських військ в 

Україні та суперечки з приводу так званої “військової здобичі”. 

Під дуже серйозним тиском польських кіл в парламенті, які погрожували в 

разі відмови від денонсації таємного протоколу про поділ Галичини вийти з 

урядової коаліції, керівництво Міністерства закордонних справ Австро-Угорщини 

змінило свою позицію. Попередній зондаж керівництва Німеччини, Болгарії та 

Туреччини щодо цього питання 
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показав небажання союзників ускладнювати свої стосунки з Україною. Тоді 

міністр закордонних справ Австро-Угорщини граф Буріан почав 

широкомасштабну акцію, спрямовану на односторонню відмову від домовленості. 

Ним було надіслано 1 липня 1918 р. інструкцію Послу в Україні графу Й.Форгачу 

щодо холмської справи та угоди про розподіл Галичини. 

Оскільки український уряд не забезпечив поставку продовольства в 

домовлених обсягах, це давало правлячим колам Габсбурзької монархії козир у 

боротьбі за подальшу долю протоколу про Галичину. Проте Австро-Угорщина 

вимушена була все ж діяти пам’ятаючи про Німеччину, яка не підтримувала її в 

цьому питанні. Міністр закордонних справ граф Буріан в листі, надісланому до 

посольства Австро-Угорщини в Україні, просив Посла Й.Форгача відвідати 

Гетьмана і повідомити про денонсацію протоколу. 

Це доручення було виконане 4 липня під час аудієнції у Гетьмана 

П.Скоропадського, що стало для останнього неприємною несподіванкою. За 

вказівкою міністра закордонних справ України Д.Дорошенка активізувалася 

діяльність представника у Відні, де українські інтереси заступав В.Липинський. 

Цей крок був тим більше умотивований, що під час наступної зустрічі 

П.Скоропадського і Й.Форгача 6 липня 1918 року Посол Австро-Угорщини навіть 

в категоричній формі відмовився прийняти протест з приводу протиправних дій 

своєї країни. 

В.Липинський почав діяти в цьому напрямку ще до отримання вичерпних 

інструкцій з Києва - залізничний зв’язок через страйк був дезорганізований. 

Маючи лише фрагментарну інформацію про перебіг подій навколо таємного 

протоколу, він склав і 24 липня вручив міністру закордонних справ Буріану ноту 

протесту, в якій висловив надію на те, що денонсація таємного протоколу не 

означає відмови від ратифікації Брестського договору. 

Проте граф Буріан відмовився прийняти цю ноту на підставі того, що 

галицьке питання є суто внутрішньою проблемою Австро-Угорщини. Але 

В.Липинський все ж довів до відома міністра закордонних справ текст ноти 

протесту, надіславши її поштою. Малося на увазі, що й анулювання протоколу 

про поділ Галичини, й заходи протесту проти цього з боку українського уряду 

залишаться таємницею. 

Але австрійською стороною не було дотримано належного режиму 

секретності, й інформація проникла в пресу. Відбулася нова серія зустрічей між 

Гетьманом П.Скоропадським та послом Австро-Угорщини Й.Форгачем, на яких 

українською стороною було висунено пропозицію взяти до відома крок Австро-

Угорщини при забезпеченні якнайшвидшої ратифікації Брестського договору. У 

відповідь Австро-Угорщина зобов’язувалася допустити українську адміністрацію 

до окупованої австрійськими військами Холмщини. 
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Такі дії були продиктовані сподіваннями здобути австрійську підтримку в 

справі проведення українсько-польського кордону по лінії, що була встановлена 

Брестським договором. Згідно з цією угодою Україна мала отримати землі на схід 

від межі, що проходила через Тарногруд, Красностав, Межиріччя, Пружани до 

Вигоновського озера. Проте й тут не обійшлося без активного втручання 

парламентарів, які вживали всіх можливих заходів для підриву домовленостей. В 

значній мірі це їм вдалося. 

В.Липинський намагався всіма доступними йому методами протидіяти 

польським планам приєднання Холмщини. З цією метою він доводив до відома 

державних установ Австро-Угорщини офіційну українську позицію щодо лінії 

кордону з Польщею, зустрічався з впливовими політиками в пошуках підтримки 

української точки зору, поширював через пресу інформаційні матеріали про зміст 

зовнішньої політики Україні?. Проте всі здійснювані заходи не дали позитивного 

результату, і Холмська земля так і не була включена до складу Української 

Держави. 

Австро-Угорське керівництво для виправдання своєї позиції, спрямованої на 

руйнацію домовленостей щодо територіальних питань, досягнутих в Бресті-

Литовському, іноді використовувало той факт, що з України продукти і сировина 

постачалися недостатньо регулярно. 

Звичайно, що справа експорту продовольства, особливо з огляду на постійні 

зриви в строках поставок українською стороною, викликала протести австрійців 

до посольства України в Австро-Угорщині та Міністерства закордонних справ 

України. В.Липинський, враховуючи важливість проблеми, особисто брав участь у 

розробці технічних питань довозу українського продовольства. Посольством 

складалися графіки прибуття ешелонів, оброблялася вся необхідна документація, 

погоджувалися питання видачі в’їзних віз (за угодою між двома урядами в’їзд до 

Австро-Угорщини обмежувався) для супроводжуючого технічного персоналу
7 8

. 

В.Липинському доводилося досить багато уваги приділяти вирішенню особистих 

проблем громадян України, що опинилися на території Австро-Угорщини. Серед 

них було багато висококваліфікованих фахівців, які працювали в Європі за 

контрактами, але через світову війну не змогли повернутися на батьківщину. 

Обмеження на в’їзд і отримання необхідних документів не стосувалися цієї 

категорії українських громадян. Розглядаючи їх як важливий резерв розвитку 

української економіки, як носіїв передових технічних знань, В’ячеслав 

Казимирович Липинський всіляко допомагав їм перебратися до України. 

Прихильне ставлення зустрічали також громадяни інших держав, що 

висловлювали бажання працювати в Україні. Перевага в наданні такої 

7
 ЦДАВОВ. - Ф.3198. - Оп.1. - Спр.1. - Арк.14. 

8
 Там же. - Арк.18. 
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можливості була на боці людей заможних, особливо підприємців. Проте 

В.Липинський не просто сприяв позитивному вирішенню питання про в’їзд таких 

людей до України, а й активно вів пошук потенційних інвесторів серед 

представників ділового світу Австрії. 

Найчисельніша ж група в’їжджаючих була представлена 

військовополоненими українцями. Вони перебували у дуже важких побутових 

умовах, що викликало протести посольства Української держави до австрійського 

Міністерства закордонних справ?. Для розгляду і вирішення проблем 

військовополонених було створено кілька спільних комісій, діяльність яких дещо 

покращила становище українців
* 10 11

. 

Проте найрізкіші ноти протесту В.Липинський направляв з приводу 

використання українських військовополонених на порушення міжнародних 

конвенцій на військових роботах. Все більше переконуючись у невисокій 

ефективності здійснюваних заходів для покращення становища полонених, 

В.Липинський розробив і 10 серпня 1918 року надіслав до австрійського МЗС 

комплекс заходів у вигляді вербальної ноти , які дали б можливість домогтися 

значних зрушень у вирішенні проблеми. Ним було запропоновано зібрати всіх 

військовополонених українців в одному таборі (найкраще у Фрайштадті, оскільки 

там перебував найбільший відсоток українців) і проводити обмін полоненими між 

Україною і Австро-Угорщиною сепаратно від російсько-австрійського обміну. 

Терміни цього процесу мали бути максимально стислі. А на період, поки полонені 

будуть залишатися на території Австрії, пропонувалося встановити дієвий 

контроль австрійських органів влади та українського посольства
11

. 

Австрійські власті пішли назустріч висловленим пропозиціям, і процес 

репатріації пішов значно швидше. В таборі у Фрайштадті культурне життя 

налагоджували функціонери “Спілки визволення України”, ведучи одночасно й 

агітаційно-пропагандистську роботу. 

На долю В.Липинського на посаді Посла України в Австро-Угорщині випала 

почесна і дуже важлива представницька місія - провести обмін ратифікаційними 

грамотами з представниками держав, що підписали Брестський договір. 

За VI статтею угоди цей процес мав відбуватися у найкоротші строки у Відні, 

але він стримувався позицією австро-угорського уряду. Не бажаючи 

дотримуватись угод щодо поділу Галичини та приєднання до України Холмщини, 

правлячі кола Австро-Угорщини почали шукати підтримки своїй позиції в 

Німеччини, Болгарії та Туреччини. Австро- угорські дипломати в столицях 

союзних держав намагалися переконати 

? Там же. - Спр.З. - Арк.9-12. 
10

 Там же. - Сггр.1 - Арк.5. 
11

 Там же. - Арк.5. 
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уряди країн перебування в необхідності відтягнути акт ратифікації Брестського 

договору. 

Інформація про намагання австро-угорської сторони завадити ратифікації 

договору з боку Німеччини, Болгарії та Туреччини дійшла до українського 

посольства у Відні. Наприкінці червня В’ячеслав Казимирович Липинський провів 

кілька зустрічей з дипломатичними представниками Болгарії та Туреччини з 

метою з’ясувати позиції урядів цих країн щодо вимог Австро-Угорщини. Ним 

були отримані сприятливі для української сторони відповіді. Союзники не 

збиралися наслідувати австрійський приклад. Болгарія заявила, що ратифікація 

Брестського договору буде проведена одночасно з Німеччиною. Турецькі 

представники висловлювали свою позицію не так відверто, проте основним 

змістом отриманої інформації було те, що Туреччина не збирається дуже 

затягувати справу ратифікації. 

Маючи таку інформацію, В.Липинський за інструкцією з Києва намагався 

схилити керівників Міністерства закордонних справ Австро- Угорщини до думки 

про необхідність найшвидшої ратифікації Брестського договору. Але успіху йому 

досягти не вдалося, позиція австрійських дипломатів залишалася незмінною. 

Тим приємнішою була звістка про те, що болгарське посольство у Відні готове 

провести обмін ратифікаційними грамотами. Цей урочистий акт відбувся 15 липня 

1918 року. В.Липинський передав своєму колезі, Повіреному у справах Болгарії у 

Відні М.Джебарову, документ про ратифікацію, підписаний Гетьманом 

П.Скоропадським, отримавши у відповідь грамоту, підписану Царем болгарським 

Фердинандом І Кобурзьким. Посланники обмінялись промовами. В.Липинський, 

зокрема, підкреслив: “І як дві Держави ми перші в цій страшній, всесвітній війні в 

інтересі!...] поступу укріпили між собою тривкий мир, мир, котрого так бажає для 

себе змучена, знесилена людськість. Од цього часу знов почнуться між нами 

перервані було в віках нашої неволі живі політичні і культурні зносини”
12

. 

Обмін ратифікаційними документами між Україною та Болгарією викликав 

різку реакцію в Австро-Угорщині. Керівництво Міністерства закордонних справ 

зробило офіційний запит до болгарського уряду з цього приводу. У відповідь 

прем’єр-міністр Болгарії О.Малинов визнав, що такі дії йдуть всупереч попереднім 

обіцянкам провести ратифікацію одночасно з Німеччиною і склав вину за це на 

співробітників посольства у Відні. 

Тим часом 24 липня ратифікаційними документами обмінялися Україна і 

Німеччина. Українську сторону представляв Посол у Відні В.Липинський, 

німецьку - Повірений у справах Німеччини в Австро-Угорщині принц Шольберг-

Вернігероде. На документах, якими обмінялися дипломати, 

12
 Там же. - Спр.2. - Арк.21. 
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стояли підписи Гетьмана П.Скоропадського та Імператора Вільгельма II Гогенцо 

ллерна. 

Це дало можливість і Болгарії підтвердити вербальною нотою свій попередній 

крок. їх приклад наслідувала Туреччина, яка 22 серпня 1918 року представила на 

обмін грамоту, підписану Султаном Магометом V Османом
13

. 

Такий перебіг подій посилював, звичайно, позиції України в дискусіях з 

Австро-Угорщиною про Холмщину та Галичину. Фактично союзники не 

підтримали заходів австрійського уряду. Тому, побачивши через кілька місяців, 

що нератифікація Брестського договору як метод тиску себе не виправдала, 

міністр закордонних справ граф Буріан 5 жовтня 1918 року представив 

австрійському та угорському прем’єр-міністрам подання про необхідність 

ратифікації договору з Україною. Виготовлений був уже навіть примірник 

грамоти, яку мав підписати австрійський цісар. Проте до українсько-австрійських 

відносин знову втрутилися поляки. 

Польська регенційна рада заявила протест австрійському представнику в 

Польщі С.Угрону, прем’єр-міністр Польщі подав у відставку. І під таким тиском 

Австро-Угорщина знову відклала процес ратифікації. Але, як виявилося пізніше, 

цьому урочистому акту так і не судилося ніколи відбутися - наприкінці жовтня 

1918 року Австро-Угорщина розпалася. 

Тим більш важливим на такому історичному тлі виступає дар професійного 

політичного передбачення, притаманний В’ячеславу Казимировичу Липинському. 

Вже з перших днів свого перебування на посаді Посла України у Відні він активно 

налагоджував контакти з представниками різних національних політичних 

угруповань. 

Передбачаючи можливий розпад Габсбурзької монархії та утворення 

національних держав, В.Липинський всіляко пропагував ідеї української 

державності та самостійності серед керівників національних рухів. Ним було 

спеціально виділено кошти із фондів посольства для розміщення в національних 

друкованих органах статей, написаних людьми, що формально не мають 

відношення до українського посольства, проте висловлюють точку зору, близьку 

до офіційної української. Особливо великий внесок у цю справу було зроблено 

відомим українським діячем Австро-Угорщини І.Бочковським, який через чеські 

та словацькі газети популяризував українську ідею. Крім того через особисті 

знайомства ним були здійснені кроки до налагодження контактів між 

українськими представниками та Т.Масариком
14

. 

Після проголошення незалежності національних держав контакти 

перемістилися в площину офіційних стосунків. Першим кроком у цьому напрямку 

стали ноти до австрійського, угорського, чеського та 

13
 Дорошенко Д. Історія України. - Ужгород, 1930. - Т.2. 

14
 ЦДАВОВ. - Ф.3766. - Оп.1. - Спр.4. - Арк.8. 

С.136. 
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югославського урядів, надіслані Посольством України у Відні' В них 

пропонувалося налагодити дружні відносини і роз’яснювалася суть зовнішньої та 

внутрішньої політики України
15

. 

Проте не з усіма новопосталими державами склалися добрі стосунки. 

Найбільше проблем виникло в українсько-польських відносинах. Найгострішим 

питанням стали кордони між двома країнами на Підляшші та Галичині. Після 

обнародування маніфесту Цісаря Австро-Угорщини Карла І до своїх підданих, в 

якому визнавалося право націй на самовизначення, Польська ліквідаційна комісія 

в Кракові, яка перебирала в Галичині владу, санкціонувала захоплення етнічно 

українських земель. У Холмщині та Галичині організувалася польська 

адміністрація, яка підлягала уряду у Варшаві. В місті ж Львові українцям вдалося 

встановити свою владу. Цей факт викликав перший гострий конфлікт 

безпосередньо між Українською державою та Польщею. 4 листопада 1918 р. 

польською стороною до урядів Антанти було надіслано звернення такого змісту: 

“Українські банди при допомозі пруських і австрійських військ зайняли частину 

Східної Галичини і місто Львів, палячи та мордуючи. Польська ліквідаційна 

комісія просить уряди коаліції проти цього прислати в Галичину польсько-

американські та польсько-французькі полки через Одесу та Румунію”. 

Українське посольство у Відні гостро зреагувало на цю радіотелеграму. 

В.Липинським було складено ноту протесту, в якій висловлювалася незгода з 

польською позицією і підкреслювалося, що дії Польської ліквідаційної комісії є 

порушенням норм міжнародного праві
6
. 

В’ячеслав Липинський також висловлював пересторогу проти застосування 

насильницьких дій у вирішенні польсько-українських проблем. Його, поляка за 

походженням, особливо хвилював можливий початок широкомасштабних 

військових дій між двома державами. Проте події розвивалися якраз у 

негативному напрямку. Польські війська поширили свої операції навіть і на 

Волинь. В кінці листопада - на початку грудня 1918 року ними були окуповані 

кілька великих волинських населених пунктів, у яких діяла адміністрація 

Української держави. Таким чином, фактично були здійснені акти агресії. 

Враховуючи складне внутрішньо-політичне становище, в якому перебувала 

Україна, єдино можливе, на що спромоглося українське керівництво, була нота 

протесту. За вказівкою Міністерства закордонних справ 2 грудня 1918 р. 

В.Липинський склав ноту, в якій наголошував: “Я, нижчепідписаний Посол 

Української Держави у Відні, вношу в імені мого Правительства найбільше 

рішучий протест. З найглибшим жалем констатую факт, що Польща розпочала 

воєнні кроки проти України саме в той час, коли ми, 

Там же. - Спр.2. - Арк.9. 
16

 Там же. - Арк.18. 
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будучи ворожі всяким імперіалістичним тенденціям, напружуєм всі свої сили для 

скріплення і упорядкування нашого внутрішнього ладу і для створення таких 

відносин до своїх сусідів, які б дали спокій і мир всьому Сходові Європи”
17

. 

Проте щире бажання В’ячеслава Казимировича Липинського бачити лад та 

спокій на сході Європи не збулося: в самій Україні 14 грудня 1918 р. було скинено 

гетьманський режим, і юридично посада Посла Української держави у Відні 

перестала існувати, хоча Липинський ще протягом дев’яти місяців продовжував 

представляти Україну як Посол Директорії. Так скінчилася його дипломатична 

кар’єра, на якій він так багато встиг зробити для налагодження міжнародного 

співробітництва, на якій так яскраво виявився його талант дипломата. 

17
 Там же. - Арк.13. 
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ІГОР ВЕРБА (Київ) 

В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ 

НАТАЛІ ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО 

В’ячеслав Липинський (1882-1931) та Наталя Полонська-Василенко (1884-

1973) були ровесниками. Проте в їхніх біографіях немає майже нічого спільного. 

Окрім елітарного походження, марно шукати споріднені сторінки в життєписах 

цих оригінальних мислителів та істориків. Але є одне, що їх єднає: 

найпродуктивніший у всіх відношеннях період життя й діяльності для обох 

припав на часи гетьманування Павла Скоропадського, бо ж саме 1918 рік приніс 

Липинському звання Посла Української держави в Австрії, а Полонській-

Василенко - професорство чи не в усіх вищих навчальних закладах тогочасного 

Києва. 

Ім’я В.Липинського, безумовно, було відоме Н.Полонській-Василенко, але з 

його науковим доробком вона познайомилась лише наприкінці 20-их рр. через 

О.Оглобліна. Саме тоді починався процес комунізації української історичній 

науки, і зрозуміло, що використовувати наукову спадщину В.Липинського 

можливо було лише за умови її огульної критики. Вдруге Наталя Дмитрівна 

Полонська-Василенко звернула свій погляд на цього універсального вченого 

напередодні Другої світової війни, коли возз’єднались українські етнічні землі. 

Відомо, що у Львові - тогочасному центрі української вільної думки - знаходились 

заборонені (з точки зору радянської офіційної історичної науки) книжки ідеологів 

українського національного руху. Приїхавши до Львова, Полонська- Василенко, 

як вона згадувала пізніше, віднайшла і твори засновника державницької школи в 

українськії історіографії. Отже, як можна здогадуватись, вже на початку 40-их рр. 

Н.Полонська-Василенко, відступивши від традицій народницької школи, 

прийняла історичні концепції В.Липинського. Зрозуміти, що ж їй так імпонувало, 

на нашу думку, допоможуть кілька моментів: по-перше, Н.Д.Полонська-

Василенко (дівоче прізвище - Меншова) виховувалась у старій дворянській родині 

на кращих традиціях українського аристократизму; по-друге, улюбленою темою 

дослідниці була історія Гетьманщини, коли існувала та розбудовувалась 

Українська держава; по-третє, це був вінок шани чоловікові - Миколі 

Прокоповичу Василенку, котрий, перебуваючи на посту міністра освіти 

гетьманського уряду, багато зробив для становлення © Ігор Верба, 1993 
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і функціонування держави Павла Скоропадського. Отже, Н.Д.Полонська- 

Василенко в силу названих вище обставин, була готова до сприйняття саме 

концепції В.Липинського (принагідно зазначимо, що не менш популярні у ті часи 

ідеї націоналізму ДДонцова та націонал-комунізму М.Хвильового не знайшли 

відгуку в душі Н.Полонської-Василенко). 

Концептуальні ідеї В.Липинського про побудову української держави, роль 

еліти (аристократії) і роль видатної особи проходять червоною ниткою через 

еміграційну творчість Полонської-Василенко. До творчої спадщини цього 

талановитого українського історика, філософа, визначного громадського діяча 

вона звертається у таких своїх роботах, як “Хмельниччина” (Календар-Альманах. 

- Мюнхен, 1947 р; те ж саме. - Українські вісті, 1948. - Чч. 3-26); “Переяславський 

договір” (За єдність нації. - Лондон, 1955. - 4.4; 1955. - 4.1, 2); в рецензії на роботу 

О.Оглобліна “Українсько-московська угода” (Український літопис, 1954. - 4.2); у 

статтях “Переяславський договір 1654 р. в очах його сучасників” (Визвольний 

шлях, 1955. - 4.4); “Наслідки Переяславського договору в галузі духовної 

культури” (Вісник, 1955. - 4.2) тощо. Але найбільш синтетично історична 

концепція розвитку історії України В.Липинського була відображена 

Полонською-Василенко в її узагальнюючій праці - двотомній “Історії України” 

(Мюнхен, 1973-1976). Головне, на нашу думку, що дослідниця використала, а 

згодом і розвинула в своїх роботах ідею В.Липинського про спадковість 

гетьманства. Цю тезу вона використовувала для показу такого явища, як процес 

розбудови Української держави, вважаючи його формою боротьби проти 

централізаторської політики російського уряду. Знаменно, що історик розуміла 

цю ідею як шлях Української держави від автономізму до майже повної 

політичної незалежості. 

Оскільки держава була центральним об’єктом ідеологічних концепцій 

В.Липинського, він зосереджував, як відомо, головну увагу на ролі соціальних 

верств у політичному житті, вважаючи, що життєздатність держави залежить від 

форми її суспільної організації. Нагадаємо його основну тезу - державу можна 

будувати за допомогою провідної верстви, або аристократії, яка за самою своєю 

природою має державницькі устремління і зможе повести за собою пасивну 

більшість. Разом з тим, відштовхуючись від форми державного устрою за часів 

гетьмана Богдана Хмельницького, Липинський розвинув добре знану теорію 

гетьманату, свого роду гетьманської монархії, яка б передавалась у спадщину і 

могла легітимізувати державну владу. 

Повторюючи В.Липинського, Н.Полонська-Василенко змальовує Богдана 

Хмельницького в світлі міфу про велику людину, яка об’єднала довкола себе ряд 

визначних особистостей. Так, у розділі “Хмельниччина” (“Історія України”, т.2) 

дослідниця, оповідаючи про військово-політичну діяльність гетьмана, зауважує, 

що Хмельницький був “найбільш 
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державним мужем”, яких будь-коли мала Україна. Слідом за Липинським вона 

визнає певну еволюцію поглядів Хмельницького - від бажання помститися 

польській шляхті за власні образи до розуміння своєї ролі у великій визвольній 

боротьбі. Як керівник Визвольної війни українського народу, Б.Хмельницький 

здобув собі такий авторитет, що фактично його влада стала непорушною, а за його 

життя було створене нове державне об’єднання напівмонархічного типу - 

Гетьманщина. Як і ВЛипинський, Н.Полонська-Василенко обстоює думку про те, 

що зміцнити цю державу можна було, лише усунувши народні маси від 

управління (тобто поступово ліквідувати широкі козацькі ради), а також 

встановивши спадковість гетьманського роду. Здійсненню цих задумів сприяла 

військова ситуація. Ради були надзвичайно обважнілими, неповороткими 

структурами, а хід війни вимагав миттєвих рішень. Тому “чернецька” рада 

скликалася все рідше, а її місце зайняла чисельно незначна панівна верхівка, що 

складалася здебільшого з українських феодалів. Саме цю аристократію 

H. Д.Полонська-Василенко, як і В.Липинський, вважала носієм державницьких 

устремлінь, підкреслюючи, що в оточенні гетьмана вищі посади займали шляхтичі 

І.Виговський, С.Мрозовицький-Морозенко, брати 

I. та Д.Нечаї, І.Богун тощо. Зростання впливу на державне життя елітарної 

верхівки вказувало на перегрупування класових сил. В.Липинський твердив, що в 

останній період життя Б.Хмельницький все рідше збирав і старшинську раду, 

зосереджуючи всі військові, політичні та інші функції в своїх руках. Доповнюючи 

цю думку, Н.Полонська-Василенко вказує на Хмельницького вже як на 

самодержця, цитуючи на підтвердження своєї думки багатьох польських, 

шведських, турецьких, трансільванських коронованих осіб та дипломатів, які 

називали гетьмана не інакше, як “володар”, “князь” тощо. Разом з тим авторка 

підкреслює спадкоємність політики гетьмана, який продовжував традиції 

державотворення, започатковані в добу Київської Русі, та, особливо, Галицько-

Волинського князівства. 

Як і В.Липинський, Н.Полонська-Василенко показує тенденцію зростання 

впливу найближчого оточення гетьмана на державну політику. Але, на відміну від 

визначного мислителя, пояснює це нестабільністю внутрішньополітичного життя 

Гетьманщини і робить висновок, що опора гетьмана на родичів і своє найближче 

оточення була основною лінією у здійсненні його планів. Династична ідея в 

розумінні Н.Полонської- Василенко виявляється в таких фактах: часто 

Б.Хмельницький у дипломатичних переговорах спирався на двоюрідного брата - 

Захарія Хмельницького; свого племінника Павла Яненка-Хмельницького гетьман 

зробив київським полковником; сосницький полковницький уряд обіймав 

невідомий на ім’я брат Б.Хмельницького; ніжинським полковником був шурак 

гетьмана Іван Золотаренко; інший шурак - Федір Радкевич був особистим 

духовником гетьмана. Якщо до цього додати, що дружина 

192 



 Хмельницького Ганна Золотаренко видавала навіть універсали на зразок 

гетьманських, а його зяті Данило Виговський, Іван Нечай та Павло Тетеря 

часто виконували особисті доручення гетьмана, то стає зрозумілим, що 

вже під час національно-визвольної боротьби Богдан Хмельницький провів 

своєрідну адміністративно-військову реформу, зосередивши в руках одного 

роду чи не найважливіші функції новоствореної Української держави. 

Хоча дії гетьмана викликали певний опір з боку козацької сіроми як такі, 

що порушували усталений, витворений на Запоріжжі демократичний 

устрій, Полонська-Василенко не засуджує українського можновладця, а 

вважає, що його дії диктувалися обставинами часу. 

Розвиваючи ідею успадкування гетьманства, історик показує, як Богдан 

Хмельницький готував собі наступника. Спочатку ним був старший 

гетьманич Тиміш - людина настільки ж хоробра і смілива, наскільки й 

неврівноважена і жорстока. Тут Н.Полонська-Василенко поділяє тезу 

В.Липинського про те, що гетьман на 1653 р.мав повністю підготовленого 

спадкоємця. Ця думка підкріплена віхами особистого життя та посадами 

Тимоша Хмельницького: одруженням на молдавській господарівні Розанді 

з роду Лупулів, що пов’язувало Хмельницьких родинними відносинами з 

монархічною династією, і командуванням усім козацьким військом у 

Молдові. Але смерть Тимоша 1653 р. під Сучавою розладнала плани 

гетьмана. 

Тому у 1657 р., відчуваючи наближення смерті, Богдан Хмельницький 

добився обрання йа гетьманство свого молодшого сина Юрія, 

слабовольного і хворобливого юнака. Такі безальтернативні вибори були 

новим явищем в історії Гетьманщини і викликали опозицію, представлену 

насамперед старими полковниками, які стояли за збереження традиції 

обрання гетьмана вільними голосами. 

Показово, що Наталя Дмитрівна Полонська не зупинилась на 

дослідженні доби Богдана Хмельницького, а простежила згадану вище 

концептуальну ідею розвитку Української держави до 1918 р. Спираючись 

на роботи О.Оглобліна, І.Крип’якевича, М.Грушевського, Л.Окиншевича, 

свої власні, Полонська-Василенко показала етапи розвитку спадкової 

гетьманської влади. Дотримуючись принципів, закладених В.Липинським, 

авторка “Історії України” дослідила промонархічно-династичну політику 

гетьманів Дем’яна Многогрішного, Івана Самойловича, Івана Мазепи, 

Кирила Розумовського та Павла Скоропадського. Так, особливий акцент 

вона робить на спробі Дем’яна Многогрішного назвати своїм наступником 

брата Василя у 1671 р., а відносно І.Самойловича дотримується думки, 

що останній за часи свого 15-літнього гетьманства по черзі оголошував 

спадкоємцями власних синів Семена, Григорія та Якова. Четверта спроба 

передати гетьманство у спадок належала Іванові Мазепі, що прагнув 

встановити на Україні абсолютну аристократичну владу. Але оскільки 

І.Мазепа не мав власних нащадків, то покладав особливі надії на своїх 
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небожів Івана Обидовського , а після його смерті - на Андрія Войнаровського. 

Останнім, хто прагнув надати гетьманській владі спадкового статусу, був 

Кирило Розумовський. Цей епізод фактологічно найбільш обгрунтований 

Полонською-Василенко, яка була блискучим знавцем історії України другої 

половини XVIII ст. Використовуючи широкий документальний матеріал, зокрема, 

спираючись на дані, що містилися в архіві її батька, генерала Д.Меншова, 

Н.Полонська-Василенко показала, як у 1763 р. було складено петицію царському 

уряду про закріплення гетьманства за родом Розумовських. 

Звертаючись до подій 1918 р., історик ще раз повторила думку 

В.Липинського, який у роботі “Листи до братів-хліборобів” писав, зокрема, про те, 

що гетьманська влада П.Скоропадського трималася скоріше не на його авторитеті, а 

па силі німецької зброї та на вмілій політиці українських елітарних кіл, 

репрезентованих ДДорошенком, М.Василенком та ін. Цікаво, що, оцінюючи цей 

період, авторка відходить від неоромантичного, ідеологізованого підходу до історії, 

замінивши його на ' соціологічний та теоретико-політичний аналіз співвідношення 

між державою, елітарною верхівкою і суспільством. Характерно, що говорячи про 

Павла Скоропадського, Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко перенесла 

центральну вагу ідеї спадкового гетьманства з нього на створений В.Липинським та 

С.Шеметом “Союз хліборобів-державників”. 
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ДМИТРО ВЕДЕНЄЄВ (Київ) 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ 

В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

При аналізі літератури, присвяченої творчості та політичній діяльності 

видатного українського історика, політолога, громадського діяча 

В.К.Липинського, звертає на себе увагу недостатній ступінь дослідженості 

його поглядів на зовнішню політику і самої його постаті як дипломата. 

Після здобуття Україною державного суверенітету гостро постало 

завдання формування самостійного зовнішньополітичного курсу як 

невід’ємної складової частини будь-якої незалежної державності. У 

зв’язку з цим варто враховувати як певний попередній досвід міжнародних 

відносин українських держав періоду 1917-1923 рр., так і оригінальні 

погляди на цю проблематику визначних українських інтелектуалів та 

політиків того часу, і, зокрема, В.Липинського, тим більше, що деякі з 

них не втратили своєї актуальності і зараз. 

Справа наукового дослідження вказаного аспекту творчості 

Липинського суттєво ускладнюється тим, що він фактично не залишив 

нащадкам спеціальних студій з теорії міжнародних відносин або ж історії 

української дипломатії. Відтак необхідно, крім більш докладного вивчення 

праць самого Липинського, звернути увагу на літературу мемуарного 

напрямку, особливо праць керівника зовнішньополітичного відомства 

Української держави Д.Дорошенка “Мої спомини про недавнє минуле” та 

2-томної “Історії України. 1917-1923”. Додаткову можливість для 

висвітлення поглядів Липинського на міжнародне становище України та 

його праці на дипломатичній посаді надає використання документів 

архівного фонду Міністерства закордонних справ Української Держави, 

де міститься листування представництва у Відні з Києвом, особисті листи 

Липинського ДДорошенку. 

Перші міркування відносно ролі незалежної України серед держав 

світу з’являються у В.Липинського ще до 1917 р. Перебуваючи за 

кордоном, у Австрії та Швейцарії, він подає думку створення у колах 

української політичної еміграції організації, яка б пристосувала боротьбу 

за самостійну Україну до міжнародних відносин. 

До питання зовнішньої політики України Липинський підходить як 

прибічник ідеї монархічного ладу і відродження української державності. 
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Справа та прерогатива монарха, вважає він, зорганізувати армію і державну 

адміністрацію, включаючи й дипломатичну. Для нього була цілком імовірною 

залежність міжнародної політики від внутрішньої, спроможність держави досягти 

успіху зовні лише за ефективної побудови сильної соборної національної держави 

на терені самої України. З цієї точки зору Липинський дає у другій частині відомої 

праці “Листи до братів-хліборобів” оригінальне тлумачення проблеми зовнішньої 

орієнтації політики України. 

По-перше, він застерігає, що “розмови про орієнтацію звільняють політиків на 

Україні від тяжкої внутрішньої, організаційної праці”. По- друге, Липинський 

рішуче відкидає зовнішню орієнтацію як вирішальну умову національно-

державного будівництва. Безумовно, на цю його думку вплинуло надзвичайно 

важке міжнародне становище України, коли, як підкреслює автор, жодна сусідня 

держава не стала б допомагати новій Україні, бо їй не потрібно ніякої України. 

“Ніхто нам не збудує держави,- пише він,- коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з 

нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути”. На жаль, зазначає 

Липинський, ніхто з наших сусідів чи дальших держав, на кого орієнтуються 

українські політики, в створенні сильної незалежної держави в Україні не 

зацікавлений: “Якби нас було не 40 міліонів, а 1 міліон, і якби ми жили в якихсь 

пустинних горах або болотах, а не на найкращій в Європі землі, то діставши 

відповідну суму франків чи фунтів і трохи готової поліції, можна було б від біди 

завести й у нас свій державний лад”. 

Обов’язкова умова орієнтації України, вважає він, це взаємо- зацікавленість і 

її, і зовнішньополітичного партнера у взаєминах: “досвід показав, що доброю 

орієнтацією на Україні єсть орієнтація тільки на такого закордонного союзника, 

який сам має велиху силу, і сам потребує для своїх цілей зорієнтованих на нього 

українців”. 

Великі заслуги перед Україною Липинський здобув на посаді посла 

Української держави у Відні, де він самовіддано захищав інтереси молодої 

держави від зажерливих апетитів вмираючої Австро-Угорської імперії. Він, 

людина талановита, з чудовим розумінням справжніх міжнародних і 

геополітичних інтересів України, став на перший же поклик до державної праці, 

що було дуже важливо в умовах великого браку обізнаних з дипломатією людей. 

Слід підкреслити, що взаємини з блоком центральних держав були на той час 

головним напрямком зовнішньої політики України, зокрема, відносин з Австро-

Угорщиною, яка відмовлялась ратифікувати Брестський договір, анулювала під 

впливом Польщі таємну статтю договору щодо утворення Коронного краю зі 

Східної Галичини та Буковини, намагалася відступити Холмщину Польщі і 

фактично втручалася у відносини України з іншими державами. Саме 

В.Липинському було доручено ратифікацію угоди про мир з Австрією. Він зумів 

виявити 
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великий дипломатичний хист і своїм розумінням і тактовною поведінко^? здобув 

собі повагу і визнання у чужинців, високо підніс авторитет українського 

посольства у Відні. Все це він мусив робити в умовах фінансових труднощів та 

слабкої інформованості з Києва. Він зумів домогтися, щоб влада в Галичині була 

передана в руки українців. Західна Україна, наголошував Липинський, має бути 

забезпечена з боку географічного, неможливо мати осередок напруженості в 

Карпатах перед перспективою боротьби на Сході, інакше Україні “пряма дорога до 

царя московського, православного”. 

Багато зробив український дипломат і у справі повернення на батьківщину 

військовополонених. Липинський уважно стежив за розвитком подій у країні 

акредитації, надсилаючи компетентні поради до Києва. Він навіть виконав певні 

контррозвідувальні функції - попередив про австрійську шпигунську мережу в 

столиці України. 

Після падіння Гетьманату В.К.Липинський залишається на посаді посла. 

“Рішив не покидати свого поста,- пише він 13.Х.1918 р. Дорошенкові,- доки не 

минеться ся криза, хоч по правді кажучи кожний день тут у Відні руйнує зовсім 

моє здоров’я”. 

Тільки завдяки особистим зв’язкам посла і його авторитету серед 

дипломатичного світу у Відні численним місіям Директорії УНР, що приїздили 

сюди, вдалося здобути собі візи і змогу проїхати до іноземних столиць. 

. Коли ж в УНР остаточно запанувала анархія і замість інтересів держави на 

перший план висунулися інтереси партій і амбіції числених “отаманів”, то влітку 

1919 р. Липинський був змушений вдатися до демісії. 

Відповідальна робота В.К.Липинського у Відні яскраво підтверджує високу 

оцінку, яку дав йому Д.Дорошенко: “добрий дипломат, справжній 

державний муж, великий український патріот”. 
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В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - 

ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОЇ 

КОЗАЧЧИНИ 

ТА ІСТОРІОГРАФ-ДЕРЖАВНИК 





 

ВОЛОДИМИР СОБЧУК (Кременець) 

ШЛЯХТА ВОЛИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

В РЕЄСТРІ 

ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ 

До 40-тисячного козацького війська, вписаного до Зборівського реєстру в 

другій половині 1649р.
1
, потрапили представники різних верств покозаченої 

людності України і в тому числі частина шляхти, що втягнулася за два роки війни 

у визвольну боротьбу і зв’язала свою долю із Запорозьким військом або й раніше 

належала до нього. 

Першим цією шляхтою зайнявся польський історик А.Ю.Ролле і в 

обнародуваній у 1892 році праці про виникнення українських прізвищ спробував 

скласти її список
1 2

. Через кільканадцять років до цієї теми звернувся 

В.Липинський у невеликій роботі “Шляхта, вписана до реєстрів Війська 

Запорозького в 1649 р.”, опублікованій у додатку до його монографії про 

Станіслава Михайла Кричевського
3
. 

Кожен козак уписувався до реєстру під своїм власним іменем та прізвищевою 

назвою. У ролі останньої могло виступати найменування, яке характеризувало 

людину з якогось боку (за професією, місцем походження, етнічною 

приналежністю, по-батькові, якою-небудь зовнішньою ознакою тощо), вуличне 

або козацьке прізвисько (власне нехрещене ім’я). І тільки в шляхти на той час 

були спадкові родові назви, які можна вважати прізвищами і під якими вона і 

записувалась
4
. 

Оскільки реєстр не містить прямих вказівок на соціальне походження 

занесених до нього осіб, то основою для виділення з нього шляхти мали стати 

саме ці прізвищеві найменування. А.Ролле зіставив їх із гербівником 

1
 Реєстр був знайдений Осипом Бодянським в одному з приватних архівів і опублікований 

у “Чтениях в О-ве истории и древностей рос. при Моек. ун-те” (1874. - Кн.2. - С.131-197). 

2
 Rolle A.J. Powstanie nazwisk rodowych и ludu maloruskiego // Rolle A.J. Sylwetki historyczne. 

- Krakdw, 1892. - Serja УШ. - C.345-404. 
3
 Lipidski W. Szlachta wpisana do rejestr6w wojska Zaporozskiego w r.1649 // Lipiriski W. 

Stanislaw Michat Krzyczewski. Z dziejdw walki szlachty ukrainskiej w szeregach powstanczych pod 

wodzq Bohdana Chmielnickiego. - Krakdw, 1912. - C.323-347. 
4
 Докладніше про тогочасну українську антропонімійну систему див.: Худаш М_П. З 

історії української антропонімії. - К., 1977. 

© Володимир Собчук, 1993 
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К.Несецького і відніс до гербової братії усіх реєстровиків, “прізвища” яких 

трапляються в гербівнику. На основі такої методики дослідник встановив, що в 

реєстрі записано близько 2500 шляхтичів, які належали до 450 родів
5
. Історик 

визначив також походження та родові гнізда 300 правобережних родів. 137 з них 

вийшли, на його думку, з Польщі, Литви й Білорусії, а 163 - з українських 

воєводств, у тому числі 42 з Руського, 32 з Подільського, 22 з Брацлавського, 38 з 

Київського і 29 з Волині
6
. Гербівник К.Несецького з доповненнями його 

публікатора Я.Н.Бобровича
7 

відображає рівень знань про шляхту станом на першу 

третину XIX ст.( і А.Ю.Ролле добре усвідомлював його вади, відзначаючи, що “ця 

праця хоча й серйозна, містить чимало помилок, грішить неточностями, особливо 

коли мова йде про роди, які розросталися на окраїнах’
8
. 

В.Липинський пішов іншим шляхом. Він зіставив прізвищеві найменування з 

реєстру зі шляхетськими прізвищами в актових матеріалах, що стосуються 

України, опублікованих на час дослідження або опрацьованих ним у краківських 

архівах, а також в описах актових книг Київського центрального архіву, списках 

виборців королів Владислава IV Яна Казимира, козацьких літописах та історичних 

дослідженнях, які спираються на грунтовну джерельну базу. Щоб уникнути 

пізніше нобілітованих родів, бралися тільки прізвища, що фіксуються як 

шляхетські до середини XVII ст.
9
 А.Ю.Ролле цієї важливої умови не враховував. 

В.Липинський виділяє в реєстрі три групи прізвищевих назв. До першої з них 

він відніс похідні від української форми хресного імені батька “прізвища”, 

утворені з допомогою суфікса -ич. Вони були типовими для українського 

міщанства й боярства, серед шляхти в середині XVII ст. трапляються рідко. У 

реєстрі таких назв дуже багато, і носять одну й ту саму інколи по кілька десятків 

осіб. Дослідник вибрав тільки ті, що трапляються в актовому матеріалі як 

шляхетські. Усього їх 66. Більшість людей, що мали ці 66 “прізвищ”, як вважав 

історик, належали до міщан і боярів, але, гадав він, за ними стоїть і певна частина 

шляхти, яку неможливо визначити точніше
10

. 

Далі йде група найменувань, які фігурують майже виключно як шляхетські. 

Переважно це відтопонімійні прізвища в формі відносного прикметника на -ський, 

-цький, утворені від назв родових маєтків. 

Подібним чином від місця походження чи проживання часто 

5
 Rolle A.J. Op. cit. - С.385. 

6
 Ibid. - С.382. 

7
 Niesiecki К. Herban Polski... I wyd. przez J.N.Bobrowicza. - Lipsk, 1839-1846. - T.I-X. 

8
 Rolle A.J. Op. cit. - C.347. 

9
 Lipinski W. Op. cit. - C.329-330. 

10
 Ibid. - C.330-331. 
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іменувалися й міщани. Щоб не сплутати їх із шляхтою, усі “прізвища”, які 

зустрічаються в джерелах і як міщанські, і як шляхетські й утворені від назв міст і 

містечок на Україні, зараховані до міщанських. Решту подібних “прізвищ” 

двоїстої станової приналежності кваліфіковано залежно від становища їх носіїв у 

козацькій ієрархії, їх хресного імені і кількості представників з однаковою 

прізвищевою назвою, виходячи з того, що шляхта частіше від інших трапляється 

серед старшини, власні імена її вписані до реєстру переважно в повній 

календарній, а не народній формі, і шляхтичів з однаковим прізвищем найчастіше 

один або кілька, а міщан буває по кільканадцять і навіть по кілька десятків. 

Усього в другій групі 663 прізвища, і носіями їх є 1324 особи. 90 відсотків 

репрезентованих у реєстрі родів (595 прізвищ), до яких належить 1233 особи (93% 

від кількості шляхтичів-реєстровиків), В.Липинський вважав осілими на Україні, 

а решту - 64 роди (10%) і 91 особу (7%), оскільки їхні прізвища не побутують 

серед осілої на Україні шляхти, відніс до тих, що з’явилися тут незадовго до 

повстання в якості різноманітних урядників або військових. 

Дві третини представленої в реєстрі осілої на Україні шляхти - українського 

походження, решта - напливовий, головним чином польський елемент, що вже 

значною мірою асимілювався релігійно й етнічно, про що свідчать православні 

імена. Разом з тим 72 особи записані під іменами польського звучання або 

відсутніми в православному календарі, що є свідченням присутності певної 

кількості шляхти католицього віросповідання серед реєстрового козацтва. 

Останній критерій не розглядався, однак, як абсолютно надійний
1
. 

До третьої групи історик відніс 550 “прізвищ” (їх носіями є 686 осіб), які є 

подібними до шляхетських або нагадують перекручені шляхетські прізвища. У 

записаній до реєстру формі серед шляхетських у джерелах він їх не зустрів, та 

якусь їх частину теж вважав належною гербовій братії
11 12

. 

Враховуючи ймовірну наявність шляхти в першій і третій сумнівних групах, 

В.Липинський вийшов на приблизну сумарну цифру: 750 родів і 1500 осіб шляхти 

в реєстрі Запорозького війська
13

. На сумнівні групи припадає всього лиш 11,6% 

прізвищ і 11,7% їх носіїв. 

Як бачимо, цифри А.Ю.Ролле і В.Липинського дуже розходяться. Опора на 

гербівник К.Несецького, який містить далекий від повноти перелік шляхетських 

родів, привела першого з них до значного заниження їх кількості в реєстрі і 

перебільшення кількості осіб шляхетського стану. В.Липинський на основі 

актових матеріалів і з допомогою обгрунтованої 

11
 Ibid. - С.331-

343. 12
 Ibid. - С.343-

346. 13
 Ibid. - С.346. 
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методики роботи досягнув значно точніших, хоча теж приблизних, результатів. 

Список свій він не вважав вичерпним. 

У визвольній боротьбі взяло участь і покозачилося значно більше шляхти, але 

частина її загинула ще до складання реєстру. Інші могли бути представлені кимось 

одним із сім’ї. Ще інші вписувалися не під родовим прізвищем, а під іменем з 

долученням "найменування по-батькові або під прізвиськом, що виникло в 

козацькому середовищі. Сотники і писарі, серед яких теж, мабуть, була шляхта, 

часто фігурують лише під одним іменем. 

Гадаємо, що шляхта різних країв України брала участь у визвольному русі 

неоднаковою мірою, і це мало віддзеркалитися в регіональному представництві 

привілейованої верстви у реєстрі 1649 року. З цього погляду має неабияке 

значення намагання А.Ю.Ролле визначити територіальне походження й родові 

гнізда частини виділених ним родів. Та з огляду на сказане вище воно не може 

вважатися успішним. 

Спробуємо подивитися, ким була репрезентована у реєстрі гербова братія з 

Волині. Виділити з реєстру всю волинську шляхту, тобто шляхту українського та 

неукраїнського походження, яка жила на Волині, мала тут свою осілість або була 

зв’язана з цим краєм службою і звідси втягнулась у вир визвольної війни, не 

видається можливим. Адже в результаті природного обміну феодальною елітою 

між різними регіонами однієї держави на Волині поряд із корінними місцевими 

родинами осідали вихідці з інших воєводств, а їх однофамільці, ближчі чи дальші 

родичі, продовжували залишатися на батьківських землях або опинялися в інших 

краях, і взявши за основу зафіксовані на Волині перед визвольною війною 

шляхетські прізвища, ми одержали б дуже спотворену картину. Впоратися з цим 

можна було б, якби в нас був повний перелік шляхти з іменами й приблизною 

віковою характеристикою на кінець 40-их років XVII ст. і не тільки волинської, а й 

інших воєводств Речі Посполитої, щоб зіставити його з іменами людей, занесених 

до реєстру
14

. 

Тому звужуємо наше завдання до визначення в реєстрі 1649 року шляхти 

волинського походження, тобто тієї її частини, яка складалася й протягом півтора-

двох століть до початку Хмельниччини жила на Волині. Ми не можемо з певністю 

твердити, що й ця частина привілейованої верстви прилучилася до боротьби саме 

в Волині. Деякі галузки її родин задовго до описуваних подій осідали в інших 

краях і пускали там корені. Так, наприклад, серед осілої шляхти Київщини в 

реєстрі подимного в цьому воєводстві за 1640 рік надибуємо представників 

дев’яти вичленованих нами з козацького реєстру родин волинського походження 

(Бабинські, Вигури, Дубницькі, Єловицькі, Козинські, Костенецькі, Літинські, 

14
 Ibid. - С.347. 
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Мокренські і Ружинські)

15
, причому деякі з цих останніх відсутні в аналогічному 

реєстрі Волинського воєводства за 1629 рік. 

Частина шляхти могла, і не осідаючи на димах в інших краях, опинитися 

далеко від родинного гнізда, влитися в місцеве життя і потім звідти потрапити до 

козацького реєстру або й до того ще влитися в січове товариство. Та відсоток тих, 

що загубили зв’язки з краями, де залишилася їхня родина, гадаємо, мав бути не 

таким уже й значним. 

До шляхти волинського походження віднесено нами всі зафіксовані в реєстрі 

за списком В.Липинського родини з відтопонімійними прізвищами, які до початку 

визвольної війни зустрічаються на Волині як її мешканці і за небагатьма 

винятками володіють у той чи інший час маєтками, від яких пішли їхні прізвища, 

чим підтверджується складання родів на Волині, а також кілька добре відомих як 

волинські родин з прізвищами невідтопонімійного характеру. 

Відправною точкою в пошуку став реєстр збору подимного у Волинському 

воєводстві в 1629 році, опублікований О.Барановичем
16

. На його основі виявлено 

15 родів з реєстру 1649 року, що володіли маєтками, від яких пішли їхні прізвища 

(рабинські, Бережецькі, Вербовські, Верховські, Волковицькі, Городиські, 

Гуляницькі, Жабокрицькі, Іваницькі, Літинські, Марковські, Рогозинські, Рудецькі, 

Ружинські і Яковицькї). Два із наведених тут прізвищ (Вербовські і Волковицькі) 

записані в першому і другому реєстрах з деякими відмінностями, тому для їх 

ототожнення залучено інші джерела. 

Наступні 9 родин з відтопонімійними прізвищами з реєстру Запорозького 

війська присутні в реєстрі подимного, але вже не володіють маєтками, що були 

їхніми родовими гніздами (рережницькі, Білецькі, Боровицькі, Білостоцькі, 

Житинські, Козинські, Ольїианські, Садовські і Яловицькї). їх корінне волинське 

походження встановлено з інших джерел. 

19-и шляхетських родин з відтопонімійними прізвищами з реєстру 1649 року 

зовсім немає серед осілої волинської шляхти в реєстрі 1629 року, але їхні маєтки, 

від яких походять прізвища, за двома винятками добре простежуються в 

Луцькому, Володимирському і Крем’янецькому повітах (Дубницькі, Жуковецькі, 

Костеиецькі, Котюжшіські, Коїиовські, Красовські, Кривицькі, Ляховські, 

Миньковські, Мокренські, Несвіцькі, Роговицькі, Селецькі, Сокольські, 

Торокановські, Хмельовські, Черневські і Шпаковськї). Деякі з цих родин 

з’являються в джерелах напередодні визвольної війни, інші спливають у них уже 

після неї, в реєстрі подимного за 1661 рік. 

15 Яковенко Н.М. Склад іиляхти-землевласників Київського воєводства напередодні 

визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. // Феодалізм на Україні: Збірник наукових 

праць. - К., 1990- С. 79-99. 

16 Баранович Ол. Залюднених Волинського воєводства в першій половині XVII cm. - К., 1930. 

Усі наступні дані за 1629 рік взяті нами з цього видання. Оскільки воно містить перелік маєтків 

та список їх власників в алфавітному порядку, то сторінок не вказуємо. 
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Отже, всього таким способом виділено 43 шляхетські роди волинського 

походження з реєстру Запорозького війська. Під своїми старовинними 

невідтопонімійними найменуваннями в козацькому реєстрі фігурують 

представники 8-й волинських родів. Майже всі вони на середину XVII століття 

мали вже й відтопонімійні прізвища, а то й по кілька їх, кожна галузка роду - своє 

(Гулевичі, наприклад). Половину цих родів фіксує реєстр подимного за 1629 рік 

серед осілої волинської шляхти (Боговитини, Болбаси, Гулевичі і Русиновичі), а 

решта 4 - відсутні в ньому, хоча й з’являються в документах у 30-40-і рр. XVII ст. 

на Волині (Вишотравки, Витури, Гутори і Дениски). 

Слід мати на увазі, що до нашого списку волинської шляхти могла потрапити 

якась частина представників гербової братії з інших регіонів, прізвища якої були 

такими, як у волинців. Так, наприклад, під прізвищем Козинських відомі крім двох 

волинських (гербів Кірдея і Власного) ще дві родини з інших країв)
17

. 

Помилково зарахованими можуть бути окремі особи, прізвища яких відзначені 

В.Липинським як сумнівні. В нашому переліку цих останніх чотири (Білецькі, 

Козинські, Літинські і Ружинські). Можна було б додати сюди ще й 

Бережницьких, Сокольських і Шумських, оскільки ними могли виявитися також 

міщани з відповідних містечок. 

Разом з тим за межами нашого списку могла опинитися частина шляхти 

волинського походження, яка фіксується в реєстрі 1649 року і використаних нами 

джерелах з деякими відмінностями. Серед реєстровиків зустрічаємо Жарського, 

Княгиницького, Корнаша, Радочинського, а наші джерела знають Жджарських 

(1629 р.), Княгининських (1629 р.), боярина Корнача (1545 р.)
18

, Радошинських 

(1528 і 1545 рр.)
19

. Приклади можна було б продовжити. 

Частину найменувань прізвищевого типу не поміщено до нашого списку як 

малоймовірні, хоча знаємо шляхту з Волині з такими прізвищами. Перш за все це 

Воронецькі, Заславські й Корецькі. Соціальний статус цих волинських княжих 

родин, їх позиція під час визвольної війни українського народу, добре розроблена 

генеалогія виключають можливість вважати належними до них осіб з цими 

найменуваннями в реєстрі. 

Не наважуємося зарахувати до шляхти волинського походження також двох 

Борсуків, сімнадцятьох Киселів, одного Турчиновича та трьох Хмар. Борсука 

зустрічаємо на Волині ще в 30-і роки XVI ст.
20

. Хмари, або Хмари-Миловські відомі 

з пописів литовського війська 1528 і 

Boniecki A. Herban Polski. — Warszawa, 1908. - Т.ХІІ. - С.94. 
18

 ^rddla dziejowe. - Warszawa, 1877. - T.VI. - С.66. 
19

 Русская историческая библиотека (Далі: РИБ). - Петроград, 1915. - Т.ХХХШ - Стб.186 ; 

2r6dia dziejowe. - T.VI. - С.21. 
20

 2r6dla dziejowe. - T.VI. - C.103. 
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1567 років
21

. Петро Турчинович фігурує в пописі 1528 року та в ревізії 1545 року
22

. 

Киселі зустрічаються впродовж півтора століття до часу складання реєстру
23

. Але 

всі ці найменування дуже легко могли виникнути як прізвиська в козацькому 

середовищі, до того ж Киселів надто багато як для шляхти. Частину вказаних тут 

найменувань відзначав як сумнівні і В.Липинський (Заславський, Киселі, Корецькі). 

У результаті проведеного за окремою методикою відбору склався такий список 

шляхти волинського походження в реєстрі Запорозького війська 1649 року. (Цифра 

в дужках після прізвища означає кількість осіб під цим прізвищем у реєстрі 1649 

року). 

БАБИНСЬКІ (7) 

БЕРЕЖЕЦЬКІ (3) 

БЕРЕЖНИЦЬКІ (3) 

БІЛЕЦЬКІ (13) 

БОГОВИТИНИ (1) 

БОЛБАСИ (2) 

БОРОВИЦЬКІ (1) 

За реєстром 1629 р. З особи мають 71 дим 

у Луцькому повіті, зокрема село Бабин. 

За реєстром 1629 р. 2 сім’ї мають 26 димів 

у селі Бережці Крем’янецького повіту. 

Ймовірно, від містечка Бережниця Луць- 

кого повіту. За реєстром 1629 р. 1 особа 

має 14 димів у цьому повіті. 

Від села Більча у Луцькому повіті, яким 

у 1648 р. володіє Марина Білецька
24

. 

За реєстром 1629 р. 2 особи мають 1 дим 

у Луцькому та 64 дими в Крем’янецькому 

повітах. 

Давній волинський рід
25

. За реєстром 

1629 р. одна сім’я має 27 димів у Луцькому 

повіті. 

Давній волинський рід, що у XVI-XVII ст. 

виступає частіше як Болбаси-Ростоцькі. 

За реєстром 1629 р. 4 особи мають 222 дими 

в Крем’янецькому повіті, зокрема село 

Ростоки. 

Від села Боровиця в Луцькому повіті. 

За реєстром 1629 р. 2 особи мають 5 димів 

у Крем’янецькому повіті. 

21
 РИБ. - Т.ХХХШ. - Стб. 185, 1251. 

22
 Там же. - Стб. 186; 2rodta dziejowe. - T.VI. - С.48. 

25 Boniecki A. Op. cit. - T.X. - С. 93-98. 
24

 Архив Юго-Западной России (Далі: Архив ЮЗР). - Киев, 1890. - 4.7. - Т.2. - С. 446. 

25
 Halecki О. Ostatnie lata Swidrygielly і sprawa wolynska га Kazimierza Jagiellonczyka. - 

Krakdw, 1915.-C. 122. 
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БІЛОСТОЦЬКІ (1) 

ВЕРБОВСЬКІ (1) 

ВЕРХОВСЬКІ (2) 

ВИШОТРАВКИ (2) 

ВИҐУРИ (1) 

ВОЛКОВИЦЬКІ (1) 

У 1569 р. Білостоцькі присягають на вір- 

ність Короні з села Білий Сток у Луцько- 

му повіті
26

. за реєстром 1629 р. 2 особи 

мають 6 димів у тому самому повіті. 

У 1545 р. Юхно Вербовський мав городню 

у Володимирі
27

. Мабуть від його імені 

село Верба в XVII ст. має і другу назву - 

Вохновичі. За реєстром 1629 р. ним воло- 

діють Вербські, які мають тут 18 димів. 

За реєстром 1629 р. З особи мають ЗО димів 

у селі Верховськ Луцького повіту. 

У 1567 р. волинський шляхтич Іван Вишо- 

травка іде до війська замість свого брата 

Івана Гапоновича
28

. У 1596 р. Іван Вишо- 

травка - возний Крем’янецького повіту 
29

. 

У 1632 р. Вацлав Висотравський, він же 

Висотравець, - серед волинської шляхти на 

виборах короля Владислава IV
30

. У 1648 р. 

33 дими в Луцькому повіті в посесії Єви 

Хом’яківни Вишотравчиної
31

. 

У 1517 р. фігурує волинський зем’янин 

Микита Вигурич
32

. У 1570 р. Василь 

Виґора платить з маєтку Витури в Луць- 

кому повіті
33

. У 1632 р. Ян і Шимон 

Вигури серед волинської шляхти на 

виборах короля Владислава IV
34

. 

У 1554 р. в Крем’янецькому гродському 

суді фігурує Андрій 

Волковський
35

, у 

1570 р. він уже як 

Андрій Волковиський 

платить з частини 

Волковської у Крем’я- 

нецькому повіті
36

. За 

реєстром 1629 р. 

Вовковські мають 5 

димів у селі Вовківці. 

26
 Архив ЮЗР. - Киев, 1861. - 4.2. - Т.1. - С. 6-7. 

27
 Xr6d)a dziejowe. - T.VI. - С.8. 

28
 РИБ. - Т.ХХХШ. - Стб.1250. 

29
 Кременецький земський суд: Описи актових книг. - Київ, 1959. - Випуск 1. - С. 173. 

39 Dunin-Borkowski J., Dunin-W^sowicz M. Elektorowie kr6l6w Whdystawa IV, Michala 

Korybuta, Stanislawa Leszczynskiego і spis slronnikAw Augusta III. - Lw6w, 1910. - C.262. 
31

 Архив ЮЗР. - Ч.2.- Т.2. - С.469. 
32

 Archiwum Ksia£%t Sanguszkdw w Slawucie. - Lw6w, 1890. - Т.Ш. - C.153. 
33

 Zrodla dziejowe. - Warszawa, 1889. - T.XIX. - C.33. 
34

 Dunin-Borkowski J., Dunin-Wasowicz M. Op. cit. - C.251. 
3
^ Центральний державний історичний архів України у м. Києві. - Ф.22. - Оп.1. - Спр.6. - 

Арк.7 зв. 
36

 £r6dla dziejowe. - Т. XIX. - С.26. 
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ГОРОДИСЬКІ (2) 

ГУЛЕВИЧІ (1) 

ГУЛЯНИЦЬКІ (20) 

ҐУТОРИ (1) 

ДЕНИСКИ (1) 

ДУБНИЦЬКІ (2) 

ЖАБОКРИЦЬКІ (5) 

ЖИТИНСЬКІ (2) 

ЖУКОВЕЦЬКІ (1) 

ІВАНИЦЬКІ (2) 

КОЗИНСЬКЇ (2) 

За реєстром 1629 р. З особи мають 55 димів 

у Луцькому повіті, зокрема село Городище. 

Давній волинській рід. У реєстрі 1629 р. 

виступають під іменем Гулевичів (7 осіб), 

Гулевичів-Дрезденських (5 осіб), 

Гулевичів-Воютинських (15 осіб) та 

Гулевичів-Перекальських (1 особа) і мають 

у сукупності 1120 димів у Луцькому та 

9 димів у Володимирському повітах. 

За реєстром 1629 р. 6 осіб мають 7 димів 

у селі Гуляники Луцького повіту. 

У пописі Волинської землі 1528 р. фігурує 

Івашко Ґутор
37

. У 1569 р. Гутори-Рога- 

човські присягяють на вірність Короні 

в маєтку Рогачів Луцького повіту
38

. 

Давній волинський рід, маєтки якого були 

сконцентровані в Крем’янецькому повіті
39

. 

У 1583 р. володимирський війт Михайло 

Дубницький платить з маєтку Дубники 

Володимирського повіту
40

. 

За реєстром 1629 р. З особи мають 100 ди- 

мів у Крем’янецькому повіті, зокрема у 

селі Жабокрики. 

Ймовірно, від села Житин у Луцькому 

повіті. За реєстром 1629 р. 2 особи мають 

79 димів у Крем’янецькому повіті. 

У 1569 р. Ян Жуковецький присягає на 

вірність Короні з маєтку Жуковець у 

Луцькому повіті
41

. 

За реєстром 1629 р. 4 особи мають 161 дим 

у Володимирському повіті, зокрема село 

їваничі. 

Від маєтку Козин, спочатку Луцького, а 

потім Крем’янецького 

повіту. За реєстром 

1629 р. 6 осіб мають 114 

димів у Луцькому 

повіті. 
37

 РИБ. - Т.ХХХШ. - Ств.185. 
38

 Архив ЮЗР. - 4.2. - Т.1. - С.9. 
39

 Halecki О. Op. сіє - С.36-40. 
40

 Zrodla dziejowe. - Т.ХІХ. - 

С.115. 41
 Архив ЮЗР. - 4.2. - Т.1. - С.10. 
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КОСТЕНЕЦЬКІ (4) 

КОТЮЖИНСЬКІ (2) 

КОШОВСЬКІ (3) 

КРАСОВСЬКІ (5) 

КРИВИЦЬКІ (1) 

ЛІТИНСЬКІ (1) 

ЛЯХОВСЬКІ (1) 

МАРКОВСЬКІ (2) 

У 1545 р. фігурують зем’яни Костенецькі 

з села Костеиець Кременецького повіту, 

яких покійний князь Костянтин Острозький 

випросив собі за путних слуг
42

. За реєстром 

1661 р. Ян і Роман Костенецькі мають 

2 дими в селі Костенець
43

. 

У1545 р. фігурує маєток Котюжинці в 

Кузминській волості Кременецького 

повіту, який належить Федору Котюжинсь- 

кому
44

. 

У 1511 р. Грицько Олехнович Кошовсь- 

кий отримав підтвердження на маєток 

Кошів у Луцькому повіті на вічність
45

. 

За реєстром 1648 р. Андрій і Генріх 

Кашовські (?) мають у сукупності 75 димів 

у тому ж повіті
46

. 

У 1545 р. Красовський має городню в 

Луцькому замку з Красова
47

. 

За реєстром 1583 р. Василій Кривицький, 

ЗВЄГОЛЬСЬКИЙ староста, платить зі своєї 

частини маєгку Кривичі в Луцькому повіті
48

. 

За реєстром 1629 р. 1 особа має 40 димів 

у селі Літин Володимирського повіту. 

У1545 р. земЄнка Ляховська з пасинками 

має городню у Володимирському замку з 

Ляхова і Щенютина, а Семен Ляховський 

- у Луцькому з Ляхович
49

. У 1570 р. Іван 

Ляховський платить з Ляхова у Луцькому 

повіті
50

. 

За реєстром 1629 р. 1 особа має 21 дим 

у селі Марковичі 

Володимирського 

повіту. 
42

 Zrodla dziejowe. - T.VI. - С.98. 
43

 Архив ЮЗР. - Киев, 1905. - 4.7. - Т.З. - С.109. 
44

 2nSdla dziejowe. - T.VI. - С.107. 
45

 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства 

юстиции. - М., б.г. - Кн.21. - С.198. 
46

 Архив ЮЗР. - 4.7. - Т.З. - С.456, 463. 
47

 Zrodla dziejowe. - T.VI. - С.41. 
48

 Ibid. - T.XIX. - С.1ОЗ. 
49

 Ibid.-T.IV.-С.11,54. 
50

 Ibid. - T.XIX. - С.22. 
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МИНЬКОВСЬКІ (1) 

МОКРЕНСЬКІ (1) 

НЕСВІЦЬКІ (1) 

ОЛЬШАНСЬКІ (5) 

РОГОВИЦЬКІ (1) 

РОГОЗИНСЬКІ (1) 

РУДЕЦЬКІ (1) 

РУЖИНСЬКІ (1) 

РУСИНОВИЧІ (1) 

САДОВСЬКІ (3) 

Велика родина у Кременецькому повіті 

в с.Миньківці
51

- Михайло Миньковський 

має в 1648 р. 4 дими в Луцькому повіті
52

. 

У 1545 р. зем’яни Мокренські, яких покій- 

ний князь Костянтин Острозький випро- 

сив собі за путних слуг, мають городню 

з Мокреця у Кременецькому замку
53

. 

За реєстром 1583 р. ДЄМЄН Мокренський 

платить з частини маєтку Рогович
54 

у Володимирському повіті. 

У 1569 р. Несвіцькі присягають з Несвіча 

у Луцькому повіті на вірність Короні
55

. 

Ймовірно, від села Ольшани у Луцькому 

повіті. За реєстром 1629 р. 1 особа має 

8 димів у тому самому повіті. 

Так іменувалися від мастку Роговичі у 

Володимирському повіті деякі князі 

Ружинські
56

. 

За реєстром 1629 р. 2 особи мають 91 дим 

у Луцькому повіті, зокрема у селі Рогозно. 

За реєстром 1629 р. 1 особа має 88 димів 

у Луцькому повіті, зокрема в селі Рудка. 

За реєстром 1629 р. князі Ружинські 

мають 9 димів у Володимирському 

повіті, зокрема в селі Ружин. 

Давній волинський рід. За реєстром 

1629 р. З особи з роду Русиновичів-Берес- 

тецьких мають 19 димів у Берестечку 

Луцького повіту. 

Ймовірно, від мастку Садів Луцького повіту; 

згадані у волинському 

пописі 1528 р. 
57

. 

За реєстром 1629 р. 2 особи з родини Са- 

довських мають 4 дими у Володимирському та 5 

димів у Кременецькому повітах. 
1 Кременецький земський суд. - С.245-246. 

52
 Архив ЮЗР. -4.7. - Т.2. - С.486. 

5 3
 Zr6dla dziejowe. - T.VI. - С.98. 

54
 Ibid. - T.XIX. - С.117. 

55
 Архив ЮЗР. - 4.2. - Т.1. - С.117. 

Wolf J. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternastego wieku. - Warszawa, 1895. - C .413-

421. 
57

 РИБ. - Т.ХХХШ. - Стб.1250. 
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СЕЛЕЦЬКІ (2) 

СОКОЛЬСЬКІ (1) 

ТОРОКАНОВСЬКІ (1) 

ХМЕЛЬОВСЬКІ (4) 

ЧЕРНЕВСЬКІ (1) 

ШПАКОВСЬКІ (1) 

ШУМСЬКІ (5) 

ЯКОВИЦЬКІ (1) 

У 1569 р. Іван Селецький з маєтку Селець 

Луцького повіту присягає на вірність 

Короні
58

. 

У 1569 р. князь Марко Сокольський при- 

сягає з Соколя у Луцькому повіті на вір- 

ність Короні
59

. За реєстром 1629 р. міс- 

течко Соколь у руках Олександри з 

Соколя, вдови Криштофа Шимковича 

Шклинського. 

Ймовірно, від села Тороканів Луцького 

повіту. У 1545-1565 рр. фігурує луцький 

повітник Юхно Торокановський
60

, у 1563 р. 

він тримає село Ільківці в Крем’янецькому 

повіті
6
!, недалеко від якого у середині 

XIX ст. фіксується село Тороканівка
62

. 

У 1583 р. Станіславова Хмельовська 

платить з своїх маєтків у Володимирському 

повіті, зокрема з села Хмелів
63

. 

У 1583 р. Тиміш Черневський платить з 

частини маєтку свого Чернева у Володи- 

мирському повіті
64

. 

У 1570 р. Шпаковські платять зі Шпакова 

у Луцькому повіті
65 66

. 

Наприкінці XVI ст. фігурують кілька осіб 

з родини Боговитинів, які володіють міс- 

течком Шумськом у Крем’янецькому 

повіті і пишуться Шумськими^. 

За реєстром 1629 р. 1 особа має 53 дими 

у Володимирському повіті, зокрема в селі 

Яковичі. 

58
 Архив ЮЗР. - 4.2. - Т.1. - С.8. 

^
9
 Там же. - С.7. 

60
 Zrddla dziejowe. - T.VI. - С.21-97; РИБ. - Т.ХХХІП. - Cid.419. 

6
* Архив ЮЗР. - 4.7. - Т.2. - С.119. 

& Spis wainiejszych miejscowogci w powiccie starokonstantynowskim na Wotyniu. - Stary 

Konstantyndw, 1910. - C.463. 
63

 Irddla dziejowe. - T.XIX. - C. 123. 
64

 Ibid. - C.125. 
65

 Ibid. - CS.9. 

66 Кременецький земський суд. - Кн.1. - С.254. 
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ЯЛОВИЦЬКІ (2) Від села Я[Є]ловичі Луцького повіту
67

. За 

реєстром 1629 р. 5 осіб з родини Єловиць- ких 

мають 356 димів у Луцькому та 195 димів у 

Крем’янецькому повітах. 

Список нараховує 51 рід , 74,5 відсотка їх (38 родів) представлені в реєстрі 

одним-двома шляхтичами, решта 25,5 відсотка (13 родів) - більшою кількістю 

осіб. 

Всього серед реєстрового козацтва за нашим списком 130 шляхтичів 

волинського походження. В середньому на рід припадає по 2,5 особи. Цифра дещо 

вища, ніж у В.Липинського (у нього 1500 осіб на 750 родів), за рахунок двох дуже 

широко представлених родів - Білецьких та Гуляницьких (13 і 20 осіб). 

Шляхта волинського походження становить 7,8% родів і 9,8% осіб шляхти з 

реєстру 1649 року. Виводячи цей показник, ми відштовхувалися не від сумарної 

чисельності шляхти і її родів, виведених В.Липинським, а від кількості виділених 

ним достовірно шляхетських родів та осіб, якими вони репрезентовані, оскільки 

саме ця група стала основою для складання нашого списку. Та, ймовірно, відсоток 

дещо занижений. 

В основній масі родини, зафіксовані в козацькому реєстрі, належали до 

дрібної шляхти, що володіла маетностями в межах до 50-и димів у розрахунку на 

одну особу за реєстром подимного 1629 року, і тільки в 4 родинах середня 

кількість димів, що припадала на занесеного до реєстру 1629 р. шляхтича, 

переходила цю межу. Необхідно мати на увазі, що серед козацтва могли 

опинитися якісь бідніші їхні родичі. 

Реєстром подимного 1629 року охоплено 28 родів нашого списку (55%), 

решту - 23 роди (45%) він не фіксує. 

67
 Boniecki A. Op. cit. - Т.ІХ. - С.4-7. 
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НАТАЛЯ СТАРЧЕНКО (Київ) 

АДАМ КИСІЛЬ: 

МІЖ ДВОМА ІСТОРІОГРАФІЧНИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ 

Значущість постаті Адама Киселя в силу його дотичності до процесів на 

Україні, які в перспективі могли витворити нові реалії на карті тодішньої Європи 

а, врешті, звели Україну на манівці чужої історії, визначається неможливістю 

оминути її при дослідженні часів України “на переломі”. 

Неоднозначністю та суперечністю позиції Адама Киселя в тих подіях 

пояснюється розмаїття інтерпретацій фактів його біографії не лише у різних 

авторів, а й у межах однієї роботи. 

Зручність особи останнього київського воєводи для численних маніпуляцій 

істориків полягяє у тому, що він був своєрідним віддзеркаленням численного 

прошарку шляхетської верстви, яка в силу свого українського походження дуже 

своєрідно “втілилася” в Річ Посполиту: не пориваючи зі своїм етнічним минулим, 

часто навіть пишаючись ним, політично була ревним захисником державності 

своєї сучасної батьківщини. 

Проте незважаючи на численні згадки про Адама Киселя в документах тієї 

епохи, він був так швидко забутий сучасниками, як тільки зійшов з політичної 

сцени, що не збереглося навіть точної дати його смерті, а панегірист Потоцький 

невдовзі по тому приписував йому участь в подіях 1654 і 1656 років. Свого ж 

біографа в особі Френка Сисина Адам Кисіль дочекався лише в кінці XX століття. 

Пропонована розвідка є спробою порівняння різних підходів до постаті Адама 

Киселя в дослідженнях яскравого творця державницької концепції історії України 

В’ячеслава Липинського і сучасного історика, котрий, виходячи з засад “нової 

історичної науки”, ставить за мету розглянути події середини XVII ст. через 

сприйняття певної людини, враховуючи її психологічні особливості, особистий і 

історичний досвід, не вдаючись при цьому до поширеного використання 

історичних постатей для ілюстрації власних ідей. 

Отже, за вихідну тезу візьмемо оцінку, дану Френком Сисином позиції 

Липинського щодо Адама Киселя в його монографії “Між Україною і Польщею: 

дилема Адама Киселя” - Липинський вважає, що Кисіль не перейшов на бік 

Хмельницького через те, що його неприємно вразили © Наталя Старченко, 1993 
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події першого кривавого етапу повстання, а також тому, що Кисіль був уже надто 

зрілого віку, щоб змінювати свої переконання”
1
. 

То ж зупинімося тепер детальніше на характеристиці Адама Киселя в 

дослідницькій спадщині В.Липинського. Навіть при побіжному погляді стає 

зрозуміло, що тут годі й сподіватися на певну усталеність позиції історика. Якщо 

в “Шляхті на Україні”
1 2

, що побачила світ у Кракові в 1909 році, Липинський 

гнівно засуджує тип шляхтича ‘Gente Ruthenus natione Polonus”, чи не 

найпомітнішим репрезентантом якого і був Адам Кисіль, як здеморалізованого 

колоніста, “недоляшка”, “добровільного найманця чужої держави”, який, 

керуючись лише власним інтересом, задля польськості зрікся свого народу. За 

часів повстання Богдана Хмельницького шляхта “з усією силою сліпого інстинкту 

кинулася під крила опікунської польської державності, [...] хоч польською в націо-

нальному розумінні, а не в шляхетсько-державницькому ніколи не могла стати”
3
, 

несучи на собі тавро своєї неподоланої двоїстості, або, як той “Кисіль, у котрого 

“козацькі кістки лядським м’ясом поросли”, бавилися компромісами, що їх 

провести в життя було неможливо”
4
. 

У своїй пізнішій монографії “Станіслав-Михайло Кричевський” (1912 р.)
5 

В.Липинський дає досить розлогий аналіз тієї частини української шляхти, яка 

потрапила в трагічну ситуацію між Річчю Посполитою і повсталою Руссю, 

“неспроможною узгодити свої національні почуття з політичною лояльністю до 

Польщі”. Ставлення автора до постаті Адама Киселя, а разом з ним і до тих, на 

заувагу самого Липинського, близько двадцяти тисяч українських шляхтичів, що 

поділяли його погляди, радше співчутливе. Значне місце в аналізі присвячується 

ілюстрації трагізму становища Киселя, якому не вірили козаки, проте ще менше 

вірили поляки, включаючи навіть досить близького до Киселя канцлера 

Оссолінського, з яким його єднали роки спільної праці. На думку історика, Кисіль 

не зробив рішучого кроку в бік повсталої Русі, домагання усамостійнення якої 

були дедалі окресленішими (мудрий політик Кисіль передбачив такий перебіг 

подій ще на самому початку повстання завдяки своєму життєвому досвіду). 

“Стратив фортуну, стратив здоров’я, тому й помираю при Вітчизні, а не при 

Хмельницькому”, - писав він наприкінці свого життя
6
. 

1
 Frank Б. Sysyn. Between Poland and the Ukraine. The Dilemma of Adam Kysil, 1600- 1653. - 

Cambridge, Massachusetts, 1985. - C. 227. (Переклад з англ, тут і далі - авт.(Н.С.). 
2
 Lipinski W. Szlachta па Ukrainie. Udzial jej w zyciu narodu ukraihskiego na tie jego dziejdw. - 

Krakdw, 1909. 
3
 Там же. - С.29. 

4
 Там же. - С.ЗЗ. 

3
 Lipinski W. Stanislaw Michal Krzyczewski. Z dziejdw walki szlachty ukrainskiej w szeregach 

powstahczych pod wodzq Bohdana Chmietnickiego Ц Z dziej6w Ukrainy. - Krakdw, 1912. 
6
 Там же. - С.183. 
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Не обходить В.Липинський і економічного інтересу Киселя в цьому питанні, 

що потрактовується ним як інтерес класовий. Адже на Волині, дещо віддаленій 

від осередків козацтва, повстання набрало вигляду хлопського бунту, “селянської 

жакерії”, на яку спирався Хмельницький на початку визвольної війни. Тип 

Киселя, вважає дослідник, вимирає зі смертю самого Киселя: та частина, яка 

шукала захисту в Речі Посполитій, стає католицькою і коронною, та ж, яка 

перейшла на бік Хмельницького - українською і православною. Так була вирішена 

дилема “gente Ruthenus...” 

Дещо несподівано виглядає точка зору В. Липинського на Адама Киселя в 

написаній приблизно у той же час праці “Дві хвилі...’
7
, з якої перед читачем постає 

Адам Кисіль в іпостасі “змія-спокусника” Богдана Хмельницького. 

Послуговуючись у праці “Stanislaw Michal Krzyczewski” щодо Киселя епітетом 

“лояльний”, Липинський загострює його до “ультралояльного”. Допущення 

Хмельницьким української шляхти на території, контрольовані козаками, на 

думку автора, має своєю причиною вплив на Хмельницького Киселя, який 

намагався з допомогою цієї шляхти якнайтісніше прив’язати повсталу Русь до 

Речі Посполитої. Підступами Киселя пояснюється і політика Хмельницького щодо 

селянства на першому етапі повстання. Проте, зрозумівши, що ці так звані русини 

є тільки служками польськими, які не здатні навіть здобути в Польщі належних 

прав для грецької віри, Хмельницький дозволяє “черні” кривавий самосуд над 

ними і крізь пальці дивиться на те, за що він сам недавно нещадно карав”
8
. 

Такі відступи, очевидно, можуть пояснюватися не стільки в аспекті еволюції 

поглядів Липинського від народницької школи до державницької, скільки різними 

завданнями, що їх сгавив перед собою при написанні цих розвідок автор. Йдеться 

про висвітлення ролі шляхти в повстанні Богдана Хмельницького в праці 

“Stanislaw Michal Krzyczewski”, отже, в необхідності схарактеризувати той 

прошарок суспільства, що в силу своєї двоїстості постачав Хмельницькому “отих 

Виговських, Кричевських, Немиричів”, а з другого - поповнив ряди коронної і 

католицької шляхти. 

У розвідці “Dwie chwile...”, що є першою версією “України на переломі”?, 

йдеться про творення нової концепції історії України, а отже, постає необхідність 

виявлення внутрішніх важелів як історичного процесу в цілому, так і героїв, що 

творять його, в нашому випадку - Богдана Хмельницького. Триває процес пошуку, 

і завершений він буде у версії “України на переломі” 1920 року. 

' Lipinski W. Dwie chwile г dziejdw porewolucyjnej Ukrainy // Z dziejdw Ukrainy. - Krakdw, 

1912. 
8
 Там же. - С.543. 

? Липинський В. Україна на перелом 1657-1659. Замітки до історії українського 

державного будівництва в XVll-ім століттю. - Відень, 1920. 
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Єднає, проте, всі ці три різні оцінки Адама Киселя оте “gente Ruthenus...”, яке 

лежить у фундаменті всієї поведінки останнього київського воєводи. Хоч самого 

цього терміну після “Шляхти на Україні” Липинський не вживає, віддаючи, 

очевидно, данину витвореному ним же раніше в полемічному запалі негативному 

ореолу навколо цих слів, він послуговується на означення цього типу шляхти 

близькими за змістом виразами. 

I нарешті в своїй “Україні на переломі” (1920 р.) В.Липинський говорить про 

Киселя як про “великого розумом і серцем чоловіка”, що культурою, традицією, 

історичною пам’яттю був прив’язаний до рідної землі і будучи наділеним 

усвідомленням своєї належності до історичної руської спільноти, боровся за 

збереження її особливостей (“давніх прав і вольностей”) в межах Речі Посполитої. 

Цією боротьбою шляхта об’єктивно внесла свою частку в підготовку козацького 

повстання. Недаремно поляк-самовидець писав, що “панове-русь” є “причиною і 

поводом цієї війни”
10 II

. 

В.Липинський звертає увагу на трагічний парадокс: українська шляхта кінця 

XVI - поч. XVII ст., будучи національно ворожою щодо Речі Посполитої, є, однак, 

польською за засвоєною нею культурою, зокрема й культурою політичною. І чим 

більше виявляла вона національну окремішність у боротьбі за православ’я, 

історичні привілеї, руську мову в установах своїх воєводств, тим дужче змушена 

була декларувати свою безумовну лояльність щодо політичних структур Речі 

Посполитої
11

. 

На першому етапі Козацького повстання (за доби автономізму) козаччина, 

виборюючи свої вузькостанові інтереси також у межах структур Речі Посполитої, 

в своїй масі, просякнутій духом анархії, була неспроможна витворити 

національно-державницьку ідеологію. Саме тому вона, за Липинським, 

використовувала в потрібний для себе момент українську шляхту (з якою була 

поєднана вірою) та селянство (з яким мала спільні соціальні корені), без вагання 

закликаючи селянина бити пана незалежно від його національного походження
12

. 

Тому, опинившись між молотом і ковадлом, шляхта не бачила для себе місця 

в тій історичній ситуації. Її боротьба за збереження власної окремішності в межах 

національно чужої держави була приречена на поразку. Однак така боротьба дала 

початок творенню в середовищі шляхти й верхівки козацтва ідеї української 

державності. Слід пам’ятати, яке важливе місце в тодішньому сприйнятті мало 

посилання на звитягу предків, славну минувшину своєї батьківщини. При цьому, 

природньо, саме 

10
 Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українською 

державного будівництва в XVlI-ім століттю // Липинський В. Твори. - Філадельфія, 1991.-Т.З.-

С.68. 
II
 Там же. - С.76. 

12
 Там же. - С.60-61. 
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українська шляхта в силу її суспільного становища була тим прошарком, що 

найбільше міг претендувати на пряме успадкування традицій княжої Русі (відомо, 

як пишався Кисіль своїм далеким предком, що нібито боронив Київ від навали 

Болеслава Хороброго). 

Витворена українською шляхтою і городовим міщанським козацтвом 

самостійницько-державницька ідея ознаменувала перехід від планів 

зреформування Речі Посполитої до будівництва власної козацької держави. Такий 

перехід викликає й зміну внутрішньої політики правлячої козацької верхівки щодо 

інших соціальних верств. Віднині вона набуває вигляду “національно-

державницького” а не “козацько-класового”. Але для Адама Киселя це вже не 

мало значення. До Богдана Хмельницького переходять молоді, хто зрозумів 

глибину суспільного перевороту. 

Для В.Липинського саме у відсутності ідеї творення національної держави 

полягає трагедія першого егапу визвольної війни, саме в цьому полягає й особиста 

трагедія Адама Киселя як представника української шляхти цього періоду. Тож, 

повертаючись до нашої вихідної тези, зауважимо, що погляди В.Липинського на 

постать Адама Киселя виходять далеко за межі визначеної Френком Сисином 

позиції. 

Підсумовуючи аналіз всеобічно окресленої постаті Адама Киселя в багатій 

фактологічним матеріалом монографії, Сисин не зміг уникнути (що, мабуть, і 

неможливо зробити) такої місткої формули як ‘Gente Ruthenus ... ”, яка чи не 

найточніше характеризує той трагічний світогляд української шляхти, за яким той 

же Кисіль розглядав себе та іншу православну знать як “руську політичну націю, що 

несе відповідальність за всю спільноту”, а з іншого боку, “прийшов до розуміння 

Речі Посполитої взагалі та Корони Польської зокрема як своєї Батьківщини”
13

. На 

думку автора, вимагати від Киселя якогось вибору чи й справедливо за відсутності 

на Україні ідеї створення автономної руської політичної спільноти, яку не могла 

витворити асимільована у шляхетські верстви Корони українська еліта і на яку ще 

менш було спроможне Запорізьке Військо внаслідок обмеженості цілей повстання, 

які на початку Визвольної війни не виходили за межі збереження особливостей 

соціальної та політичної структури Дніпровських земель як гарантії існуючого 

привілейованого статусу козацтва. Лише поступово внаслідок перемог 

Хмельницького та напливу у козацьку адміністрацію великої кількості української 

шляхти, що призвело до формування козацької еліти, стала можливою ідея 

створення концепції самостійного Руського князівства. Безумовною заслугою 

Киселя є те, що він сприяв формуванню політичної та історичної свідомості Русі, 

прокладаючи шлях для наступних лідерів, які розв’яжуть його дилему, знищивши 

ту соціальну та політичну систему, 

Sysyn F. Op. sit. - С.210. 
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яку Кисіль в силу свого консервативного та стабільного світогляду намагався 

захищати до кінця свого життя
14

. 

Отже, годі шукати у В.Липинського і Ф.Сисина принципової різниці позицій 

щодо постаті “останнього з могікан”. Йдеться лише про різні засадничі принципи, 

на яких стоять автори вказаних концепцій. Різниця полягає не стільки в різній 

інтерпретації фактів, скільки в проблемі, що ставили перед собою дослідники: 

еволюція конкретної людини в певних умовах чи пошуки визначальних чинників 

еволюції самих цих умов. 

14
 Там же. - С.204-206. 
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ВАЛЕРІЙ ЦИБУЛЬСЬКИЙ (Рівне) 

ДЕРЖАВА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

І ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА 

В ПРАЦЯХ В ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

Серед дослідників Хмельниччини В.Липинський займає поважне місце. Це 

пояснюється в першу чергу тим, що він був головним ідеологічним батьком ідеї 

нового державницького історіографічного напрямку. А саме в ці часи постала 

Українська козацька держава. Сам же видатний вчений вважав добу 

Б.Хмельницького найважливішою епохою, коли предки наші працювали над 

створенням власної держави. 

Перед Б.Хмельницьким, коли він розпочав повстання, було, на думку 

В.Липинського, два шляхи: або спрямувати всю національну енергію народних 

мас на зміну внутрішнього державного устрою в межах Речі Посполитої, або ж, 

порвавши зовсім з Польщею, збудувати власну державу. Гетьман протягом 

тривалого періоду (1648-1654 рр.), який дослідник називає добою козацького 

автономізму, не міг зробити рішучого вибору. Цим пояснюються спроби 

Б.Хмельницького зміцнити монархічну владу польського короля, щоб вгамувати 

магнатсько-шляхетську сваволю і посадити на польський престол некатолика 

(семигородського князя Ракоці або московського царя Олексія Михайловича), 

вирішивши таким чином і релігійне питання. 

Але така політика не ослаблювала, а навпаки, тільки зміцнювала позиції 

ворогів України, які вбачали в подібних діях прояви слабкості і нерішучості. 

В той же час В.Липинський наголошує, що думки про необхідність 

розгромити Річ Посполиту, в якій ні український народ, ні сам гетьман не могли 

стати рівноправними, у Б.Хмельницького і його найближчих помічників були 

“віддавна”. Але обставини, що склалися на українських землях (наявність 

неграмотного степового козацтва і селянства, котрі не мали своєї власної 

державної ідеології, недостатня вага української шляхти і міщанського козацтва як 

творців і виконавців цієї ідеології, відсутність сильної віри в слова 

Б.Хмельницького про створення власної держави з боку народу та інші), 

змушували гетьмана протягом кількох років йти на угоди з Польщею. 

© Валерій Цибульський, 1993 
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На другий шлях гетьман став напередодні Переяславської ради 1654 р. 

Дослідник називає кілька причин, які привели Б.Хмельницького до угоди з 

Москвою. По-перше, це необхідність в його важкому становищі цього союзу. По-

друге, гетьман, створюючи незалежну від Речі Посполитої державу, мусив знайти 

таку форму розриву, яка б своєю легальністю могла знищити глибокий легітимізм 

супроти Польщі. По-третє, важливою стороною Переяславської угоди була її 

“явність і офіціяльність”. Б.Хмельницький сам домагається від царя негайної 

присилки до Києва воєводи, “щоб усі сусідні володарі знали про його підданство 

під високу руку Царського Величества”, і наголошує, що він не є підданим 

польського короля, тобто стосовно Польщі Українська козацька держава здобула 

суверенітет. Гетьман переставав бути в очах сусідніх держав (включаючи і Річ 

Посполиту) “збунтованим рабом”, а став на чолі нової великої держави. 

В.Липинський розглядає Переяславську угоду як випадковий мілітарний 

союз, спрямований проти Польщі і Кримського ханства. Оскільки 

Б.Хмельницький вважав себе головою держави, “самодержцем руським”, він хоче 

присягати царю тільки сам один, без старшини і без запорозького війська (чутки 

про це розпускаються по Україні), бажає платити данину царю безпосередньо сам 

і т.п. Вчений порівнює цей союз з попередніми угодами гетьмана з Кримом, а 

перш за все з Туреччиною: “В боротьбі з Польщею Цар заступив місце Султана, й 

тільки”
1
. 

Особливість Переяславської угоди ще й в тому, що вона відривала Україну 

від Заходу і ставила в залежність від Сходу. Тому перед гетьманом стояло 

завдання убезпечити тодішню європейську цивілізацію України від знищення, яке 

загрожувало з боку Москви. 

На відміну від багатьох дослідників В.Липинський вважає, що основні пункти 

Переяславського договору сформульовані дуже ясно і жодна із сторін нічого в них 

сказати не забула. Але різниця політичих цілей України і Москви була причиною 

того, що кожна по-своєму трактувала цю угоду. 

Але московсько-український конфлікт був неминучий. Після боротьби між 

Москвою і Українською козацькою державою за Білорусію ставлення гетьмана до 

Москви починає кардинально змінюватися. Він кладе кінець втручанню у 

внутрішні справи, а щоб унезалежнити себе й у зовнішній політиці, вважає 

потрібним відновити союз з іншими державами, і перш за все - з Туреччиною. 

Останнім безпосереднім поштовхом до розриву з Москвою стала Віленська 

угода, яка порушувала найважливіші політичні інтереси України. Москва ставала 

союзницею Польщі. А це означало, що 

1
 Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії українського 

державного будівництва в XVIl-ім століттю - Відень, 1920. - С.29. 
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мілітарний союз із Москвою, спрямований проти Речі Посполитої, втрачав будь-

яке значення. Віленська угода руйнувала державні плани Б.Хмельницького, 

оскільки для об’єднання всіх руських земель царська протекція ставала не тільки 

зайвою, але навіть небезпечною і шкідливою. Окрім того, Переяславська угода як 

символ унезалежнення від Польщі вже відіграла для України свою роль. Нарешті, 

московсько-польський союз був спрямований проти нового союзника 

Б.Хмельницького - шведського короля. 

Все це стало причиною створення коаліції держав, куди входили Швеція, 

Україна, Семигород, Молдавія, Волощина і Литва. Звернена була ця коаліція в 

першу чергу проти Польщі, а при необхідності - проти Криму. При цьому, за 

планом гетьмана, потрібно було відтягнути момент рішучої розправи з Москвою і 

домогтися нейтралітету Туреччини. Виконання вказаної програми забезпечило б 

державну незалежність України. 

Та цим планам не судилося бути реалізованими. Однією з причин була смерть 

Б.Хмельницького. Та вчений бачить і більш глибокі причини занепаду Козацької 

держави: республіканський, а не монархічний устрій; боротьба старшини за владу; 

протиріччя між “черню” і старшиною, чим скористалась Московська держава, що 

була сильною завдяки монархічному устрою (і старшина, і “чернь” вбачали в 

цареві оборонця своїх прав та інтересів). 

І все-таки, говорячи про суть і значення Переяславської угоди, В.Липинський 

стверджує, що вона є фактом, від якого політика “повинна починати свій рух 

вперед, свій поступ, до якнайбільшої повноти і незалежносте”
2
. В 

переяславському договорі дослідник бачить ряд позитивних моментів, не йдучи в 

той же час у руслі російської історіографії М.Карамзіна та його історичної школи. 

Як люблінська легенда в Польщі, так і переяславська легенда в Росії врятувала 

українську аристократію по банкрутстві її власної держави, давши їй всі права і 

привілеї аристократії державної нації на підставі того, що вона до тих держав сама 

добровільно пристала. 

Надзвичайно високо оцінює В.Липинський діяльність гетьмана Української 

козацької держави Б.Хмельницького як творця Переяславської угоди, а не 

легенди, створеної пізніше. Він відзначає велич і геніальність Б.Хмельницького. “І 

не з вини нашого Великого Гетьмана повстане згодом наша пізніша трагедія 

національна. Не він винен, що його нерозумні нащадки велику політичну ідею 

європеїзації козаччини, а з нею і цілої України - ідею, яку він, Богдан 

Хмельницький, сотворив і в життя перевів, передадуть потім з легіонами 

Феофанів 

9 
Липинський В. Листи до братіе-хліборобів. Про ідею і організацію українського 

монархізму. - Відень, 1926. - С.516. 
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Прокоповичів у руки московські. Не він винен, що пізніші “руїнники” українські 

його велику ідею на європеїзацію і на будівництво Петровської російської 

держави віддадуть”
3
... 

з Липинський В. Україна на переломі... - С.93-94. 
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СЕРГІЙ ТРУБЧАНІНОВ (Ком.'янець-Подільський) 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

ПРО ПОДІЛЬСЬКУ ШЛЯХТУ XVII СТОЛІТТЯ 

Як відомо, в центрі уваги видатного українського історика В.К.Липинського 

були ті сторінки нашої минувшини, що пов’язані з творенням державності 

українського народу. Не випадково під цим кутом зору виглядає зацікавленість 

дослідника історією шляхти, яка стала однією з головних дійових осіб у 

будівництві Української козацької держави. Окремі аспекти історії шляхти 

знайшли своє відображення у різних нарисах, вміщених у виданій 1912 р. за 

редакцією Липинського книзі “Z dziej6w Ukrainy”. Фундаментальна праця 

"Stanislaw Michal Krzyczewski: Z dziejdw walki szlachty ukrainskiej w szeregach 

powstanczych pod wodza Bohdana Chmielnickiego” стала стрижнем всього тому. 

Крім неї, перу Липинського належить велика стаття “Dwie chwile z dziejdw 

porewolucyjnej Ukrainy”, різні розвідки, додатки, коментарі. У цих працях значне 

місце посідають свідчення про шляхту Брацлавського та Подільського воєводств. 

В’ячеслав Липинський висловив у своїх працях ряд слушних міркувань щодо 

становища і місця шляхти у визвольних змаганнях, які не втратили свого значення 

й сьогодні. Так, він наголошував на тому, що для української шляхти, яка була в 

мовному та культурному відношеннях майже суцільно спольщена, економічний та 

політичний тиски не відігравали такої ролі в почутті національної свідомості, як 

для козацтва чи міщанства
1
. На цій особливості української шляхти наголошують і 

сучасні дослідники, які використовують для означення її етнічної та політичної 

приналежності давній термін gente Ruthenus, natione Polonus
1 2

. 

В.Липинський вказував, що у Подільському воєводстві не було монолітної у 

національному відношенні шляхти, за винятком його північно-східних околиць 

(Барського і Хмільницького старосте). Саме тому барська та хмільницька шляхта 

дала велику кількість учасників Визвольної війни (Поповські, Петрановські, 

Ярмолинські, Володийовські та ін.), у той час як південь воєводства (так зв. 

Побережжя) дав лише 

1
 Див: Z dziejdw Ukrainy. - Kijdw, 1912. - С.134. 

2
 Chynczewska-Hennel Т. $wiadomo$6 narodowa szlachty ukrainskiej і kozaczyzny od schylku 

XVI do polowy XVII wieku. - Warszawa, 1985. - C.133. 
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одного визначного ватажка - Станіслава Морозенка
3 4

. Шляхта Брацлавського 

воєводства як менш денаціоналізована виставила більше рядових учасників 

Визвольної війни та керівників повстання. Липинський наголошує, що ця шляхта 

переважно боролась у козацьких лавах і лише в західній частині воєводства 

шляхтичі виступають як керівники селянських загонів (найвизначніший серед них 

- Кошка з Ямполя)
1
. 

В той же час Липинський не відкидав економічного фактора, який штовхав 

шляхту в лави повсталого народу. Він нагадував, що з кінця XVI ст. почався 

процес концентрації земельної власності в руках магнатів. Наприклад, князі 

Острозькі (їхні володіння почасти успадкували Замойські) розширили свої 

володіння на Брацлавщині за рахунок маєтків Кошків, Рахновських, 

Красносельських, Жабокрицьких; латифундії князів Корецьких утворились з 

володінь Янчинських, Байбузів, Ободенських. Латифундії Замойських поглинули 

маєтки Бучинських, Рахновських, Оратовських, Клещовських, Скіндерів тощо
5
. 

Варто нагадати, що землеволодіння Сенявських охоплювали 16,4% території 

Летичівського повіту Подільського воєводства, а Гербуртів - 12,4% Кам’янецького 

повіту
6
. На Брацлавщині латифундії мали ще більші розміри. Зі складеного в 1672 

р. коронним обозним С.Конєцпольським переліку ми дізнаємось, що лише одна 

Краснянська волость на Брацлавщині (перейшла до Конєцпольських від 

Замойських та Острозьких) нараховувала 10 міст та 43 села, з яких ішов щорічний 

прибуток (не рахуючи поволовщини та селітр) у 82 тис. злотих
7
. 

За підрахунками В’ячеслава Липинського, зробленими ним за реєстром 

Війська Запорізького 1649 р., до Брацлавського полку було вписано 134 особи 

(найбільша їх чисельність серед усієї шляхти), до Уманського - 112, до 

Кальницького - 79. Серед них були й шляхтичі неукраїнського походження, 

наприклад, Трифон Чепілевський (з Троцького воєводства), Мись Мишковський (з 

краківського воєводства), Данило Троцький (з Плоцького воєводства) та ряд 

інших
8
. 

Липинський робить спробу дати ряд коротких біографічних нарисів про 

представників українського шляхетського стану в лавах козацького війська під 

керівництвом Богдана Хмельницького. Значне місце, зокрема, посідає біографічна 

інформація про С.Морозенка, Кошку, М.Меха- жинського, Д.Нечая, 

М.Зеленського, І.Богуна та ін. козацьких ватажків
9
. 

Ці коротенькі біографічні довідки дуже змістовні і можуть служити 

3
 Z dziejdw Ukrainy. - С.239. 

4
 Ibidem. - С.241 

5
 Ibidem. - С.209-210. 

6 Jablonowski A. Pisma. - T.4: Wolyn, Podole і RuS Czerwona. - Warszawa, 1911. - C.218-220. 

7
 Pami?tniki о Koniecpolskich. - Lw6w, 1842. - C.368. 

8
 Z dziejdw Ukrainy. - C.477-487. 

9
 Ibidem. - C.240-241, 272-276, 278-280, 288-292. 
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 за зразок біографічної інформації для енциклопедичних видань. Звернімось, 

наприклад, до шкіцу про Остафія Гоголя - цієї чи не найзагадковішої постаті в 

українській історії другої половини XVII ст. Довідка про козацького полковника 

Остафія Гоголя дана Липинським чи не вперше (ми не беремо до уваги побіжну 

згадку про цю особу в “Малоросссийском родословнике” В.Модзалевського). 

Епізодичні згадки в роботах М.Петров- ського, К.Стецюк, Я.Віммера, Я.Пердені та 

інших українських та польських істориків не можуть дати повної уяви про цю 

непересічну людину. Слід відзначити, що такий видатний дослідник історії 

України, як Олександр Оглоблин у праці “Проблема предків Миколи Гоголя” 

фактично дослівно повторив у примітках довідку Липинського
10 11

. Нічого нового 

не додає біографічна стаття про Гоголя в канадському виданні “Encyclopedia of 

Ukraine”
11

. 

Спробуймо, йдучи за Вячеславом Липинським, детальніше відтворити життя 

видатного подолянина другої половини XVII ст. 

Липинський висловив здогад про те, що Гоголь бив вихідцем з дрібної 

української шляхти (В.Сенюга-Бережний вказує на його волинське походження). 

Гоголь, з яким були “всі уманські панцирні козаки”, вперше згадується у листі 

подільського судді Л.М’ясковського від 3 серпня 1648р.
12

. Різними істориками 

висловлювалось припущення, що Гоголь був подільським опришком ще до 1648 р. 

З ним пов’язували уманського полковника Степка, кальницького полковника 

Євстафія (останнє твердження поділяв і В.Липинський) та інших осіб. 

На початку 1655 р. ми вперше з усією певністю зустрічаємо Остафія Гоголя у 

званні подністровського полковника серед обложених в Умані козацьких ватажків 
13

. Полк з осередком у місті Могилеві (який нам відомий з джерел як Могилівський, 

Подільський, Подністрянський) було відновлено в 1657 р. О.Гоголь стає майже 

беззмінним полковником цього полку, беручи участь у міжусобній боротьбі, що 

спалахнула після смерті Б.Хмельницького. Так, влітку 1658 р. бачимо його під 

Києвом, на початку 1660 р. він - один з керівників оборони Могилева, оточеного 

польськими військами; у першій половині 1664 р. - один з керівників повстання, 

що спалахнуло на Правобережній Україні; восени 1669 року - серед керівників 

загонів Петра Дорошенка, що бились на Лівобережній Україні з військами Дем’яна 

Многогрішного
14

 (Липинський вважає, що Гоголь перейшов на бік Дорошенка 

відразу після приходу того до влади 
15

). 

111
 Див.: Оглоблін. О. Проблема предків Миколи Гоголя // Український історик. - 1967. - 4.3-

4. - С.84—85. 
11

 Encyclopedia of Ukraine. - Toronto, 1989. - Vol.2. - C.205. 
12

 Z dziejdw Ukrainy. - C.296. 

Краткое описание Малороссии // Летопись Самовидца. - Киев, 1878. - С.211-283. 
13 

14 
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 

Археографической комиссией (далі - АЮЗР). - Т.15. - С.255, 276; Т.7. - С.319; Т.5. - 

С.201; Т.9. - С.70-77. 

Z dziejdw Ukrainy. - С.296. 
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Надзвичайно заплутана ситуація склалась на Правобережжі після походу 

турецьких військ на Поділля 1672 р. І в цій ситуації серед козацьких ватажків 

особливо вирізнявся О.Гоголь. Він зрозумів, що після загарбання турками 

Кам’янця-Подільського боротьба з турецько- татарською експансією набуває 

характеру загальнонаціонального завдання і робить спробу вберегти територію 

свого полку від військової негоди. Він розуміє, що для цього потрібно вдаватись 

до компромісів, намагається підтримувати добрі стосунки з усіма воюючими 

сторонами, а вже, очевидно, у 1673 р. шукає контактів з коронним гетьманом 

Я.Собеським
16

. 

Перебуваючи в березні 1674 р. разом з іншими полковниками на залозі в 

Корсуні, Гоголь приєднується до лівобережного гетьмана І.Самойловича
17

. Проте 

через деякий час ми знову бачимо його в таборі Петра Дорошенка. Останній у 

листі до калги-султана вимагає від татар, щоб ті, воюючи в Придністров’ї проти 

поляків, підтримували зв’язок з О.Гоголем
18

. А в травні цього ж року Гоголь 

впускає до Могилева польське військо
19

. Вже через місяць він діє у спілці з 

турками, що вдерлися на Східне Поділля
20

, а восени цього ж таки 1674 р. здає 

Мотилів та інші підвладні йому фортеці польській армії
21

. 

Таким чином, міняючи свою орієнтацію п’ять разів за півроку (!), Гоголь, на 

наш погляд, домігся головного - врятував від повного спустошення підвладну 

йому територію Подністров’я. 

У 1676 р. Гоголь був офіційно проголошений “гетьманом його королівської 

милості Війська Запорозького”
22

. Проте в колі однодумців він висловлює 

невдоволення політикою Речі Посполитої, знову шукаючи та встановлюючи 

контакти з гетьманом І.Самойловичем
23

. 5 січня 1679 року Остафія Гоголя не 

стало, поховано його у Межигірському монастирі. 

16
 АЮЗР. -Т.11. -С.473. 

17 

Петровсьхий М. Нариси історії України XVII - поч. XVIII cm. (Досліди над літописом 

Самовидця). - Харків, 1930. - С.408. 18
 АЮЗР. -Т.11. -С.529. 

19
 Там же. - С.470. 

20
 Там же. - С.586-587. 

21
 Wimmer J. Wojsko Polskie w drugiej polowie XVII wieku. - Warszawa, 1965. - C.187. 

22
 АЮЗР. - T.12. - C.697. 

23
 Там же. - С.533, 580. 
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ЯРОСЛАВ ФЕДОРУК (Київ) 

МОНАРХІЗМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

В ОЦІНЦІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО: 

КРИТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

В’ячеслав Липинський був першим дослідником, котрий на науковому грунті 

розвинув теорію монархізму в Україні пізнього середньовіччя під впливом так 

званої Краківської історичної школи (Юзеф Шуйський, Міхал Бобжинський та ін). 

Сам переконаний монархіст, вчений шукав історичні підвалини своїх поглядів у 

добі Хмельниччини. Він вважав, що ідеї абсолютизму були властиві Богданові 

Хмельницькому і зародилися в нім під впливом діяльності Владислава IV, 

направленої на позбавлення залежності державної влади від надмірного 

самоврядування шляхти. Такі наміри польських королів В.Липинский 

прослідковував від часів Стефана Баторія. У дальшому періоді життя українського 

гетьмана (від 1649 р.) монархічні ідеї Б.Хмельницького в рамках Речі Посполитої 

дослідник пристосовує до історичних умов в Україні і виводить їх на високий 

щабель
1
. Однак можливості реалізації цих ідей, особливо у перший період 

(“допереяславський”), були надзвичайно обмежені. Причиною цього стало 

протистояння між монархічно-державною ідеологією гетьмана, що починала 

формуватися, та ідеологією народних мас, котрі сприймали монарха поза 

Україною. Така ситуація не давала гетьманові можливості повного мірою 

впроваджувати ідею незалежності та абсолютизму, тому його політика в той 

період носила характер “конспірації”. 

Рівночасно в Україні витворювався новий аристократичний клас, котрий 

репрезентував непокозачену українську шляхту, що з поміркованим поступом 

переходила на бік української адміністрації. Опираючись на цей клас, гетьман 

набирав сили не лише для розбудови української держави, але й для того, щоб 

протиставити власні впливи в Україні іноземним. Відбувався також зворотний 

процес, коли Б.Хмельницький добивався міжнародного визнання своїх 

династичних інтересів, щоб прийняти княжий титул, забезпечивши спадковість і 

легітимність влади. Тому він 

1
 “Знаємо також, що забезпечення будуччини державносте української Гетьман бачив 

тільки в дідичній і міцній гетьманській владі, в створенню і скріпленню абсолютистичної 

української монархії” (Липинський В. Україна на переломі. - К. - Відень, 1920. - С.188). 
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прагнув поріднитися з княжими родами Молдови та Московської держави. 

Отримавши благословення на гетьманство від московського патріарха для сина 

Юрія, влада в Україні мала б зрівнятися з владою московського царя. Тому в 

посольстві Федора Коробки зустрічаємо домагання такого благословеїпія. 

На території України адміністрація гетьмана поступово зміцнювалася. Це 

відбувалося за рахунок козацького обмеження демократичного звичаєвого права. 

Наприкінці повстання сірома вже не могла вибирати старшину для себе, як на 

Січі, бо полковники призначалися і усувалися гетьманською владою. Але в 

окремих випадках Хмельницький збирав у Чигирині козацькі та старшинські ради 

(“козацькі сойми”, згідно з термінологією В.Липинського). Для різних станів, 

однак, зберігалося місцеве самоврядування. 

Такою є загальна характеристика поглядів В.Липинського на проблему 

еволюції ідей абсолютизму та формування державного устрою в Україні за 

гетьманування Богдана Хмельницького. 

* * * 

Думки В.Липинського не зустріли однозначного схвалення в історіографії. 

Якщо Іван Крип’якевич, а особливо Дмитро Дорошенко, зокрема, прийняли ідею 

про “некоронованого монарха” України*, то Михайло Грушевський досить різко 

виступив проти неї: “Теорію гетьманського монархізму, розвинену Липинським в 

останній праці і викриту ним у Хмельницького від самих початків його 

гетьманства взагалі, вважаю невдалим винаходом, навіяним політичними 

тенденціями останніх літ”
* 3 4

. На противагу В.Липинському, вчений трактує 

Б.Хмельницького не як монарха України, а як людину, котра стала головою 

“суверенної держави в протиставленню до тодішнього роялізму - планами 

автономії козацької України в безпосередній владі короля’**. Те, що гетьман хотів 

зрівняти свою владу з владою московського царя, Грушевський вважав дуже 

сумнівним, бо не було жодного настирливого домагання з українського боку, 

окрім “побіжно висловленого побажання” у посольстві Ф.Коробки, “не кажучи 

вже, що благословенне патріарше зовсім не те, що коронація на царство”
5
. 

Попри такі думки, з великою мірою достовірності можна говорити, що на 

початковому етапі повстання Богдан Хмельницький добивався встановлення 

самодержавної влади для короля Речі Посполитої. Про це свідчать не лише листи 

до Олексія Михайловича, Дьєрдя Ракоці, Яна 

Крип’якевич І. Студії над державою Богдана Хмельницького // Записки Наукового 

Товариства ім.Шевченка. - Львів, 1931. - Т.151. - С.144-145; Дорошенко Д. Нарис історії 

України. - Львів, 1991. - С.254, 264-265, 279. 
3
 Грушевський М. Історія України-Руси. - К., 1931. - Т.9. - 4.2. - С.1369. 

4 Там же. - С.1486. 
5
 Там же. - С.1369. 
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Казимира 1648 та 1649 років

6
, але й попередні зносини з Владиславом IV у його 

планах, кінцевою метою котрих було зміцнення королівської влади і якомога 

більше унезалежнення від сейму. Питання мусить стояти так: чи можна ідею 

самодержавства, прийняту Хмельницьким для всієї Корони, перенести на 

український грунт? 

Цілком певно, що гетьман пішов на конфронтацію з усталеними традиціями. 

У першу чергу це виявилося у поширенні свого впливу в Україні не лише до Білої 

Церкви, як того домагалося козацтво (навіть М.Кривоніс і сам гетьман на 

початковому етапі, на раді під Старокостянтиновом у вересні 1648 р.
7
), але й у 

межах етнографічого розселення русинів. По-друге, козацька сірома, котра 

усвідомлювала себе за давнім звичаєм окремою політичною силою
8
, здатною 

збройно виступити проти спроб обмеження її впливу (антигетьманські виступи 

1649, 1650, 1651 та ін. років), була незадоволена тим, що гетьманський уряд 

перебирав на себе політичні права цілої верстви. Очевидно, традиційна демократія 

обмежувалася, що приводило до зміцнення влади старшини і самого гетьмана. 

У контексті молдавської політики 1650 р. 
9
 у Богдана з’являється нагода 

розпочати реалізацію династичних інтересів (ця стара теза правомірна попри деякі 

нові твердження без належного, однак, обгрунтуваїшя, ніби безпідставно 

припускати наявність таких планів
10 11

). З’являлися перспективи, на які зваблювала 

ця політика, щоб визначити місце України в міжнародних відносинах
11

. Досі ще не 

все з’ясовано з 

6 Документи Богдана Хмельницького І упор. І.Крип’якевич, І.Бутич. - К.,1961. - Док. 

10,32,35,65. Особливо цінні з цього погляду листи до Яна Казимира. Окрім того, сам 

Хмельницький говорив Собеському (котрий потрапив у полон до козаків, коли їхав з Кодака до 

Варшави у липні 1648 р., а пізніше був відпущений): “Ale і wy, panowie Polacy, krdla nie shichacie, 

na niego nie dbacie, kaidy si? swoja glowa urzxjdy nic nie czynicie...” A серед “поспільства 

козацького” ходить така чутка [rumor], що “...kr61 sam b^dzie jedna glowa” (Львівська наукова 

бібліотека АН України ім.В.Стефаника, Відділ рукописів. - Ф.5. Оссолінських. - Од.зб.189. - 

Арк.126,127. 
7
 Про це див.: Томашівський С. Перший похід Б Хмельницького в Галичину. - Львів, 1914. - 

С.6-9. 
8
 Термін М.Грушевського. 

9
 Ще у 1648 р. у Польщі ходили чутки, що Хмельницький сам просив у султана дозволу на 

молдавське господарство, мовляв, через те, що Лупул відправив у Литву до своєї дочки всі 

скарби, а сам зійшовся з поляками проти турків. Про це гетьман говорив у кількох посольствах 

до Порти і добивався султанського дозволу, аби вигнати Лупула з Волощиги. “Взнавши про це, - 

записує Мартин Голінський, - господар волоський повідомив про все Річ Посполиту коронну, 

зібравши війська більше, як двадцять тисяч” (цифра, очевидно, дуже завищена): ЛНБ. - ВР. - Ф.5. 

- Од.зб.189. - Арк.141-143. 
10

 Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. - Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk-L6d£, 1988. - С. 

185: “Snucie hipotez na temat dynastycznych zamierzcn hetmana kozackiego nie ma najmniejszego 

sensu w Swiecie zachowanego materialu fr6dlowego”. 
11

 Причому, тут не важливо, чи ця політика була помилковою в дипломатії Хмельницького 

(Степанков В. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування 

Української держави. 1648-1657. - Львів, 1991. - С.131), чи ні. 
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питанням легітимізації влади в середньовіччі в цілому, тому категоричні думки 

В.Липинського з цього приводу сприймаються важко. Однак прагнення гетьмана 

породичатися з князівськими родами Молдови та Московської держави свідчать, 

що він, щонайменше, намагався зміцнити свій авторитет у такий спосіб. 

Династичні задуми і новий механізм затвердження наступного гетьмана (з 

настанови попереднього) - це також було двома моментами, що йшли врозріз з 

козацькими (реєстровими та низовими) традиціями. 

Важливо також, що український монархізм не задекларував свого існування, 

окрім непевних і неконструктивних розмов з польськими комісарами у Переяславі 

1649 р. Те саме стосується юридичного проголошення своєї державності. 

Немаловажливою причиною цього, як здається, був той опір, що його чинив 

традиціоналізм новим ідеям і новому механізмові влади. Років Хмельниччини 

виявилося недостатньо, аби його змінити. Тому думка Липинського, ніби однією з 

головних причин поразки козацької війни було те, що гетьман не зумів витворити 

української монархії, зводиться до того, що гетьман не зміг побороти козацького 

анархічного традиціоналізму, котрий поєднувався з соціальним фактором 

повстання. 

Отже, якщо ідея українського самодержавства починала розвиватися, то вона 

мала з’явитися як похідна від цього конфлікту зі встановленими традиціями і як 

вторинна щодо боротьби за міцну королівську владу в Польщі. 
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СПОГАДИ 

ПРО В’ЯЧЕСЛАВА 

ЛИПИНСЬКОГО. 

ВШАНУВАННЯ ЙОГО ПАМ’ЯТІ 





 

ЯН Ліганський (Краків, Польща) 

ВАЦЛАВ ліганський І ЙОГО РОДИНА * 

Спираючись на монографію Казимира Пулавського “Ліпінські гербу Бродзіч і 

гербу Ґоздава” (назва оригіналу: Lipinscy herbu Brodzicz і herbu Gozdawa - прим, 

перекл.), виданого як рукопис (у 100 примірниках) у Відні 1922 р„ слід вважати, 

що рід Ліпінських походженням з Мазовша оселився на Поділлі поблизу 

Кам’янця-Подільського. З Затурцями, розташованими напівдорозі між Луцьком і 

Володимиром-Волинським рід Ліпінських пов’язаний через заміжжя Емілії 

Бєчковської, якій належали Затурці, - з Влодзімєжем-Северином-Мар’яном 

Ліпінським 1814 року народження. Шлюб укладено в Порицьку у 1839 р. З цього 

подружжя народилися Марія, Юзеф і Казімєж-Сильвестр-Антоній. Останній по 

смерті свого батька успадкував маєток Затурці, яким розпоряджався до початку 

першої світової війни. 1881 року одружився з Кларою Рокіцькою, дочкою 

Аполінарія Рокіцького гербу Рогаля. 

У цього подружжя було четверо дітей: 

Вацлав (В’ячеслав), народився 17.IV.1882 року в Ратнові поблизу Луцька, а 

помер 14.VI. 1931 р. в селищ Бадег в Австрії і похований 2 липня 1931 р. в 

родинному склепі на Затурцівському цвинтарі. Детальної біографії і його 

життєвих здобутків я не буду тут подавати, бо це було темою близько сорока 

доповідей, прочитаних на конференції в Києві і Луцьку в червні 1991 року. 

Станіслав (мій батько), народився 9.ХІ.1884 в Ратнові; по закінченні вищих 

агрономічних студій на філософському факультеті Лейпцігського університету 

оселився в Затурцях, де утримував родовий маєток з перервами, викликаними 

військовими подіями (1914,1920) до 18.ІХ.1939 - до моменту вступу радянських 

військ на територію Волині. Підняв маєток після великих воєнних руйнувань на 

високий рівень розвитку і сільськогосподарського виробництва, застосовуючи 

сучасні методи догляду і вирощування зернових і картоплі, а також насінництва. 

Під час німецької окупації працював у маєтку, що у Краківському воєводстві, а 

після війни цілковито присвятив себе роботі по вирощуванню нових сортів 

картоплі і досяг в цій галузі визначних результатів. Помер 5.IV.1954 року і 

похований на кладовищі в Сопоті. 

* 3 польської переклав Валерій Чемес. 
© Ян Ліпінський, 1993 
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Влодзімєж, народився 1887 року, закінчив у 1916 р. медичний факультет 

Київського університету. Мешкав у Луцьку, де працював повітово-військовим 

лікарем до 1944 року. Залишивши Луцьк, разом з сім’єю проживав у Варшаві, 

Кракові і врешті поселився на Узбережжі, в Сопоті, де працював лікарем-

дерматологом до самої смерті у 1976 році. Похований на кладовищі в Сопоті. 

Ванда-Юліанна, народилася 1891 р., їй належав маєток Торчин, в якому разом 

з чоловіком Бруно Жмієвським працювала до війни в 1939 році. Далі перебувала в 

Ківерцях, а по війні - на Помор’ї і у своєї дочки на Мазурах. Померла в 1979 році і 

похована на кладовищі в Кадинах під Ельблонгом. 

Хочу тепер розповісти кількома словами про родину Вацлава Ліпінського. 

Дружина - Казімєра, з родини - Шумінська, - скінчила полоністику Ягеллонського 

університету у Кракові. В той час познайомилася з Вацлавом, своїм майбутнім 

чоловіком, який теж навчався в Кракові. Працювала у Кракові вчителькою в 

середніх школах. Померла 1967 року і похована на Раковицькому кладовищі у 

Кракові. У Вацлава була одна дочка Ева, яка вийшла заміж 1935 року за юриста 

Станіслава Ґолковського і жила у Вільнюсі. Після Другої світової війни, 

закінчивши студії у Ягеллонському університеті, працювала у Ягеллонській 

бібліотеці у Кракові до 1959 року, коли виїхала до свого чоловіка, що перебував у 

Лондоні. 1980 року овдовіла, а згодом вийшла заміж за Мечислава 

Сендзєловського, який помер 1988 року. Тепер постійно живе у Лондоні. 

Мені відомо, що родичі Вацлава, тобто сестра і двоє братів, живучи в Польщі, 

підтримували контакти, навідуючи брата на його віллі у Бадегу в Австрії. 

Підтримувалося також родинне листування. Відмінності у погладах на історичні 

події не були на заваді сердечним родинним стосункам. Погляди Вацлава хоч і не 

завжди поділялися родичами, все ж шанувалися. Проявом родинних зв’язків був 

виїзд моїх родичів Станіслава і Марії із своїми дітьми у1929 році до володіння 

дядька в Бадег. Запам’яталася, хоч і було мені тоді вісім років, чудова підгірська 

околиця і вілла серед досить великого саду. Вацлав Ліпінський, хоч і було йому 

тоді 47 років, мав поганий вигляд, хвороба легенів відчутно прогресувала. 

Більшість фотознімків у моєму родинному альбомі стосується саме того періоду. 

До них недавно одержали доступ проф.Ярослав Пеленський, директор 

Східноєвропейського дослідного інституту у Філадельфії і п.Наталя Гатальска-

Кушнір з Луцького історико-краєзнав- чого музею. Під час перебування з 

родичами у Бадегу я познайомився з п. Юлією Розенфельд ер, яка вела хатнє 

господарство дядька, а також з п.Михайлом Ципріяновичем, секретарем. З 

п.Ципріяновичем зустрічався я і пізніше у передвоєнні роки, а також під час 

німецької окупації - він працював і жив у мого дядька Влодзімєжа в Луцьку. 
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Виконавцем заповіту призначив Вацлав свого молодшого брата Станіслава, 

якому належали Затурці. По смерті дядька мій батько, Станіслав, вирішив 

перевезти тіло небіжчика до Затурців, на батьківську землю. Формальності, 

пов’язані з транспортом, тривали кільканадцять днів від дня смерті. В останніх 

днях червня 1931 року тіло дядька, поміщене у двох трунах (одна металева), було 

перевезено спеціальним автомобілем до Затурців. 2 липня 1931 року відбувся 

похорон, в якому брали участь багато людей як представників польського 

політичного життя, так і українського. Тіло небіжчика спочило як перше у 

новозбудованому родинному склепі. У цьому самому склепі поховано у 1932 році 

нашого кількамісячного брата Зигмунта, а в лютому 1939 р. тіло нашої матері - 

дружини Станіслава - Марії Ліпінської, з родини - Ліпська, 1889 року народження. 

На цьому кладовищі з нагоди 110-ої річниці народження дядька Вацлава 

відбулася екуменічна відправа у трьох літургічних обрядах. 

На закінчення хотів би поділитися особистими враженнями по багаторічній 

відсутності на Волині. По приблизно 50-и роках діти і внуки Станіслава і Марії 

Ліпінських опинилися в родинному гнізді 9 червня 1991 року, беручи участь у 

високих урочистостях, які відбулися в будинку культури у Затурцях, а потім на 

цвинтарі, де було віддано шану і честь історикові Вацлавові Ліпінському в 60-у 

річницю його смерті. Потому зустрілися ми в будинку, який полишили під час 

війни, і який може стати місцем пам’яті життя і діяльності Вацлава Ліпінського. 

Все це відбулося завдяки захопленню особою дядька і наполегливості кількох 

осіб, об’єднаних діяльністю організації “Рух”, який поставив собі за мету 

повернення пам’яті Вацлава Ліпінського у відроджуваній реальній державності. 

Хочу подякувати п.професорові Ярославові Пеленському з США, професорові 

Павлові Соханю з Києва за запрошення мене як представника родини Ліпінських з 

Польщі до участі в цій конференції, яка висвітлює великий науковий доробок 

Вацлава Ліпінського, організаторам з Києва і Луцька - за докладені зусилля; а 

молодим науковцям, що в такій великій кількості зібралися у цій залі - успіхів і 

задоволення від наукових досліджень. 

Хай постать дядька Вацлава стане зв’язковою ланкою між вільним 

українським народом і польським народом в реалізації їх добросусідських 

стосунків. 

Доктор Ян Ліпінський 
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ОЛЕНА ОТТ-СКОРОПАДСЬКА (Кюснахт, Швейцарія) 

ЯК НАША РОДИНА СТАВИЛАСЯ ДО 

В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

Перш за все я вибачаюсь за мою погану українську мову. Я вже 46 років живу 

в Швейцарії і там майже ніколи не чую рідну мову, лише іноді - коли я 

зустрічаюсь з українцями за кордоном. По-друге, я хочу підкреслити, що я тут 

говорю абсолютно не як представник якоїсь династії або українського монархізму, 

а просто як остання із родини Скоропадських, у житті якої В’ячеслав Липинський 

зіграв велику роль і у якій він як людина і як український мислитель - незважаючи 

на все, що сталося - залишив про себе дуже шановну пам’ять. 

Проф. Ярослав Пеленський запитав мене, чи я не можу тут, на конференції, 

щось сказати про те, як моя родина ставилася до В’ячеслава Липинського. Я на це 

охоче згодилась, не думаючи наперед, як я це буду робити. 

Завжди, коли людина починає інтенсивно думати про якісь події або про 

якусь людину зі свого минулого, виникають із підсвідомості далеко більше і 

ширше спогади, як було до того моменту, коли вона почала цією темою 

займатися. Так склалося у мене і з Липинським. 

Я його останній раз бачила восени 1927 року. У серпні було весілля моєї 

старшої сестри Марії з графом Адамом Монтрезором. Існує фотографія цього 

весілля, знята у нашому саду. Липинський сидить біля матері Адама, старої 

графині Монтрезор, на почесному місці. На цій фотографії видні всі найближчі 

співробітники мого батька того часу. Микола Кочубей, Олександр Скоропис, 

Сергій Шемет, Дмитро Дорошенко, Іван Мірчук. Мені було тоді 8 років, і я сиджу 

разом з моїми подружками на підлозі біля ніг Марії і Адама. 

Декілька тижнів після весілля Липинський вже переїхав знову до Австрії, і як 

я вичитала з щоденника мого батька, більше вже на Ванзеє і взагалі до Берліна не 

повертався. Але до цього часу з самого початку нашого життя у Ванзеє і після 

того, як був створений Український союз хліборобів-державників і Липинський 

став головою Ради присяжних цього союзу, він дуже часто бував у Берліні і довго 

жив у нашому домі. 

Я дуже добре пам’ятаю, як все крутилося біля нього, коли він був у нас. Моя 

мама, як нянька, за ним доглядала; наша няня, яка тоді у нас © Олена Отт-

Скоропадська, 1993 
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готувала, завжди запитувала, що йому подобається їсти; але головне, я пам’ятаю 

ці візити Липинського, тому що весь час хтось мені казав: “Оленко, мовчи, 

Оленко, не шуми, В’ячеслав Казимирович відпочиває”. Він жив у кімнаті біля 

мене. 

Я Липинського завжди трохи боялась і ніколи близько до нього не підходила. 

Зате я дуже любила його секретаря Циприяновича, який також часто у нас мешкав 

і завжди зі мною жаргував і сміявся. У нашій родині завжди говорили про нього, 

як про “ципочку”. Всі у нас дуже турбувались за здоров’я Липинського. Я добре 

пам’ятаю, як один раз влітку - я мала мабуть 5 років - моя мама послала мене після 

вечері в сад, де мій батько балакав з Липинським, сказати їм, щоб вони йшли 

додому, бо для В’ячеслава Казимировича занадто волого. Я побігла в кінець саду - 

вони сиділи там на лавці і розмовляли. Я передала, що мама сказала, я перед ними 

стрибала, навіть кричала, вони на мене дивились і, напевно, мене і чули, але ніякої 

уваги на мене не звертали. Я була дуже ображена і побігла до мами. Врешті мама 

сама пішла звати їх додому, і вони тоді прийшли і продовжували свої розмови в 

кабінеті. Так було завжди, коли Липинський був у нас - безконечні розмови. Я 

пам’ятаю, як я часто чула, як мій батько після таких розмов казав мамі: “Чудовий 

ум, величезні знання”. 

Згадуючи наше життя у Ванзеє, я подумала собі, що Липинський був 

присутнім у нашому домашньому житті і тоді, коли він не був у нас. Постійно про 

нього і його теорії розмовляли. 

У нас жив Сергій Михайлович Шемет, він був секретарем мого батька і 

належав до нашої родини. Мій батько дивився на нього як на вірнішого і 

близького друга, але погляди Шемета дуже часто зовсім не відповідали думкам 

мого батька, і особливо не відповідали теоріям Липинського, хоч Шемет і був 

членом Союзу хліборобів-державників і навіть сам Липинський покликав його до 

Ради присяжних того Союзу. Мій батько з Шеметом страшенно сварився, моя 

мама мусила їх часто рознімати, так вони кричали один на другого. 

Крім того, у нас тоді жив Микола Васильович Кочубей, переконаний 

прихильник Липинського, який працював як голова гетьманської управи. Між 

ними і Шеметом також були суперечки. Приходив Скоропис, приходив 

Дорошенко - весь час за столом я чула ім’я Липинського. 

Щоб перевірити і уяснити мої особисті спогади я останні тижні докладно 

перечитала щоденник мого батька того часу. Це три великі книги - моя мати їх 

переписала вже в Оберстдорфі з маленьких зшитків, у які мій батько майже 

кожного дня записував для себе, що він робив, кого бачив, іноді і деякі з своїх 

думок. Щоденники, які є у мене, починаються 1 січня 1919 і аж до 6 травня 1919 

року. Потім, на жаль, бракує великої частини - щоденник існує лише з липня до 

серпня 1926 року, потім продовжується вже знову від 15 травня 1928 р. Це 
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значить, що якраз цей особливо цікавий період, коли мій батько знову почав свою 

політичну діяльність для України і почалася також його близька співпраця з 

Липинським, у щоденниках не зберігся. У всякому разі, я їх не маю. Я навіть не 

знаю, чи мій батько у цей час писав щоденник, бо і пізніше він іноді припиняв 

писати, або можливо, що мій батько щодеішики цього періоду і сам знищив. 

У своїх існуючих щоденниках мій батько весь час згадує про Липинського. 

Кожний лист, кожна розмова про нього зареєстрована, іноді лише як факт, іноді з 

коментарями. Із цього виходить, що мій батько ставив Липинського дуже високо 

як мислителя і теоретика, але був розчарований, що він не був так само і добрим 

організатором практичної політичної праці. 

Уся історія трагічного розриву між Липинським і моїм батьком із цих 

коротких заміток поступово проявляється. Я хочу її тут передати, не з боку 

політичного, але щоб показати, яким було емоціональне відношення мого батька 

до Липинського до самого кінця. Дійсно великі труднощі у відношеннях 

починаються у щоденнику від липня 1929 року, але вже у щоденнику від липня до 

серпня 1926 року їх початок вже помітний. 

У цей час мій батько скривався і жив не у Ванзеє, бо боялися замаху на нього. 

16.7.26 мій батько пише: “Ответил на все вопросы Липинского, связанные с 

его зачислением в профессора Института. Думаю, что моим письмом он наконец 

убедится в необходимости переехать сюда”. 

19.7 26.: “Добрейший Сергей Михайлович Шемет до сих пор не уяснил 

теорию Липинского и главное - не умеет оценить ее и указать то место, которое 

она должна занять в нашей современной работе. Он до сих пор не отделался от 

Петлюровщины и старых интеллигентских российских воззрений, которые в 

нашей работе совершенно неприемлемы”. 

25.7.26. батько пише: 

“Очень расстроен. Столько причин для этого. Постараюсь разобраться”. 

Після різних 4 пунктів він продовжує: 

“5) Липинский не отвечает. Да и вообще Липинский, судя по всему, и 

благодаря своей болезни не может быть полезным в практичекой работе. 

6) Думая о составе членов хліборобів-державників, вижу, что мало кто 

действительно понимает теорию Липинского. Пока он жив его авторитет 

несколько связывает людей, в случае его смерти “кто пойдет в лес, кто по дрова”. 

На эмиграции трудно людей держать вместе, когда практической работы мало и 

когда люди оторваны от родной земли”. 

Пізніше батько пише: 

“Я Украине верю. Что плохо, я думал что хлібороби-державники своею 

пропагандою могут притянуть нужных нам людей массами. Этого нет и в помине. 

Я для нужной теперь работы один. Теория хліборобів- державників даже не 

хорошо и ясно воспринимается членами союза”. 
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26.7. [26.]: “Вечером Шемет протелеграфировал, что получено письмо от 

Липинского, в котором он изъявляет свое согласье на принятие должности 

профессора в Институте. Слава Богу, по крайней мере это вышло”. 

У серпні 1926 року щоденник припиняється і починається лише 15 травня 

1928 року. У цьому році батько мало пише про Липинського, лише що відношення 

між Липинським і Шеметом погіршуються. 

Батько весь час дуже турбувався за здоров’я і добробут Липинського. Я часто 

чула, як він з моєю матір’ю про це балакав. 

15.2.29 він пише: 

“Видел в Институте Мирчука. Он говорит, что в Министерстве иностранных 

дел возбуждается вопрос о том, почему Липинский до сих пор получает 

жалование, будучи больной и в Австрии”. 

16.2.29. : “Имел длинный разговор с проф. Васмером об Институте. Обратил 

его внимание на Липинского. Я настойчиво просил Васмера ни в каком случае не 

допустить лишения Липинского получаемого им до сих пор жалования несмотря 

[на то], что он живет в Австрии и болен. Васмер обещал исполнить мое желание”. 

7.3.29. : “В 5 часов вечера я был в Военном министерстве у Тренера 

[військового міністра Німеччини]. Тренер встретил меня чрезвычайно любезно и 

сердечно. После обмена любезностей повел меня через анфиладу комнат в свою 

частную квартиру, где в гостиной дочери был накрыт стол для чаю. Разговор 

интересный начался с Институтом”. 

Мій батько подає цю розмову майже дослівно. Він прохав Тренера виконати 

ріжні бажання Інституту і допомогти з труднощами із Міністерством закордонних 

справ. На що Тренер відповів: “Нет, этого не будет у нас. Все останется по-

прежнему. Послезавтра я еду в Министерство иностранных дел говорить с 

тамошними господами про все эти вопросы. Беру[сь] также уговорить их про 

Липинского. - Да, уж пожалуйста, не забудьте этого вопроса. Липинский 

заслуживает всячески к себе сердечного отношения. Вряд ли этот человек может 

долго прожить, тем не менее, несмотря на свою серьезную болезнь, он работает 

для пользы украинской науки не меньше, чем здоровые профессора наши...” 

Здається, що Липинський до кінця свого життя отримував жалування 

професора Українського інституту. Інакше мій батько напевно про це написав би 

у своєму щоденнику. 

Відношення між Липинським і Шеметом все більше погіршувались, і це 

впливало і на відношення до мого батька. Липинський 16.5.29 написав Шемету, за 

словами мого батька, “хамский, злой, грубый” лист. Мій батько радився з 

Кочубеєм, з Скорописом, з Дорошенком. Починаються безкінечні листування, які, 

здається, знаходяться в архіві у Філадельфії. Скоропис і Кочубей їздили до 

Липинського, пізніше і Дорошенко. Мій 
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батько все це дуже брав до серця і багато про це у своєму щоденнику записував, 

іноді з гнівом, іноді з жалем, бо рахував, що все ж головне був вплив хвороби 

Липинського. Врешті становище так загострилося, що мій батько вирішив сам 

поїхати до Липинського, щоб вияснити, чи вони можуть продовжувати співпрацю. 

25 листопада 1929 р. мій батько їде до Липинського. Він зворушливо пише, як 

він побачив Липинського за вікном чекаючим на нього і як Липинський махав 

йому рукою. Він пише, яке тяжке враження зробив вигляд Липинського після двох 

років. Він описує будинок і помешкання Липинського; відчувається, що мій 

батько задоволений, що Липинський добре улаштований. Потім він докладно 

пише про всі розмови і постанови. Батько задоволений, що все проходить “без 

раздражения и особенно без озлобления”, і що вони обидва могли щиро 

“договориться о всех болезненных местах”. Батько пише: “Прием Л[ипинским] 

меня чрезвычайно сердечный и милый”. Батько залишається до 1.12.29. 

Наприкінці він пише: “В 8 часу утра трогательное прощанье с бедным 

Липинским”. 

Мій батько вернувся додому у далеко кращому настрої, ніж коли він поїхав, і 

навіть купив десь чудові австрійські солодощі “Mozart Kugeln”, які ми всі разом 

весело з’їли. Він довго розмовляв з мамою в кабінеті. Потім вона мені сказала: “Я 

так счастлива, что папа так доволен, кажется, теперь все будет хорошо”. 

Але, на жаль, вже на початку січня 1930 року знову починаються великі 

труднощі з Липинським. 

7.1.30 мій батько пише: “Вечером составлял письмо Липинскому. Черт знает 

как трудно писать такие письма [такому] больному человеку, как Липинскому. 

Писал, писал, ничего не вышло. Оставлю до завтра”. 

Неприємне листування продовжується місяцями. Батько від погіршення 

відносин з Липинським дійсно страждав, іноді навіть не спав, що у нього майже 

ніколи не траплялось. Я пам’ятаю, що мій батько у цей час дуже багато розмовляв 

з моєю мамою, ходячи по саду. Вона його заспокоювала. 

9 квітня 1930 р. батько пише: “Дорошенко обедал, привез письмо от 

Шаповала. Последний в ужасе, ему, очевидно, Мятельский прочитал письмо от 

Липинского, в котором последний уже открыто выступает против меня и обвиняет 

в том, что я отказался от идеологии и т.д. Дорошенко немедленно Шаповалу 

напишет и успокоит. Я просил Мирчука написать немедленно в том же духе 

Мятельскому. Выступление Липинского против меня нанесет ужасный вред 

нашему движению”. 

3.5.30. батько пише: 

“От Липинского я не получил поздравления на 29 квітень. Залозецкий тоже не 

прислал. Последнее мне безразлично. Что же касается Липинского, то для меня 

это болезненно. Жаль, что Липинский такой больной. Все его выходы суть 

результат его болезни”. 
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11 червня ЗО р. він пише: 

“Приехал Дорошенко от Липинского, но я его еще не видел. Говорил с ним 

Шемет. В общем, кажется, Дорошенко ничего серьезного не добился. Все это 

чрезвычайно меня расстраивает, но предаваться отчаянию я не собираюсь”. 

Скоро після цього стався кінцевий розрив. 

18.6 - 20.6.31. батько пише: “Умер Липинский, была торжественная панахида, 

отслуженная о.Вергуном. Мне искренне жаль, что Липинский так плохо кончил. 

Если бы не было всего того, что произошло, как бы мы постарались его окружить 

заботами и любовью в последние дни его жизни - злобы я к нему не питаю”. 

21.6.31. батько пише: 

“Ужинал Дорошенко. Доложил о своей поездке на похороны Липинского. 

Липинский 14.6.31 в 10 часов вечера умер. Везут его родственники его тело на 

Волынь в Затурцы. Неизвестно, как он распорядился окончательно со своими 

архивами. Умер безболезненно. Слава Богу”. 

Знаючи мого батька і його характер, я переконана, що смерть Липинського 

його глибоко зворушила. Вся наша родина його жаліла, особливо ж моя мати, яка 

завжди на Липинського дивилась, як на тяжко хвору людину, якій треба все 

прощати. У всієї нашої родини пам’ять про Липинського завжди залишалась 

добра. 

Хто всі ці пертурбації останніх років мабуть найтяжче від усіх переживав, 

була моя сестра Єлизавета. Вона у Липинському бачила щось від пророка 

України. Коли почалися всі ці неприємні листи, вона була просто хвора. Я раніш 

читала її записку з того часу, де вона пише про все це як про найбільшу трагедію 

її життя. Як він міг це зробити! Вона Липинського боготворила, і у неї рухнув 

цілий світ; на жаль, я цю записку зараз не змогла знайти. 

Моя сестра Єлизавета була, без сумніву, велика українська патріотка. Вона 

перед генієм Липинського преклонялася, але, незважаючи на це, вона ніколи його 

творів не читала. Вона мені про це призналась далеко- далеко пізніше в 

Оберстдорфі. 

А тепер я мушу розказати два епізоди з моїм братом Данилом, над якими я 

останній час багато думала. Це було після похорону моєї матері у самому початку 

січня 1952 року в Оберстдорфі. Приблизно 20 гетьманців, організованих або 

прихильників, сиділи разом за великим столом у кафе на вокзалі і чекали на 

автобус, щоб вертати до Мюнхена. З нашої родини був Данило, чоловік моєї 

сестри Єлизавети, п. Кужим і я. Мої сестри і мій чоловік пішли раніш додому. 

Розмовляли про різні справи. Чомусь мова зайшла про твори Липинського. Мій 

брат Данило сказав, що його “Листи до братів-хліборобів” у великих частинах 

більше не відповідають фактам, які сталися при більшовизмі. Між ним і 
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професором Гришком почалася дискусія на цю тему. І раптом мій брат спитав 

присутніх гетьманців: “А панове, скажіть мені одверто, хто з вас дійсно добре 

читав Липинського “Листи до братів-хліборобів”, твір, на якому побудована 

ідеологія Гетьманського руху, але будьте чесні, панове!” Виявилось, що зі всіх 

присутніх лише 4 особи (включно мого брата) дійсно знали “Листи...”, всі інші або 

їх почали читати і потім залишили, або зовсім і не починали їх читати. Один пан 

сказав: “Ці “Листи” не можна так просто читати, їх треба студіювати, і на це я ще 

ніколи на мав часу”. 

Мій брат всіх вислухав і потім сказам з усмішкою: “Знаєте, я вже раніш казав 

моєму батькові, що для того, щоб думки Липинського були дійсно плідними, з 

цими “Листами [до братів-хліборобів]” треба щось зробити, бо так як вони є - їх 

занадто тяжко читати. Зараз я пропоную з них зробити щось як “Reader’s Digest” 

(після війни дуже популярний американський журнал, в якому Ви можете 

прочитати, наприклад, весь зміст “Війни і миру” на 3 сторінках). Всі почали 

сміятися. Я пам’ятаю, що і я також сміялася і думала: “Даниле, це некультурно”. 

Це було на початку 1952 року. 

Другий епізод був влітку 1955 року. Данило жив декілька днів у нас в Цюріху. 

Він дивився на мої книжки, шукаючи щось читати, і випадково натрапив на 

“Листи до братів-хліборобів” Липинського, які я після смерті моєї матері забрала 

до себе в Швейцарію. Я немов сьогодні бачу і чую, як Данило, перелистуючи 

книгу, ходив по кімнаті і дуже жваво говорив за змістом приблизно так: “Я все ще 

не знайшов науковця-історика, який зробив би мені з цих “Листів [до братів-

хліборобів]” таку екстракцію, щоб кожний зацікавлений у своїй державі українець 

або українка міг би їх легко читати і зрозуміти без огляду на його інтелектуальний 

рівень. Наші науковці сидять у своїх баштах із слонової кості, думають своїми 

спеціальними категоріями і зовсім не розуміють, що людям потрібно. Лише 

екстремісти знають, як робити пропаганду, і тому вони мають такі успіхи”. 

Данило говорив і про еліту, і про аристократію - відчувалось, що ця проблематика 

його вже давно займала. Я тоді не була дуже зацікавлена - мої близнята мали 

трохи більше одного року і почали якраз ходити - але зараз думки Данила мені 

здаються дуже цікавими, і я вважаю, що Данило принципово був зовсім правий. 

Коли мій чоловік і я вирішили їхати на Україну під час конференції про 

Липинського, я почала докладно читати збірник за редакцією п.Ярослава 

Пеленського “The Political and Social Ideas of VjaCeslav Lypyns’kyj” // Harvard 

Ukrainian Studies. - 1985. - Vol. IX. - № 3/4. Я всі статті читала з дійсно великим 

захопленням і весь час думала: “Як розумно, цікаво і головне - як актуально”. 

Потім я почала читати самі “Листи до братів-хліборобів”, і тут я мушу сказати - 

мені пригадались розмови з Данилом: головне речення того пана в Оберстдорфі, 

який сказав: “Ці “Листи [до братів-хліборобів]" треба не читати, а 
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студіювати" і що він на те не має часу. Я зараз майже три місяці “жую” “Листи 

до братів-хліборобів” Липинського і “дожую” їх до кінця. Дещо дуже цікаве і 

актуальне, але великі частини, напевно цікаві для науковців, стратегічно застаріли 

і представляють баласт, який робить їх дуже тяжкими для читання. Ясно, що я їх 

сприймаю не як науковець. Читаючи їх, я весь час думала про те, що Данило 

казав. Адже сам Липинський хотів для будівництва самостійної України не лише 

інтелектуальної еліти... 

Мабуть, те, що я тут кажу, для багатьох з Вас якось звучить як “кощунство” і 

дуже наївно. Але я прошу вас про це все ж таки подумати. Я находжу, що основні 

думки Липинського про Українську державу такі цінні і актуальні, що їх треба 

якнайбільше можливо у всіх колах українського народу розповсюджувати як 

противагу проти шкідливих гасел з інших сторін, і я це говорю абсолютно не як 

прихильниця гетьманства, а як добра швейцарська демократка. 

Олена Отт-Скоропадська 

Вечір спогадів про ВЛипинського 

4 червня 1992 р. у Луцьку. 
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НАТАЛЯ ГАТАЛЬСЬКА (Луцьк) 

СПАДЩИНА ЛИПИНСЬКИХ У ЗАТУРЦЯХ 

Ім’я В’ячеслава Липинського, українського історика і публіциста, 

громадського та політичного діяча початку XX століття до недавнього часу було 

майже не відоме широким колам громадськості у нашій країні. Поляк за 

походженням і українець за політичним вибором, представник польської культури 

і водночас ідеолог української державності, він протягом багатьох років був 

забутий, ім’я його було викреслене з історії і Польщі, і України. І лише у країнах 

Заходу, серед українських громад, Липинського знали, шанували, зберігали його 

науково-історичні та публіцистичні праці, епістолярну спадщину. 

На початку 1960-их років у Сполучених Штатах Америки був створений 

Східноєвропейський дослідний інститут імені В.К.Липинського, а в нас на Волині, 

на батьківщині цієї видатної постаті, місця, пов’язані з іменем ученого занедбані, 

а по його могилі пройшовся бульдозер. 

У період, коли ми повертаємося до наших витоків, припадаємо грудьми до 

нашої землі, вслухаючись у голоси предків, голоси нашої багатостраждальної 

історії, коли розчищаємо замулені джерела нашої пам’яті, духовності, 

національної свідомості, ім’я В’ячеслава Липинського стоїть у числі перших, які 

необхідно повернути Україні. 

Опубліковані тут доповіді допоможуть багатьом глибше пізнати і зрозуміти 

багату духовну спадщину, яку залишив по собі В’ячеслав Липинський. 

Мені ж хочеться поділитися роздумами з приводу збереження, охорони і 

реставрації тієї спадщини (в першу чергу матеріальної), яку лишили Липинські 

тоді, коли змушені були назавжди покинути родинне гніздо. 

Хочу привернути увагу до проблем, пов’язаних із збереженням могили 

В’ячеслава Липинського і його родичів, спорудженням гідного його імені 

пам’ятника в Затурцях, взяттям під охорону держави будинку брата історика, 

Станіслава Липинського, в одній з кімнат якого стояла труна з тілом ученого, і 

наданням цьому будинку статусу меморіальної споруди; а також із завершенням 

реставраційних робіт у костьолі, пам’ятнику архітектури XVII століття, де 

молилася родина Липинських. І насамкінець потрібно підняти питання 

доцільності створення меморіального комплексу, пов’язаного з іменем В’ячеслава 

Липинського, і прокладення © Наталя Тагальська, 1993 
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у Затурці екскурсійного маршруту. Остання пропозиція, звичайно, є 

компетенцією місцевої влади, але підтримка учасників конференції була б дуже 

вагомою. 

Як же з’явилися Липинські у Затурцях? 

Відомо, що В’ячеслав Липинський походить з так званої другої подільської 

лінії роду Липинських гербу “Бродзіч”, що виселилися з Мазовії на Поділля в 

середині XVIII століття. Лінія ця іде від Антонія Липинського зі Старих Липин. 

Одним із його нащадків був Володимир- Северин-Маріян Липинський, дід 

В’ячеслава. Він народився 7 січня 1814 року. Був учнем ліцею у Крем’янці, потім 

служив у Харківському уланському полку. Жив на Поділлі, де володів кількома 

селами: Саражинка, Стратіївка, Лойовець, Демківка, Юзефівка, Любомирка. 

Обставини склалися нещасливо, і внаслідок цього він втратив маєток та виселився 

до Гжатська Смоленської губернії, де й помер 1883 року. Був одружений з 

Емілією Бєчковською, власницею Затурців у Володимирському повіті на Волині, 

донькою Юзефа Бєчковського, володимирського підкоморія. їх шлюб відбувся 26 

листопада 1839 року у Порицьку, а свідками були: кн.Микола Сапіга, Домінік 

Цешковський і граф Віктор Чацький. Від цього шлюбу народилася донька Марія і 

сини Юзеф та Казимир-Сильвестр-Антоній. Останній і став батьком В’ячеслава 

Липинського. 

Казимир Липинський народився у 1844 році. Здобув у Петербурзі військову 

освіту, брав участь у російсько-турецькій війні і у віці тридцяти шести років 

вийшов у відставку в чині штабс-капітана (1880 р.). Одружившись у 1881 році з 

Кларою Рокицькою (народилася 1853 року на Поділлі), став господорювати у 

маєтку у Затурцях, що залишився йому у спадок по матері. Незважаючи на 

військову освіту і відсутність досвіду роботи на землі, але завдяки довголітній 

наполегливій праці власника маєток був добре впорядкований. Липинські 

спорудили будинок з колонами, господарські приміщення, доглянута земля 

давала непоганий врожай. Власник маєтку, як згадують односельці, завжди їздив 

четвериком коней, що свідчило про достаток і благополуччя у маєтку. 

Липинський збільшив родове помістя, придбавши маєток Торчин у Луцькому 

повіті. 

Але розпочалася Перша світова війна, через Затурці пролягла лінія фронту. 

Липинські, як і інші жителі села, опинилися серед біженців. Доля закинула їх 

спочатку до Житомира, де 1915 року помер батько, потім до Києва (у 1918 році 

там померла мати). 

У родове помістя повертається син Казимира Липинського Станіслав із 

сім’єю. Це теж досить цікава постать. У Лейпцігу він здобув диплом, а згодом і 

вчений ступінь агронома. Брав участь у праці Волинського земства, обирався 

віце-головою сільськогосподарського товариства у Володимирі-Волинському. У 

1921 році був обраний головою Володимирського відділу Союзу Землі 

Волинської. Маєток довів до стану 
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високої культури. На жаль під час Першої світової війни будинок був 

зруйнований, знищено парк, господарські будівлі. Довелося будувати все наново. 

На фундаменті старого будинку було споруджено новий двоповерховий палац, 

який дожив до наших днів. Виросли нові господарські споруди, зокрема 

кількаповерхове зерносховище, гуральня. 

Власник маєтку не лише відновив старий парк, але й посадив новий, 

виписуючи рідкісні породи дерев з усіх країв Польщі, з Кавказу (про це теж 

розповідають односельці старшого віку). Залишки того чудового парку-дендрарію 

ми бачимо ще й сьогодні. Розповідають, що був серед парку і невеличкий 

ставочок з острівцем та альтанкою на ньому. На жаль, це залишилося лише у 

спогадах старожилів. Станіслав Липинський займався вирощуванням картоплі, 

зернових культур, був учасником різноманітних сільськогосподарських виставок у 

Володимирі-Волинському і Луцьку. Любов до землі передав у спадок синові Яну. 

Агрономом став і внук Анджей. 

І ось від цієї садиби, яку пожаліла війна, залишилось так мало. Багато було 

тут “господарів” після Липинських, та справжнього - жодного. Через те й так 

занедбано парк, дім. Довгий час садибою користувалося державне 

племоб’єднання. У будинку була контора і квартира керуючого. Місцеве 

начальство (з десяток років село було райцентром) ще довго користувалося 

послугами панської гуральні. Але коли було знайдено кошти на спорудження 

більш сучасного адміністративного будинку, цей кинули напризволяще. І 

найприкріше те, що досі люди, які мають владу, керують культурою і не тільки 

нею, вперто не хочуть визнати того, що будинок є меморіальною спорудою вже 

хоча б тому, що звідси пролягла остання дорога В’ячеслава Липинського. Адже 

збереглася кімната у будинку, де стояла домовина з прахом покійного вченого. 

Та замість охоронного знаку на будинку було почеплено меморіальну дошку. 

Це теж непогано, але ця дошка нікого ні до чого не зобов’язує. А знак з 

викарбуваними словами “Пам’ятник історії. Охороняється державою. 

Пошкодження карається законом” змусив би багатьох (не лише підлітків, які 

шукають собі пристановища для сумнівних розваг, а й дорослих, особливо тих, які 

відповідають за порядок у селі) задуматись перш ніж вчинити щось негідне. 

Проте неодноразові звертання до високих посадових осіб не викликали у них 

ентузіазму зайнятися реставрацією будинку або хоча б прийняти відповідний 

документ про те, що будинок береться під охорону держави. Замість того - як-

небудь побілений фасад, а віконні шибки, яких не вистачало на передню стіну, 

було наказано взяти з бокової стіни. Такий з дозволу сказати “ремонт” було 

зроблено до попередньої республіканської конференції, що відбулася в квітні 

цього року. На жаль, нічого не змінилося й досі. 

У Затурцях є старовинний костьол, пам’ятка архітектури XVII ст. 248 



 
Над ним теж заносився меч уже в наші дні, але, на щастя, стіни виявилися 

міцними. Цей храм теж пов’язаний з іменем В’ячеслава Липинського. Адже тут 

молилася родина Липинських, тут молоді батьки хрестили свого первістка, тут і 

відспівували покійного, коли прах його назавжди повернувся у рідний край. Але й 

ця споруда сплюндрована, і ввійти всередину без протигазу неможливо: тут 

протягом багатьох років зберігалися радгоспні отрутохімікати. А ще до того, як 

храм став сільським клубом, розписи на стінах було замальовано, лики святих 

вкриті товстим шаром фарби, хоч, кажуть, вони проступали і з-під неї. Прикро про 

все це говорити, але й мовчати далі не можна. 

І найболючіший наш біль - це зруйнування польського кладовища і родинного 

склепу Липинських, де, крім В’ячеслава, поховані ще й дружина Станіслава - 

Марія і їх маленький син Зигмунт. Це сталося двічі: у 1940-их і 1970-их роках. 

Перший раз якийсь зайда, мабуть у пошуках скарбів, позбиткувався над могилою, 

вдруге по кладовищу пройшовся бульдозер. 

Так, ми багато чого не знали, ми жили за законами напівправди, наша історія 

нещадно фальсифікувалась, а до істинних джерел не було доступу. Це все так. І, 

можливо, ми, представники молодшого покоління, і несправедливо звинувачуємо 

наших старших колег, батьків у тому, що вони не донесли до нас правду про наш 

народ, нашу історію, нашу культуру, найвизначніших її представників. 

Але ось відлигло, потеплішало. До нас почали доходити відомості з- за 

кордону про нашу історію - так і про В.Липинського почули вперше, що він 

учений, політолог світового рівня. Стали піднімати питання про відновлення 

могили видатного громадсько-політичного діяча, впорядкування місць, 

пов’язаних з його іменем. Та всі ці добрі наміри і вчинки наштовхнулися на 

шалений опір властей, органів освіти, культури, правопорядку. Могилу все-таки 

відновили силами Затурцівського осередку Руху у 1990 році. Як можемо, так 

підтримуємо порядок на кладовищі. Але чого довелося зазнати ініціаторам цієї 

акції! А тим часом головою обласного оргкомітету по відзначенню 110-річчя з дня 

народження В.Липинського призначається людина, яка ще півроку тому 

паплюжила ім’я вченого і національно-визвольний рух на Україні у 1920-их 

роках. В обласному краєзнавчому музеї 17 квітня ц.р., якраз у час відкритя 

республіканської конференції організовується санітарний день по прибиранню 

території. Звичайно ж, далеко не всі наукові працівники, які хотіли потрапити на 

конференцію, змогли це зробити. 

Крім згаданих проблем, хочеться звернути увагу ще на одне. Ми вже багато 

втратили. Серед нас уже немає людей, які бачили, пам’ятають В’ячеслава 

Липинського. Але серед народу збереглися численні спогади про нього і його 

родину. Дещо вже вдалося записати. Думаю, що необхідно все це зібрати по 

зернині, систематизувати і видати. Іноді ці спогади 
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межують з легендами. Але, видно, саме таким залишився в народній пам’яті образ 

нашого видатного земляка. 

І ще одне. Є пропозиції перенести прах В.Липинського до Києва, на Байкове 

кладовище. Щоб, мовляв, вандали не поглумилися над могилою і пам’ятником. 

Вважаю, що цього робити не можна і не треба. Згадаймо, що сталося кілька років 

тому у Києві з могилами Василя Стуса та Олекси Тихого, у Луцьку, в центрі міста, 

з хрестом на могилі генерала Алмазова. І не тільки тому. Адже це місце стало уже 

священним для нас, земляків В’ячеслава Липинського. Повірмо у нашу молодь, 

наших дітей. 

І насамкінець хочу звернутися до всіх словами В’ячеслава Липинського: “Я 

хочу, щоб була Україна, щоб був український державний лад на моїй рідній землі, 

і знаю, що як не буде України, як не буде нашої Української Держави, то я і 

нащадки мої не зможемо на своїй землі по-людськи жити”. 
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ДОДАТОК I 

МАТЕРІАЛИ ДО ПРОГРАМИ 

[Української демократичної хліборобської партії)* 

Передмова: 

За останні часи в ріжних містах України почали організовуватись політичні 

групи, котрі мають між собою те спільне, що з одного боку вони не можуть ні 

свого світогляду, ні своєї тактики цілком укласти в рамки вже існуючих 

соціалістичних партій. З другого боку, бажаючи йти в політичній боротьбі з 

одверто зазначеними цілями, вони не можуть об’єднатися з тими по суті діла 

несоціалістичними партійними організаціями, які спокусилися й собі приліпити 

назву соціалістів. 

Серед цих не сполучених ще в велику партію політичних груп є такі, котрих 

єднає: 

1. Ідея повної рівноправності українського народу зо всіми іншими народами 

в тім числі і з російським народом, себто признання суверенітету українського 

народу. 

2. Свідомість того, що сучасний момент дає щасливі обстанови для 

забезпечення українському народові повної волі і рівноправності і що цей момент 

неодмінно мусить бути використуваний. 

3. Свідомість потреби в інтересах всіх демократичних верств українського 

народу усунути надмірне загострення класової боротьби, яке вже раз в історії 

привело нас до повної страти всіх прав, добутих революцією Хмельницького. 

4. Свідомість потреби найшвидше встановити соціальний мир, себто 

привести людей ріжних достатків до взаємного порозуміння і співробітництва. 

В цілях об’єднати програми і діяльність груп, які більш-менш поділяють вище 

наведені думки, Організаційний комітет Української демократичної партії 

пропонував цим групам і окремим особам дати нариси програм і окремі статті на 

теми про головні партійні принципи і біжучі політичні та соціальні питання з 

метою надрукувати їх як матеріали для вияснення програми і характеру партії, яка 

б могла об’єднати велику частину людності на Вкраїні в цілях: завоювання повної 

* Один з кількох існуючих друкованих примірників Програми .. .відшукала і подала до 

публікації Наталя Заліська. Текст Програми ... подається без лексико-стилістичних виправлень. 

Правопис і пунктуація у беззастережних випадках узгоджена з діючими нормами (прим. ред.). 
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 рівноправності для українського народу, найшвидшого утворення 

гражданственності на [В]країні, для найшвидшої організації творчо- культурної 

роботи і негайної організації найпродуктивнішої економічної творчості 

українського народу. 

В першу чергу Організаційний комітет друкує “Нарис програми Української 

демократичної хліборобської партії”, укладений В.К.Липинським. 

Організаційний комітет Укр[а'інськ]ої 

демократичної партії. 

м.Лубни, на Полтавщині. 

1917 року 15 жовтня. 

В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ 

НАРИС ПРОГРАМИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ХЛІБОРОБСЬКОЇ ПАРТІЇ 

Велика революція народів Російської Держави дала їм і оповістила всьому 

світові священне та непохитне право кожної нації на повне самовизначення. Це 

право стало законом революції. На підставі того закону заявляємо: 

Український народ хоче і має право бути народом вільним. Він рівний всім 

іншим культурним народам світу і має повне право сам за себе своєю волею 

рішати свою долю. Він повний хазяїн Української Землі і має право завести у себе 

такий лад, який найбільше відповідатиме його волі, виявленої ним самим, без 

огляду на чиї б то не було сторонні бажання та інтереси. Так само в зносинах з 

іншими сусідніми і несусідніми народами народ український має право керуватись 

тільки своєю волею і входити тільки в такі міжнародні союзи, котрих він сам 

бажає і котрі найбільше відповідають його інтересам. 

Стоячи твердо і непохитно на грунті повної власновільності і суверенності 

українського народу, ми спираємось на многовічній традиції невпинної боротьби 

України за свою волю, за своє право на вільне життя. Ми віримо глибоко, що не 

може загинути в багні безволі народ, який “при битій дорозі” диких кочовників 

сотворив велику Київську Державу, який традиції сеї держави зберіг в часах 

найтяжчого лихоліття, щоб передати їх, відродженій в Козацькій Україні, новій 

силі народній. Ми віримо, що не пропала марно та незмірима маса енергії, яку 

добув з себе 
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в боротьбі за своє визволення народ наш в Хмельниччині, сколихнувши тоді 

своїми потугами увесь схід Європи; не може не здійснитись ідея Вільної України, 

за котру клали голови найкращі сини народу, котра провідною зорею була всім 

велетням нашого невмирущого духа, од часів Великого Богдана і до 

сьогоднішнього дня. І ми віримо, що наближається час, коли “взищеться кров 

народу нашого, пролитая великими потоками за те тільки, що шукав він волі на 

власній землі і мав в тім замисли, всій людськості природні” (слова автора “Історії 

Руссов” з приводу повстання Мазепи). В тій нашій вічній, невмирущій волі до 

життя, а не в часто змінливих партійних чи книжних теоріях, знаходимо ми силу і 

оправдання для своєї боротьби за кращу долю України. 

Історія наша учить нас, що повним національним життям жив наш народ 

тільки тоді, коли він користувався на своїй землі повнотою своїх суверенних прав 

(Держава Київська), або ж, після втрати своєї державності, тоді, коли в ньому зі 

стихийною силою прокидались змагання до повернення цих утрачених прав 

(Козаччина). Всяке відречення од змагань до національно-політичної незалежності 

йшло все в парі з національною руїною, з занепадом національної культури і 

найстрашнішим для нас ренегатством найбільше активних політично верстов 

українського народу. Спольщення нашої шляхти, духовенства і міщанства під 

впливом державності польської, - обмосковлення зразу козацької старшини, 

духовенства, потім інтелігенції, а тепер врешті і частини нашої демократії під 

впливом державності російської - дають багато яскравих прикладів того процесу 

національного розвалу, який так щиро піддержували і піддержують наші 

гнобителі. Процес цей не можна об’ясняти тільки мотивами суб’єктивними: отим 

“лакомством нещасним”, про яке співається в наших думах, або “пристрастіемь къ 

чинамъ і особенно къ жалованію” ріжних “презр'Ьнныхъ малороссіянь”, яким 

керувались в своїх відносинах до України російські царі. Його об’єктивні причини 

лежать в тому, що українська національна ідея тільки тоді в силі оживити собою 

українську етнографічну масу, коли вона йде поруч з ідеєю суверенітету 

українського народу, коли вона кличе до повного національного визволення і на 

місце рабської служби чужим державним оганізаціям ставить змагання до 

створення власної держави. Мляве українофільство зі своєю більше або менше 

розширеною теорією українства “для домашнього обіхода” в рамках чужих держав 

показало свою повну неміч як за часів ріжних лояльних оборонців українського 

“благочестія” в польській державі, так і у всьому тому довгому періоді 

національного занепаду, що ознаменувався діяльністю “малоросійських патріотів” 

в державі російській. Все живіше в Україні асимілювалось чужими державними 

ідеями, коли завмирала державна ідея своя. І тепер не спинити ренегатства всяких 

“малороссов”, “хохлов” і многих русофілів, всяких “порядних русинів”, 

полонофілів і 
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австрофілів тим, хто ширить у нас всякі державні “орієнтації” крім тільки одної - 

української. Без ясної, одвертої боротьби за здійснення свого суверенітету на своїй 

землі, народ наш стане народом ілотів, що будуть винищувать себе взаємно во ім’я 

чужих національно-державних ідей і при помочі чужих національно-державних 

організмів. І тому боротьбу за державний суверенітет цілого українського народу 

по всій Україні ми ставимо найважнішою і вихідною точкою нашої політичної 

програми. 

Власна державна організація важна для нас, як представників української 

хліборобської демократії, не тільки з мотивів національного, але й економічного 

характеру. Коли хліборобська Україна служила предметом експлуатації для 

держави Російської та Австрійської перед війною, то по війні ця експлуатація 

безмірно зросте під впливом викликаного світовою війною процесу поширення 

економічних функцій держави і демократизації державного життя. Коли для 

України був страшний той приватно-хазяйствений капіталізм, який прикривався 

імперіалізмом російським і австрійським, то ще небезпечнішою стане державна 

трестифікація народного хазяйства, з якою прийдуть на Україну по війні чужі 

державні народи, спираючись в своїй експансії не тільки, як досі, на своїх 

пануючих класах, а на силі своїх демократій. І якщо ми задихались під тягярем 

слабо розвиненої економічно, поліцейсько- самодержавної Росії, то чи не задавить 

нас зовсім - коли останемось і надалі нацією недержавною - Росія 

республікансько-демократична, Росія неминуюче централістична, з нала[д]женим 

по-європейськи (може при помочі Англії та Америки) хазяйствено-державним 

апаратом. Як же держава народу російського до нових форм існування 

пристосуватись не зуміє, то чи не прийдеться нам зустрітись на нашій землі з 

іншим, сильнішим од Росії, національно-державним організмом і чи зуміємо дати 

йому одсіч, не наладивши у себе своєї міцної національно-хазяйственої державної 

організації. В цей переломовий час до невсипущої праці над підготовленням такої 

організації кличемо всіх в Україні, кому дороге її існування, всіх, кому ясно, що в 

новій Європі житимуть тільки такі народи, які в сфері вселюдського розвою та 

поступу зуміли проявити і оборонити своє національне “я”. 

Всі свідомі політично народи розуміють добре, наскільки могутнім чинником 

самозаховання* нації з’являється активна участь її в європейськім, світовім життю. 

Чи могли би без піддержки Європи існувати такі, наприклад, держави, як Бельгія, 

Швейцарія, Румунія або Сербія і Болгарія? Чи справа польська стояла би так 

міцно, якби не її всеєвропейський характер, наданий їй ціною довгих і невпинних 

зусиль провідників польського народу? І про тісний зв’язок з міжнародною 

* самозбереження {прим. ред.~). 
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політикою все дбали провідники України в тих минулих епохах нашого 

життя, коли це життя не було паралізоване навиками рабства. Згадаймо 

хоча би кипучу діяльність в тім напрямі наших політиків часів 

Хмельницького: їх союз з Кримом, який так поміг Україні в перших 

хвилинах великого повстання 1648 р.; союз з Москвою, який для 

Хмельницького й козаків, “підданих” тоді польської держави, був перш 

за все актом політики міжнародної, а потім - коли Москва за 

посередництвом Австрії помирилась 1656 р. із Польщею - союз України 

зі Швецією і Семигородом, котрий звертався проти Польщі та Москви і 

забезпечував Україні повну державну незалежність. Згадаймо виданий-в 

1658 р. правительством Виговського знаменитий маніфест до всіх 

європейських держав, в котрім перед Європою пояснюються причини 

розриву України з Москвою, і корсунський трактат того ж гетьмана з 

Швецією, а також його гадяцьку угоду із Польщею - всі політичні акти, 

в котрих українська державність виступає вже виразно як чинник 

європейської політики. Згадаймо ще з часів руїни - союз Дорошенка з 

Туреччиною, союз Мазепи і запорозького кошового Гордієнка з Карлом 

XII і невсипущі заходи української еміграції, яка з Пилипом Орликом на 

чолі добивалась од європейських держав признання факту, що “Україна 

по обидві сторони Дніпра з Військом Запорозьким і всім народом 

українським має бути вічними часами свобідною од всякого чужого 

панування”. До найтісніших врешті зносин закликав нас найвизначніший 

наш політик XIX в. Михайло Драгоманов, який стільки зробив сам для 

ознайомлення європейської громадської думки з українською справою і 

українським народом. Будем і ми старатись піддержувати міжнародний 

характер української справи, поборюючи одночасно всі заходи, які питання 

нашої будуччини ставлять в ряду внутрішніх, “домашніх”, мовляв, питань 

російської держави, як наше право на повне національне самоозначення 

обмежують правом означення тільки степені нашої залежності од 

суверенного російського народу. 

Ми визнаєм, що тільки українська демократія може стати твердою 

опорою української національно-державної ідеї, тільки вона в силі тепер 

перейняти на себе боротьбу, котру за цю ідею вели давніше - верства 

боярсько-дружинна в часах Київської держави і верства козацька в часах 

Гетьманщини. І процес економічного, політичного та культурного росту 

української демократії - се одночасно процес творення Вільної України. 

Як партія хліборобська, ми дбатимем, щоб хліборобська частина 

української демократії зайняла в процесі творення нашого вільного 

політичного життя таке становище, яке відповідає її скількості (85% всієї 

людності) і силі. Політична власть на Україні повинна належати в першій 

мірі представникам українського селянства, і город не повинен диктувати 

свою волю українському селу. Україна - край хліборобів - і українська 

держава мусить стати державою хліборобів. Стоячи на такому грунті, 
94-123 
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партія наша буде використовувать всі засоби для збільшення політичної, 

економічної і культурної сили українського селянства. 

За горожанами України неукраїнської національності ми визнаєм всі їхні 

культурно-національні права, котрі повинні бути забезпечені українськими 

державними законами. Але одночасно ми маємо право вимагати од національних 

меншостей, які живуть на нашій землі, щоб інтереси цієї землі були для них так 

само близькі та дорогі, як і для нас, і щоб ідея Вільної України зустріла в них не 

ворогів, а прихильників і оборонців. Всякі спроби деяких представників цих 

меншостей зайняти при помочі чужесторонніх державно-національних впливів 

упривілейоване становище на Україні - ми будем поборювати всіма силами. 

На оцих головних принципах спирається програма нашої партії. 

І. 

Міжнародне становище України. 

Метою нашою єсть об’єднання в однім українськім державнім організмі всіх 

тих земель наших, де тепер в межах австрійської і російської держав живе 

суцільною масою народ український, тобто: Галичини, Буковини і українських 

повітів Угорщини в Австро-Угорщині та губерній - Холмської, Волинської, 

Подільської, Київської, Полтавської, Чернігівської, Херсонської, 

Катеринославської, Харківської, частини Таврії, Бесарабії і повітів сумежних 

губерній з українською людністю - в Росії. Цей принцип будем обстоювати на 

всесвітньому міжнародному конгресі, який один тільки, при участі українців з 

Росії та Австрії, може вирішати українську справу у всій її широті і на який 

представники наші підуть з гаслом: Вільна спілка всіх народів - гарантія вічного 

миру. 

При переведенні цього принципу в життя тепер партія наша, піддержуючи 

змагання до повної політично-національної незалежності наших закордонних 

братів в Австрії, буде у відносинах до російської держави стояти на тому 

становищі, що справа цих відносин може бути вирішена тільки Українськими 

Установчими Зборами, які повинні бути скликані в обставинах, що забезпечують 

свобідне виявлення волі українського народу. На Українських Установчих Зборах 

ми будем домагатись, щоб наші відносини до російського народу і його держави 

були наново розглянуті і наново установлені через те, що Переяславська умова 

1654 р., на якій досі спирався з юридичного боку наш союз з Росією, перестала 

мати законну силу з хвилею відречення од російського престолу династії 

Романових. Гетьман Богдан Хмельницький і вся Україна (наводимо дослівно текст 

царської жалованої грамоти 27 марта 1654 р.) “в-Ьру намъ великому государю и 

нашимъ государевымъ д-Ьтямъ и насл'Ьдникамъ на в'Ьчное подданство учинили... 

и мы великій 
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государь ... веліли имъ быть подъ нашею царскаго величества высокою рукою по 

прежнимъ ихъ правамъ и привиліямь, каковы имъ даны огь королей польскихъ и 

великихъ князей литовскихъ, и гЬхъ ихъ правъ и вольностей нарушивать ничім не 

веліли”... Про договір, не кажучи вже, що [про] союз з народом російським у всіх 

актах, що відносяться до Переяславської умови, немає ні слова. Се була, як 

вважають і найповажніші дослідники російського державного права (напр., 

проф.Сергієвич), унія персональна, в котрій одною стороною був цар московський і 

його потомство, а другою гетьман Хмельницький і наша Україна. Інша річ, що ця 

унія через те, що царі московські не додержали свого слова, перемінилась фактично 

в повну залежність народу українського од народу російського. Проти цієї політики 

царської народ український протестував безнастанно за увесь час існування 

династії Романових. І коли тепер, - як перестала існувати ця династія, а з нею і 

юридична підстава злуки України з Російською державою - народ російський хоче 

використати свою фактичну силу, котру він придбав на Україні, дякуючи 

віроломній політиці своїх царів, то ми рішуче проти цього протестуємо і будемо з 

цим рішуче боротись. Се не значить, що ми одмовляємось од союзу з російським 

народом в хвилі, коли він перебудовує і оновляє свою державу; ми тільки стоїмо 

непохитно на тому становищі, що новий союз народу українського з народом 

російським може бути союзом вільного з вільним і рівного з рівним, союзом двох 

рівноправних і рівновартних державностей, союзом во ім’я спільних інтересів двох 

суверенних народів. До часу, коли російський народ не стане на такому самому 

становищі і не признає за нами фактично права на повне національне 

самоозначення і повну національну волю, ми будем боротися за зміцнення і 

розвиток українського суверенітету на українській землі. 

II. 

Лад на Україні. 

Державно-політичний лад на Україні мають установить Українські Установчі 

Збори. Наша партія на цих Зборах буде домагатись проголошення Української 

Демократичної Республіки, в якій найвища державна власть у всіх справах 

внутрішніх і міжнародних належить: в сфері законодавчій - Українському Соймові 

у Києві, вибраному на 4 роки горожанами од 20 літ на підставі рівного, 

вселюдного, безпосереднього виборчого права, з таємним голосуванням по 

пропорціональній системі, і в сфері виконавчій - Генеральному Секретаріатові 

(Раді Міністрів), одвічальному перед Соймом. На чолі Української Республіки 

стоїть Президент, вибраний на 4 роки, якому належить право репрезентації, а також 

ті правно-державні функції, котрі установлять Українські 
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Законодавчі Збори. Для справ великої ваги заводиться референдум, допускається 

також законодавча ініціатива. 

Державні закони Україні повинні забезпечувать загальні, всім відомі людські 

права всіх горожан (незайманість особи, волю друку, слова, спілок, страйків і т.д.) 

і національно-культурні права національних колективів. Ці останні забезпечуються 

пропорціональним представництвом у всіх державних установах, широким 

місцевим самоврядуванням і автономією у справах культурно-національних, на які 

українська держава видає кошти з фондів, призначених взагалі на культурні 

потреби, в пропорції до числового відношення людності. 

Громадянські права і обов’язки мусять бути рівні для всіх. Все державне 

законодавство, суд і вся державна адміністрація мусять спиратись на суто 

демократичних підставах і мати на меті добро всієї людності України, без ніяких 

привілеїв для поодиноких станів, класів, полу і віри. 

Зокрема наша партія буде домагатись: 

Утворення сильної армії і флоту, збудованих на демократичних підставах, во 

ім’я оборони волі і незалежності українського народу і своєю організацією 

наближених, по скільки позволять міжнародні відносини, до типу всенародної 

міліції. 

Повного забезпечення свободи віри, причому поміж рівними по своїх правах 

всіма віросповіданнями України перше місце мусить належати церкві 

православній, яка повинна мати соборний устрій і повинна бути автокефальна, 

незалежна від всяких чужесторонніх політичних впливів і від держави в своїм 

внутрішнім ладу. Так само автономні в межах своїх канонічних прав мусять бути в 

Україні церков греко-католицька і римо- католицька, причому ця остання повинна 

бути розділена на дві частини: українську і польську. На загальну освіту 

духовенства і підвищення його культурного рівня треба звернути пильну увагу. 

Матеріальний стан священників повинен бути забезпечений державою. 

В справах освіти і культури партія наша як партія хліборобська, крім 

загальних демократичних домагань, ставить своєю метою якомога більше 

поширення освіти та культури на селі і боротьбу з хуліганством, цією страшною 

спадщиною, котру нам оставила російська освіта і російська власть на Україні. Для 

того ми будем домагатись закладання по селах всяких шкіл, як нижчих, середніх, 

сільськогосподарських, так і - по прикладу скандинавських держав - спеціально 

призначених для селян університетів. Праця сільського учителя у вільній 

хліборобській Україні 
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мусить бути оточена особливою пошаною і його матеріальний стан повинен бути 

забезпечений настільки добре, щоб притягнути до цієї великоважної і трудної 

роботи найкращі наші інтелігентні сили. Визнаючи врешті, що справи освіти і 

культури мусять розвиватись еволюційно, партія наша стоїть за повільну 

українізацію нашого культурно- національного життя по наших 

зденаціоналізованих городах і за частинне, в мірі потреби, вживання ще деякий час 

російської мови для вислову українських по духу і напряму ідей. 

III. 

Справи економічні. 

В справах економічних партія наша перш за все стоятиме за якнайширший 

державний контроль над національним хазяйством. Ми будем домагатись, щоб 

держава давала всій народній продукції напрям, найбільше для всього 

українського народу корисний, і щоб вона сама виступала в ролі організатора тих 

сфер народного хазяйства, в котрих найбільше заінтересована вся нація. Для того в 

першу чергу повинні бути примусово викуплені і стати власністю української 

держави такі природні багатства, як вугільні копальні, залізорудні, нафтові 

промисли, ліси і т. ін., і концесії на добування цих багатств не повинні ні в якому 

разі даватись приватним капіталістичним підприємствам або чужим державам. 

Поволі і інші великі промисловості (як сахарна, винокурна і т. п.) повинні бути 

об’єднані в одно державне національне підприємство, в котрім власники-

капіталісти з самостійних підприємців перетворюються в пайщиків держави. 

Шкідливий для нації хаос приватного капіталістичного хазяйства, в якому інтерес 

приватного підприємця (часто в формі банків та промислових синдикатів) диктує 

свою волю національній продукції та порядкує анархічно продукційними силами 

нації, мусить бути обмежений не тільки зверху - якнайширшим державним 

контролем над національним хазяйством, а і знизу - організацією та об’єднанням 

народних продукуючих мас. Через те партія наша стоятиме за поширення 

професіональних союзів ( об’єднуючих як робітників, так і техніків: інженерів, 

агрономів, лісоводів і т.д.) і за найбільший розвиток демократичного 

кооперативного руху у всіх його формах та відмінах. 

Права робітників мусять бути забезпечені державними законами, і в сфері 

робітничого законодавства ми будем піддержувати українські робітничі партії. 

Партія наша стоятиме за демократичне законодавство в справах фінансових 

(напр., дешевий, всім доступний кредит), податкових (прогресивний податок на 

прибуток і спадщину), торговельних (монополія хліба і на речі першої потреби) та 

таможенних. Особлива увага повинна 
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бути звернена на запущене російським хазяйнуванням в Україні дорожнє діло, 

причому всі залізниці і водяні шляхи повинні перейти у власність української 

держави. 

В найважнішій для нас справі земельній ми мислимо майбутню Вільну 

хліборобську Україну як край високо розвиненого, інтенсивного фермерського 

сільського хазяйства. Ми будем йти до того, щоб зникли якнайшвидше пережитки 

нашої національної неволі: величезні поміщицькі латифундії, котрі могли існувати 

тільки при дешевих робочих руках, темноті народній та піддержці пануючих 

держав, і - витворені панщиною - великі, скупчені та бідні українські села. Місце 

одних і других повинні зайняти розкинуті рясно по всій українській землі хутори 

трудового українського селянства, на яких український хлібороб, об’єднаний в 

могутні кооперативні товариства, добуває з нашої родючої землі трудом своїм і 

своєї сім’ї максимум того, що вона може дати. Для здійснення цього ми будемо 

домагатись: утворення українського державного земельного фонду, в який 

увійдуть конфісковані казенні, кабінетські, удільні, монастирські і т.п. землі, а 

також землі приватних власників, котрі законодавчим порядком, в мірі потреби 

переходитимуть за викупом по справедливій оцінці у власність держави поверх 

певної, установленої законом (не нижче трудової) норми. Складений таким чином 

державний земельний фонд ріжеться на хутори такої величини, котра відповідає 

якості землі і котра для даної місцевості являється найбільше продуктивним типом 

трудового селянського хазяйства. Ці хутори здаються в довічну і наслідствену - 

але без права поділу (майорат або мінорат) - аренду з правом фактичної 

переуступки в цілості тим безземельним або малоземельним українським 

хліборобам, які самі, власними руками обробляють землю і яким на заведення 

хазяйства видається довгострочна державна позика за порукою сільсько-

господарських чи кооперативних товариств, до котрих ці хлібороби належать. 

Державна арендна плата міняється в залежності од якості землі та її положення і 

повинна відповідати високості земельної ренти. 

Вся решта приватновласницьких земель до часу їх викупу у державну 

власність не виключається з товарообміну, і тільки держава видає закони, котрі - з 

одної сторони сприяють побільшенню числа трудових хуторів (парцеляція та 

знищення черезполосиці), а з другої - обмежують право скуп[ов]увати землю в 

одні руки поверх певної, установленої законом норми та забороняють торг землею 

для спекуляції. Щодо селянської надільної землі, то всякі пережитки панщини в 

формі неповноправного володіння цією землею повинні бути скасовані і селянин-

землевласник, який не перейшов на хутір державного земельного фонду, повинен 

мати право розпоряджатись своєю землею так само, як і всі інші приватні 

власники. На всю землю, котра не увійшла ще до державного земельного фонду, 

накладається прогресивний земельний податок в залежності од числа десятин. 
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Позаяк така земельна реформа лежить не тільки в економічнім, а і в 

національнім інтересі українського народу, бо вона нищить великі латифундії, які 

знаходяться в руках ворожих до України її паразитів, але разом з тим, сприяючи 

інтенсификації дрібного хазяйства, не понижує загальної продуктивності землі, - 

то партія наша всіма силами і засобами буде обстоювати проведення цієї реформи. 

Визначаючи одночасно, що Україна - по своїх, вироблених віками, формах 

землеволодіння (приватна власність на землю), по тенденції розвитку цих форм 

(парцеляція великих маєтків) і по зростаючій інтенсифікації сільського хазяйства 

(перехід до многопільної системи та вищих культур) - належить до країв західно-

європейської хліборобської культури, ми будем поборювати всякі російські 

проекти аграрної реформи, основані на чужій для нас примітивній психології 

“общини” (всякі переділи та наділи “на душу”) і на екстенсивній системі 

хліборобства (“прирізка” землі до трипільного селянського хазяйства). Ці проекти 

для сучасного розвитку аграрних відносин в Україні являються глибоко 

реакційними, бо ведуть назад, до нижчих ступенів цього розвитку і загрожують 

великим упадком продуктивності та урожайності землі. Своїми ж демагогічними 

гаслами вони вносять страшний хаос в наше селянство, плодять масу противників 

всякої аграрної реформи і тим гальмують цю таку важну і таку пекучу для нас 

справу. 

Розуміється, справа земельна в Україні, як це видно ясно з усієї нашої 

програми, мусить бути розв’язана тільки в українських законодавчих установах 

(Українських Установчих Зборах та Українськім Соймі) і ні в якому разі не 

повинна виріш[ув]атися поза межами України (наприклад, в Російськім 

Учредительнім Собранії). 

IV. 

Тактика партії. 

Здійснювати свою волю як щодо будови власного життя на своїй землі, так і 

щодо зносин з іншими народами, український народ може таким способом і 

такими засобами, які найбільше для нього корисні. Тільки народи вільні та 

вільнолюбиві можуть розвиватись і оправдують своє право на існування. Тому 

будем боротись зо всім тим, що робить український вільний народ - племенем 

рабів. Будемо боротись з пережитками нашої історичної неволі у інших народів, в 

якій би формі ці пережитки не проявлялись. Всякий українець, котрий бореться за 

Вільну Україну, і всякий чужинець, котрий наше право до повної незалежності 

фактично визнає - наш союзник, хоч би його погляди в інших справах не 

відповідали поглядам нашої партії. Всякий українець- раб, котрий вирікається ідеї 

Вільної України і тим самим служить чиїмсь 
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чужим державним чи національним інтересам в Україні, - і всякий чужинець, 

котрий во ім’я цих чужих інтересів на нашій землі виступає проти визвольних 

змагань українського народу - наш ворог, хоч би по своїх поглядах в інших 

справах він стояв дуже близько до поглядів нашої партії. Виходячи з оцих 

основних принципів, партія наша на найближчі часи приймає таку тактику: 

Визнаючи, що в Україні одинокою законною властю єсть власть українських 

правно-державних органів, ми будем заховувати* повну лояльність супроти 

Центральної Ради і Генерального Секретаріату, які тепер виконують функції таких 

органів, і будем всіма силами та без застережень піддержувать їх в боротьбі за 

поширення суверенних прав українського народу. Для переведення в життя 

програми нашої партії в Центральній Раді, в Українських Установчих Зборах, в 

Українському Соймі ми вживатимем тільки законних, парламентарних засобів 

політичної боротьби. У відношенні до російської революції наше гасло на 

сьогодні: вся власть в цілій Україні (а не тільки в п’яти “губерніях”) - Центральній 

Раді та Генеральному Секретаріатові - і до всяких органів російської революції ми 

будем ставитись прихильно або нейтрально доти, доки вони не заважатимуть 

нашим правно-державним установам розвиватись природнім шляхом та 

розширювати легально свої права на українській землі. З хвилею, коли б в дальшім 

розвитку подій наступила контрреволюція і стали б обмежуватись [змагання] ** 

українського народу до здобуття [повноти] ** своїх суверенних прав, ми заховуєм 

за собою право зайняти в боротьбі з російською контрреволюцією таке становище, 

яке відповідатиме тоді фактичним силам українського народу і загальній 

міжнародній ситуації. 

Одкидаючи без застережень право інших народів чи держав панувати над 

нами, ми будем найбільш рішуче поборювати всяке русофільство, австрофільство 

чи полонофільство і взагалі всяку політичну ідею, яка буде обмежувать наші 

суверенні права і затягать наш народ в старе ярмо політичної немочі та 

національної неволі. 

Кожна українська політична партія, об’єднуючи певні класи чи групи 

української нації, має повне право добиватись гегемонії та боротись з іншими 

партіями за перебудову по-своєму всього національного життя. Але одночасно од 

кожної своєї політичної партії народ український має право вимагати, щоб вона 

задля своїх партійних чи класових інтересів не поступалась ні на крок принципом 

вільного існування нації і щоб силу свою кожна українська партія черпала з 

внутрішніх сил свого народу, а не з “сторонніх протекцій”, кажучи старинними 

словами. І пам’ятаючи, як за часів національної руїни, що привела Україну до 

двохсотлітньої 

* зберігати {прим. ред.). 

Через друкарський брак оригіналу слово відновлене здогадно {прим. ред.). 
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неволі, наші тодішні політичні партії “дуків” та “голоти” в завзятій боротьбі між 

собою кликали на поміч чужі народи-держави і, поступаючись перед Росією та 

Польщею зразу національним ідеалом, згодом стали задля своїх партійних 

інтересів навипередки продавать себе і свій народ цим державам, ми в теперішній 

грізний для України час звертаємось до всіх українських партій з гарячим 

закликом: боронім всі, кожний по-своєму, нашу спільну волю і честь! Так розуміє 

наша партія ідею “гражданського миру” в Україні. 

Всі члени нашої партії мають обов’язок приймати якнайбільше діяльну участь 

у всіх загальнонаціональних економічних, культурних, просвітних та військових 

установах, причому в військових організаціях повинні вони обстоювати принцип 

повної безпартійності українського війська через те, що військо наше, котрого 

мета - обороняти волю українського народу - єсть організація обов’язкова для всіх 

національно свідомих вояків- українців, без ріжниці поглядів та партій. 

Партія наша може вступати в блоки з іншими партіями, у котрих в політичній 

програмі поставлена ясно та без компромісів ідея повної суверенності і 

власновільності українського народу. 

Ми стоїмо за негайне припинення війни розпочатої проти волі та бажань 

українського народу, і за мир без анексій та контрибуцій на підставі 

самоозначення націй з відбудованням наших зруйнованих країв на кошти всіх 

воюючих держав. 

V. 

Організація. 

Дійсним членом нашої партії може бути кожний громядянин чи громадянка 

України од 20 літ, що погоджується у всьому з партійною програмою і 

обов’язуеться коритись партійним постановам. Члени партії об’єднуються по 

селах та городах в місцеві організації, котрі називаються Вільні громади 

Української демократичної хліборобської партії. Вільні громади УДХП 

засновуються при місцевих загальнонаціональних просвітніх (читальні, Просвіти), 

економічних (кооперативи) або спортових (клуби, гімнастичні товариства) 

товариствах і організуються при цих товариствах на автономних підставах з 

пропорціональним представництвом в правліннях, якщо до цих товариств входять 

і представники інших українських партій. На чолі Вільних громад Партії стоять 

виборні Ради з п’яти членів: голови, двох товаришів голови, скарбника і писаря. 

Для обмірковування і вирішення місцевих справ скликаються з’їзди Вільних 

громад волості, повіту і землі (губернії), на котрих вибираються на один рік 

партійні Ради волосні, повітові і Ради землі (напр.: Рада УДХП Землі Київської, 

Полтавської, Волинської і т.д), кожна з 8 членів, з котрих 
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половина повинна жити в тому селі або городі, де збираються волосна і повітова 

Рада УДХП, або партійна Рада землі. 

Найвищою властю в партії єсть її Всеукраїнський З’їзд, на котрім право 

рішаючого голосу мають депутати, вибрані на з’їздах кожної землі, а право 

дорадчого голосу кожний член паргії. Всеукраїнський партійний з’їзд вибирає на 

один рік Раду Старшин УДХП, яка являється виконавчою властю в паргії, і яка 

складається з 16 Старшин - по одному од землі Київської, Галицької Волинської, 

Подільської, Холмської, Херсонської, Катерино-славської, Таврійської, 

Харківської, Полтавської, Чернігівської і 5-й вибраних од всього з’їзду. Рада 

Старшин засідає в Києві. Вона вибирає з-поміж себе Голову Ради Старшин. 

Кожний Старшина єсть одночасно і комісар паргії для тієї землі, од котрої він 

обраний на всеукраїнськім партійнім з’їзді. В разі потреби його може замінить 

один з п’яти Старшин, вибраних од всього з’їзду; ці п’ять Старшин виконують 

також обов’язки комісарів для тих пограничних українських земель, котрі не 

мають своїх Старшин в Раді (повіти Курщини, Бессарабії і т.д.). До часу скликання 

першого всеукраїнського партійного з’їзду справами партії відає Організаційний 

комітет. 

Кожний член партії платить вступного 1 крб. в цешральну партійну касу і 

вкладку по 1 крб. в рік од кожних 500 крб. річного доходу. 15% річних членських 

вкладок кожної Вільної громади поступають в центральну касу, 15% - в Волосну 

раду, 10% - в Повітову раду і 10% - в Раду землі. Крім того кожний член партії 

повинен бути по своїй змозі пайщиком видавничої партійної організації, яка в 

напрямі політичнім та культурно-просвітнім повинна розвинути якнайширшу 

діяльність. 

Наша партія не засновується тільки для сьогоднішнього дня. Напрям 

української політичної мислі, котрий вона хоче об’єднати, коріниться в нашій 

історичній минувшині і своїми ідеалами сягає в далеку будуччину. Через те ми 

дбатимем не так про кількість, як про якість наших однодумців, і в члени нашої 

партії повинні прийматись тільки люди національно свідомі, люди в своїх 

переконаннях тверді і непохитні. Кожний член нашої партії обов’язується 

придбати її трьох нових членів; кожного з них він, за своєю порукою, рекомендує 

Раді своєї Вільної громади. Рада Вільної громади представляє відомості про 

нового кандидата Раді землі, і тільки тоді по затвердженні цією Радою кандидат 

лічиться прийнятим у дійсні члени партії 

Полтава. 

31 серпня 1917 року. 
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В’ЯЧЕСЛЛВ липинський 

УНІВЕРСАЛІЗМ 

У ХЛІБОРОБСЬКІЙ ІДЕОЛОГІЇ * 

(ЛИСТ ДО ПРОФ. ЯВОРСЬКОГО). 

(Переклав Євген Томашівський) 

В ч.99 і 100 за рік 1926 в краківській газеті "Час”, органі польських 

консерватистів - "станчиків”, один з представників цих консерватистів проф. 

Яворський, помістив од себе листа, писаного до нього одним українським 

політиком. Редакція "Часу” до цього листа дала такий вступ: 

"Проф. Яворський одержав від одного зі своїх бувших учнів, нині 

консервативного українського політика, листа з усіх сторін гідного уваги. 

Пвміщуємо його, підкреслюючи, що в цілій дискусії залишаємо авторам цілковиту 

свободу, собі ж застерігаємо лише право при кінці висловити свій погляд”. 

Організація "Український Стяг”, що має своїм завданням ширити 

хліборобсько-державницьку ідеологію вважає потрібним подати дослівний 

переклад цього листа тому, що він розвиває засади ідеї, якій служить 

"Український Стяг”. 

"Український Стяг”. 

* * 

* 

ВИСОКОШАНОВНИЙ ПАНЕ ПРОФЕСОРЕ! 

В цінній Вашій статті “Дискусія про ідею” було порушене незмірно важне 

питання хліборобської ідеології. Гадаю, що це питання має значіння не лише 

внутрішньонаціональне. Від перемоги чи поразки хліборобської ідеології в даному 

народі залежить його відношення до народів сусідніх і навпаки. Крім того думаю, 

що це питання з огляду на могутність сил, 

Пропонований тут унікальний “Лист.. і ” В. Липинського (існує лише у кількох 

примірниках) в Україні друкується вперше. Текст для публікації поданий Ярославом Пеленським. 

Друкується без жодних лексико-стилістичних виправлень (у беззастережних випадках зроблено 

орфографічну коректу відповідно до сучасного правопису). Оригінальїи назва: Універсалізм у 

хліборобській ідеольогії (Лист до проф. Яворського). (Переклав Євген Томашівський). - Прага, 

1926 р. - Накладом “Український Стяг”. - 16 с. 
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які хліборобську ідеологію намагаються знищити, не може бути розв’язане лише в 

одній країні, без співділання зусиль, роблених в цім самім напрямку в інших 

країнах. Це спонукало мене написати кілька слів з метою представити Вам, 

Високошановний Пане Професоре, погляди на це питання так, як вони уложилися 

серед українських хліборобських сфер. 

На вступі зазначаю, що погляди ці формулюю лише в найзагальніших рисах. 

Докладніше вони трактовані в видавництві “Хліборобська Україна”, що виходить у 

Відні як неперіодичний орган емігрантів-хліборобів з України. 

Яке місце в сучасній повоєнній Європі займає хліборобська ідеологія? Чим 

ріжниться вона засадничо від інших ідеологій? Хто ідеологію хліборобську і інші 

ідеології в сучасній Європі репрезентує? Яке є відношення репрезентантів 

хліборобської ідеології до репрезентантів інших ідеологій? - врешті - які потрібні 

внутрішні й зовнішні умови для перемоги хліборобської ідеології в даній країні? - 

Ось, на мій погляд, основні частини, що складають цілість порушеного Вами, 

Високошановний Пане Професоре, питання. 

Чи є комунізм хліборобською ідеологією? Чи є хліборобською ідеологією 

противоставляємий комунізмові “буржуазний” міщанський лібералізм або 

інтелігентський так само, як комунізм, лише не соціалістичний, а націоналістичний 

фашизм? Очевидно - ні. Сили, правлячі сьогодні Європою - одна на Сході, друга на 

Заході - з хліборобською ідеологією не мають нічого спільного. Хліборобська 

ідеологія займає сьогодні в Європі положення ідеології переможеної, позбавленої 

впливу й значіння. А позбавлена впливу й значіння хліборобська ідеологія тому, 

що й змістом своїм і формами політичними, в яких той зміст вираз свій знаходить, 

ріжниться вона засадничо від пануючих сьогодні ідеологій нехліборобських. 

Передусім, як то Ви, Високошановний Пане Професоре, слушно в своїй статті 

підкреслили, засадничою рисою хліборобської ідеології єсть ірраціоналізм. 

Ірраціоналізм же цілковито чужий способові думання в рівній мірі як сучасного 

західноєвропейського ліберала-міщанина, так і борючогося з ним за владу 

інтелігента або півінтелігеита, комуніста чи фашиста. Хлібороб, співпрацюючи й 

співжиючи з природою, має виразне почуття ріжності й ієрархії всесвіту та 

присутності у всесвіті невідомих сил, які людина своїм розумом може відчувати, 

але керувати якими не в стані. Для сучасного “змашинізованого”, коли так можна 

висловитися, міщанина, й для породженого цією міщанською машиною комуніста 

чи фашиста ієрархія й ріжність речей та вартостей не існує. Весь світ, а передусім 

людина, уявляється їхньому думанню в образі однакових щодо свого змісту цифр, 

з яких розум людський може й повинен творити довільні комбінації. Звідціль 

ірраціональна, метафізична релігійність і віра 
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в Бога у хлібороба; звідціль раціоналістична вільнодумність і безрелігійність 

сучасного міщанина; звідціль фанатична в переконанню про свою 

раціоналістичну, діалектичну “правду” матеріалістична теорія комунізму й така 

сама, тільки на націоналізм перелицьована, теорія фашизму. Звідціль врешті 

заміна релігії й церкви, так в сферах “буржуазних”, як в “пролетарських” і 

“фашистських” новітньою магією: вірою в божеську всемогутність людського 

розуму й його чудотворців, що засідають чи то в масонських ложах і Лізі Народів, 

чи в третім Інтернаціоналі й комуністичних “ячейках”, чи врешті в фашизмі. 

Далі хлібороб зв’язаний з землею; він найвидатніший представник типу 

людини осілої. Сучасна культура міщанська, машинова, всі пута осілості нищить. 

Європейська людність, щораз швидше переходить в стан кочовничий, в стан 

вічного перекочовування з одного міста до другого, з села до фабрики, з одної 

фабрики до другої і т.д. В ідеології комунізму й фашизму це кочовництво 

знаходить своє освячення й найвищий вираз. Звідціль зникаючі сьогодні поняття 

Землі-Батьківщини й патріотизму хлібороба. Звідціль пануючий сьогодні 

міщанський, на ліберальній формулі “самоозначення” опертий, націоналізм, який 

поняття нації ототожнює з поняттям екстериторіальної акційної спілки, що має 

свої філії, свої “меншості” в ріжних землях. Звідціль, врешті, загортаючі щораз 

ширші круги, комунізм і фашизм, що організують в войовничі орди одірвані од 

землі маси, споюють їх залізною дисципліною терору, побуджують фанатизмом 

класової чи національної зненависті й кидають на збурення або підбій останків 

культури хліборобської осілої. 

Міщанин для своїх, від природи одірваних спекуляцій гандльових, 

промислових, фінансових чи врешті розумових, вимагає якнайширшої політичної 

свободи. Інтелігент комуніст чи фашист для опановання й проводу сучасних орд 

мусить душити всяку політичну свободу. Хлібороб і культура хліборобська, 

займають середину між цими двома протилежними бігунами*. Тяжка боротьба 

хлібороба з природою вимагає поступу, дисципліни, організації; але при цім не 

може обійдись вона без індивідуальної свободи. Звідціль сучасні “буржуазні” 

республіки, що являються виразом вибуявшого лібералізму міщанства. Звідціль 

комуністичні чи фашистські диктатури революційної інтелігенції, що являються 

виразом фанатичної нетолеранції людей, живучих з демагогії й гіпнотизування 

юрби. Звідціль врешті сучасні хитання хлібороба між анархією перших і 

деспотизмом других, коло втраченого власного пункту рівноваги, яким була для 

хліборобської ідеології правова, ограничуюча надмірну свободу й сама правом 

ограничена, оперта на лицарському, але продукуючому осілому хліборобському 

елементі - монархія. 

Ідеологію лібералізму, ідеологію остаточно перемігшої сьогодні, по 

* полюсами (прин. ред.). 
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великій війні, демократії репрезентує міщанство, що керує сучасною 

капіталістичною машиновою культурою. Противоставляються йому комунізм і 

фашизм, що керуються нічого не продукуючою, зайнятою виключно політикою й 

реформуванням світу, революційнсю інтелігенцією і півінтелігенцією. 

Елементи непродукуючі, неосілі, що знаходяться в кожному суспільстві, 

абсорбувалися давніше в суспільствах осілих, посідаючих хліборобську ідеологію, 

або організацією державною, чи то як постійне наємне військо, чи як державні 

урядовці, або ж організацією церковною, як духовенство й залежні від 

духовенства вільні професії. В карбах удержувалися ці елементи сильним 

консерватизмом хліборобських суспільств і універсалістичними все 

обов’язуючими догматами тогочасної монархічної й тогочасної могутньої 

організації церковної. Сучасні суспільства, зреволюціонізовані від гори до низу 

вільнодумною ідеологією міщанства, одірвані від землі, позбавлені 

всеобов’язуючих догматів а рівно ж і інституцій консервативних: суспільних і 

політичних, а тому позбавлені гальм і внутрішньої дисципліни, являються 

найсприятливішим грунтом для революційних змагань елементів непродукуючих, 

неосілих, кочовничих. Тип, що був давніше фанатичним ченцем, якого в карбах 

удержувала церква, сьогодні став комуністичним агітатором, позбавленим всяких 

стримуючих засад. Давній клерк і скрибент, залежний давніше від влади світської 

чи духовної, сьогодні як “незалежний” редактор вуличних часописів марить про 

свою власну диктатуру “з волі народу”, за представника якого він себе уважає. 

Давній кондотьєр і урядовець, слухняні слуги монарха, сьогодні самі хотять 

самовладно правити державою. І всі вони, під гаслом комунізму чи фашизму, 

звертаються сьогодні проти правлячих парламентів боязкої й спекулянтської 

“буржуазії”, яка ці елементи неосілі, бурхливі, сама своєю ліберальною ідеологією 

і своєю республікансько-демократичною системою правління визволила зі всяких 

моральних і політичних пут. 

Хто ж супроти оцих двох сил, що змагаються сьогодні між собою за владу, 

репрезентує хліборобську ідеологію? Адже ж хлібороби, яко верства, зайнята 

органічною продукцією, творять більшість у всіх майже європейських країнах. 

Чому ж ідеологія цієї верстви відограє в житті сучасної Європи чимраз меншу 

ролю? Чому в республіках “буржуазних” репрезентують хліборобів ріжні 

міщанські, менш чи більш демократичні партії, а в комуністичних або 

фашистських диктатурах хліборобам залишена виключно роля кормителів 

самовладно правлячих державою, інтелігентів в мундурах або без мундурів. 

Значить не відсоток хліборобської людності, а щось інше - рішає про таке чи інше 

відношення представників хліборобської ідеології до предс тавників ідеологій 

інших. Україна, наприклад, є країною найбільш хліборобською в Європі, а править 

сьогодні її більшою частиною не хліборобська комуністична охлократія, 
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подібно як хліборобською рівно ж Польщею править не хліборобська міщанська 

демократія. 

Перемогу маси хліборобської, як і всякої іншої маси, вирішує присутність 

серед неї провідників: людей, що посідають спільні риси й спільні і ірраціональні 

хотіння з масою, але відріжшпоться від неї більшою активністю, більшою 

жадобою влади та, що за цим іде - більшою здібністю до боротьби, ризику і 

самопосвяти. Чи ідеологія комунізму одігравала б сьогодні яку-небудь ролю, коли 

б існував тільки сам т. зв. “пролетаріат”, позбавлений своїх інтелігентських 

провідників? Посідаючи з цим пролетаріатом спільні риси й хотіння, одірвана, як і 

він, від землі, дому й власності, революційна міська інтелігенція усвідомила ці 

спільні риси й хотіння в формі комуністичної ідеології й дала цю ідеологію та 

відповідну організацію масам. Допіру якісна сила провідників, сполучена з 

кількісною силою мас, запевнила перемогу комуністичній ідеології на Сході й 

зробила з цієї ідеології силу активну на Заході. Хто потрафить усвідомити 

сьогодні в формі хліборобської ідеології риси і ірраціональні хотіння 

хліборобської маси? Хто, посідаючи спільні з цією масою риси й хотіння, 

потрафить дати провід і організацію її кількісній силі: поведе її з собою до 

перемоги своєю силою якісною, своєю відвагою й самопосвятою? 

Давніше провідниками хліборобської маси була шляхта. Зв’язана з цією 

масою одинаковими рисами й хотіннями осілого хлібороба, відріжнялася шляхта 

своїм войовничим характером лицарства. І доки була вона хліборобами й 

лицарством, доки сповнювала вона свій обов’язок оборони й організації 

хліборобських мас, і доки ці маси її авторитет, її провід, завдяки її якісній 

вартості, визнавали, доти панувала серед народів ідеологія хліборобська, прийнята 

й міщанством і інтелігенцією - тогочасними. 

Упадок лицарськості й упадок хліборобського духа серед шляхти позбавили її 

характеру провідників. Перевернувшись з лицарів на верству багатих селян-

“обшарників” і засвоївши собі цілковито чужу хліборобам ідеологію переможного 

від часу французької революції міщанства, верства шляхетська утратила рацію 

існування. “Аграрні реформи”, переведені сьогодні в ріжних європейських країнах 

правлячим ліберальним міщанством або революційною інтелігенцією, - це 

останній етап усування дотогочасних провідників хліборобських мас - 

провідників, які втратили свою здатність до проводу. І, як це звичайно в таких 

випадках буває, фермент, що повстав серед хліборобських мас, позбавлених свого 

власного, органічного проводу, потрафили для своїх власних цілей використати 

провідники верств інших, нехліборобських. Селянин став сьогодні пасивним 

“виборчим знаряддям” в руках міщанства або сліпою, руйнуючою силою, що 

служить “гарматним м’ясом” в революційних підприємствах комунізму й 

фашизму. 

Вимирання провідників давніх і брак нових - це сумна фаза розвитку, яку ми, 

хлібороби, в усіх європейських країнах тепер переживаємо. І 
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майбутнє наше залежить від того, чи відродяться й стануть знову до проводу 

здатні, ідеологічно не здегенеровані останки давньої шляхти й чи прилучаться до 

цих останків провідники нові: з землею й хліборобством органічно зв’язані, але 

посідаючі, крім виключно хліборобських рис самолюбного Феллаха, необхідні для 

провідників риси лицарські, передусім же здібність до дисципліни витривалості й 

самопосвяти в боротьбі. 

Першою умовою, необхідною для народження такої верстви провідників 

хліборобських мас, є усвідомлення духа й завдань хліборобства; є - як то Ви, 

Високошановний Пане Професоре, слушно зауважили - витворювання 

хліборобської ідеології тими, очевидно, що зберегли органічний зв’язок з 

хліборобством і його духом. Бо доля окремих груп і народів передусім 

вирішується в царині духа. Хлібороби, які приймають ідеологію міщанства або 

фашистської чи комуністичної інтелігенції, вчиняють як хлібороби самогубство. В 

першому й другому випадках жде їх доля офірних козлів в руках ріжних 

“народових демократій” або націоналістичних чи комуністичних орд. Тільки 

усвідомлення собі своєї духової окремішності і своїх власних цілей, і тільки 

належний вибір засобів, що ведуть до реалізації цих цілей, може спричинитися до 

витворення в даній країні верстви, яка буде в стані зорганізувати хліборобську 

масу й таким чином запевнити хліборобській ідеології перемогу серед даного 

народу. 

При виборі засобів ділання представники хліборобської ідеології повинні мати 

завше на увазі меншу політичну здібність хліборобських мас в порівнянні з 

міщанством, що посідає більшу здібність до політичної організації завдяки 

свойому скупченню, способові життя й продукції, і в порівнянні з т. зв. 

“пролетаріатом”, який з натури є успособлений до сполучення в жадобі влади й 

здобичі громади. Ця політична нездібність, цей вроджений анархізм селянських 

мас, дасться опанувати й вирівняти на їх користь лише надзвичайно сильною 

організацією й політичною дисципліною їхніх провідників. 

Приклад давньої Польської Речі Посполитої магнатсько-шляхетської і приклад 

давньої Речі Посполитої Української шляхетсько-козацької вчать, що країни 

хліборобські з недоброю анархічною організацією провідної верстви як окремі 

державні організми не можуть вдержатися. Отже неминучу політичну катастрофу 

викликали б для хліборобської Польщі й хліборобської України ті провідники 

хліборобських мас, які організацію свою захотіли б оперти на республіканських 

основах. Бо кожна республіка, оперта завше на необмеженій свободі правлячих, 

хліборобську верству, по природі своїй нахилену до політичної анархії, розкладає 

й деморалізує. Множество селянських “партій” або як у нас на Україні “отаманів”, 

без жалю взаємно себе поборюючих і своєю анархією руйнуючих державу - це в 

наш час єдиний наслідок республіканського способу організації хліборобських 

мас. 
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Так само не надається для політичної організації хліборобських мас і 

диктатури, чи то дідична в формі абсолютної монархії, чи то довічна, в формі того 

чи іншого цезаризму. Бо всяка диктатура мусить спиратися на верстві 

непродукуючій, а тому нехліборобській, яка віддана виключно цілям підбою й 

правління. При диктатурі хлібороби раніше чи пізніше мусять обернутись в 

невільничий “стан податних”, що виплачують данину провідній верстві. Тільки 

монархія, що спирається на пошануванні релігії й права - монархія з обмеженим 

самодовольством касти урядницької й військової і з обмеженою свободою 

провідників хліборобських мас - є єдиною політичною організаційною формою, 

що своєю дисципліною і своїм гальмом може запобігти вродженому 

індивідуалістичному анархізмові хлібороба. А рівночасно єдиним політичним 

устроєм, при якім родина, стан і ідеологія хліборобська можуть відогравати 

провідну ролю в життю свого народу. Нарешті взаємовідносини міжнародні. 

Хлібороб по своїй природі не може творити інтернаціоналів. Утопією є всілякі 

“зелені інтернаціонали” - прояв зараження хліборобів ідеологіями інших верств. 

Категорії думання хлібороба про міжнародні взаємовідносини мусять по природі 

речей бути відмінні від думання купця чи неосілого кочівника. 

Хлібороб - це земля. Отчизною, Батьківщиною хлібороба єсть його земля, а 

його нацією - народ, що ту землю заселяє. “Націоналізм” хлібороба зветься 

патріотизмом. Це “націоналізм” того колишнього “Римського Поля”, що не має 

нічого спільного ані з націоналізмом “егоїзму” й “інтересу” екстериторіальних 

націоналістичних міщанських спілок, ані з націоналізмом кочовничої орди, для 

якої народом є кочуюча з місця на місце або розпорошена серед чужих громада. 

Нація й земля в поняттю хлібороба - це синоніми. Тому то, наприклад, німець-

хлібороб, що осідає на землі, заселеній народом польським, тим самим мусить 

стати поляком. Поляк-хлібороб, що осідає на землі, заселеній народом 

українським, тим самим мусить стати українцем і навпаки: українець, що осідає на 

землі, заселеній народом польським, мусить стати поляком. Таким був споконвіку 

спосіб міжнародного думання хлібороба. Так повстали всі держави й нації 

хліборобські, у яких провідна - завше наносна - верства зливалася з місцевим 

народом в одну державну, а потім і національну цілість під впливом власне такого, 

а не іншого способу думання. І всіляке відступлення від цього способу думання 

металося й метатися буде упадком верстви й ідеології хліборобської. 

Колоніальний, купецький спосіб думання у взаємовідносинах міжнародних 

вбиває хліборобську ідеологію і усуває владу хліборобської верстви в даній країні. 

Хлібороб, котрого Батьківщиною є метрополія, а не та земля, в якій він осів, 

вийшовши з метрополії; хлібороб, котрого нацією не є народ, серед якого він 

працює, а народ, з якого вийшли його батьки - перестає бути хліборобом з 

ідеологією хліборобською; він стає володіючим тільки землею представником 

купецької факторії. З тої 
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хвилини падає хліборобська ідеологія і в його батьківській країні, й там приходять 

до влади інші верстви без ідеології хліборобської - верстви, які по природі своїй 

здатніші до правління колоніями. І хлібороб стає у них покірливим знаряддям, яке 

нерідко приноситься в жертву для цілей колоніальної політики. 

Крім того, щоби правити колонією з метрополії треба здеморалізувати підбиту 

хліборобську верству в колонії: треба її зденаціоналізувати, треба знищити в ній 

патріотизм хлібороба. І треба цю верству здеморалізовану, позбавлену вже 

хліборобської ідеології, в себе всмоктати. Хліборобський Рим колись штуку 

деморалізування й денаціоналізування підбитих “варварів” довів до досконалості. І 

що ж сталося? Ті ж самі варвари, як імператори, почали правити Римом. Римляне 

кресові, позбавлені Римом хліборобської ідеології, цю ідеологію знищили в Римі й 

викликали упадок хліборобського Риму. 

Джерела трагічної боротьби польсько-української, яка й Польщу й Україну 

завше вела до руїни, лежать власне в упадку хліборобської ідеології в тих двох 

хліборобських країнах, з хвилиною, коли Україна стає колонією Польщі. Щоб 

правити українською колонією, хліборобська Польща мусить позбавити провідну 

хліборобську верству на Україні хліборобської ідеологої, патріотизму своєї 

української землі, а потім мусить цю ідеологічно здеморалізовану верству в себе 

всмоктати. Хліборобська Україна, позбавлена таким чином своєї провідної 

верстви, гине. Польща ж, замість того, щоби мати в сусідстві спокійну державу 

хліборобської ідеології, знаходить за своїми границями заборчі орди тих чи інших 

кочівників, які перемогли на Україні завдяки її колоніальній суспільній структурі 

й які кожної хвилини готові кинутися на Польщу. Дати опір їм хліборобська 

Польща не єсть в силі, бо її власна провідна верства, заражена колоніальними 

токсинами, затрачує під їхнім впливом свою хліборобську ідеологію, а разом з нею 

й свій гарт, свою внутрішню спайку, свою здібність до війни й оборони. Лише 

відродження хліборобської ідеології в цих двох сусідніх країнах і відродження 

думання про взаємовідносини польсько-українські категоріями хліборобськими- з 

точки зору земель, а не екстериторіальних націй - може покласти кінець віковій 

польсько-українській трагедії. 

Отже хліборобська ідеологія для виконання свого великого міжнародного 

завдання повинна посідати найважнішу рису: універсалізм. Цей універсалізм, про 

значіння якого для сучасного життя Ви, Високошановний Пане Професоре, так 

прекрасно й переконуюче писали в “Часі”. Бо лише така ідеологія може перемогти, 

яка взаємовідносини між людьми й між народами регулює одним універсальним 

правом. Не можна у себе дома бути хліборобом, а сусідові від усього серця бажати 

большевизму. Не можна бути для себе християнином, а рівночасно тішитися, коли 

сусіда-християнина перемогли поганці. Упадок серед 
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хліборобської верстви універсалістичного способу думання - думання 

однаковими, як для себе, так і для інших, ідеями - є бодай що найголовнішою 

причиною упадку хліборобської влади й хліборобської ідеології на всьому світі. 

Хлібороб німецький, накидаючи в 1871 р. французькому хліборобові не милу собі 

самому республіку, отримав її для себе в 1918 р. з рук французьких. Ті хлібороби, 

що потирали руки від радості, коли впав на Україні наш хліборобський уряд 

гетьманський, мають сьогодні анархію й “аграрні реформи” в своїх країнах. Бо 

занепад універсалістичного способу думання веде передовсім до згуби тих, які це 

думання - а разом з ним почуття свого власного місця, своїх власних прав і своїх 

власних обов’язків у всесвіті - втратили. 

Занімів у летаргії, опертий на підставах християнських, середньовічний, 

універсалістичний спосіб думання європейських лицарів-хліборобів. Не 

народився - бо на підставах лібералізму й необмеженої від часів реформації й 

французької революції свободи думки - не міг народитися універсалістичний 

спосіб думання міщанської демократії. І на цю духову руїну європейську, на 

сучасну вежу Вавилонську, позбавлену понять і ідеї, для всіх однаково 

зрозумілих, напирає руйнуючий універсалізм комунізму: універсалістичне 

думання кочівників. 

З огляду на ідеологічне розбиття й розпорошкування Європи, 

універсалістичне думання комуністів являється найгіршою небезпекою, бо воно 

їм дає сильну внутрішню спайку, однаковий спосіб діяння й реагування на всілякі 

життьові з’явища в усіх країнах. І нема іншого порятунку для європейської 

цивілізації, як ідеологічній єдності кочівників во імя нищення, противоставити 

ідеологічну єдність людей осілих во ім’я творчості: матеріалістичному 

універсалізмові протиставити ідеалістичний універсалізм хліборобів. 

Без універсалізму і його всеобов’язуючих основ в хліборобській ідеології, 

представники цієї ідеології в кожній країні не переможуть. Згинуть вони разом з 

ліберальним міщанством, даремно шукаючим сьогодні свого ідеологічного 

“Локарно”, або згинуть разом з поганським фашизмом, який забув, що насилля 

тільки тоді може мати моральну слушність і вигляди на перемогу, коли 

підпорядкується якомусь загальнолюдському, всеобов’язуючому, 

універсалістичному праву. 

Від того залежить творче міжнародне значення хліборобської ідеології. І це 

накладає на хліборобів у всіх країнах обов’язок співпраці по витворенні спільних 

універсалістичних рис цієї ідеології й обов’язок прийняття її основ у 

взаємовідносинах між собою. Як спробу власне такої співпраці і як бажання, щоб 

відносини польсько-українські почали укладатися на всеобов’язуючих основах 

ідеології хліборобської, зволіть, Високошановний Пане Професоре, прийняти, 

разом з виразами найглибшої пошани, ці мої скромні уваги. 
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ДОДАТОК П 

ПАВЛО СОХАНЬ 

ВІТАЛЬНА ПРОМОВА 

ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Шановні учасники конференції, наші гості і колеги! 

Дозвольте мені від імені колективу Інституту української археографії і від 

оргкомітету конференції щиро вітати Вас з прибуттям на конференцію, 

присвячену відзначенню 110-річчя з дня народження видатного українського 

мислителя, історика і політолога В’ячеслава Казимировича Липинського. Молода 

незалежна Україна, розбудовуючи свою державність, свято шанує і буде шанувати 

всіх видатних борців за нашу національну справу, за українську державність. 

Протягом тисячоліття, коли історична доля не посміхалась нашим предкам, а 

вороги розчленовували і грабували наші землі, вони плекали надії, мріяли і 

боролись за утвердження своєї національної і культурно самобутньої державності. 

У славній когорті таких видатних борців за українську національну справу, за 

державність України В’ячеславу Казимировичу Липинському належить одне з 

почесних місць. 

Поляк за походженням, але українець за самосвідомістю, він за своє недовге і 

нелегке життя зробив надзвичайно багато для утвердження віри народу у 

можливість, правомірність і необхідність утвердження України як незалежної 

держави. 

Проте з відомих причин величезна наукова, теоретична і практична діяльність 

В.Липинського в СРСР свідомо спотворювалась і замовчувалась - лише патріоти і 

науковці з української діаспори в ті часи вшановували і віддавали належне світлій 

пам’яті В.Липинського, зберігали, вивчали і розвивали його творчу спадщину. Нам 

приємно сьогодні вітати багатьох з них, що прибули на нашу конференцію, і 

висловити їм щиру вдячність за їх велику і плідну роботу у збиранні, збереженні і 

науковому опрацюванні теоретичної спадщини В.Липинського та інших видатних 

діячів українського національного відродження. 
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ЯРОСЛАВ ПЕЛЕНСЬКИЙ 

ВІТАЛЬНА ПРОМОВА 

ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вельмишановні учасники конференції, дорогі пані і панове! 

Вітаю Вас від імені Управи Східноєвропейського дослідного інституту імені 

В’ячеслава Липинського у Філадельфії, який я тепер очолюю. 

Східноєвропейський дослідний інститут ім. В.Липинського був заснований у 

1963 році його першим директором Євгеном Зиблікевичем (1895-1987). Метою 

інституту є: 

1) Придбання та зберігання архівних фондів і творів визначних українських 

діячів та установ XX ст; 

2) дослідження політичної, інституційної, суспільної, інтелектуальної історії 

та історії культури і сучасних тенденцій розвитку у східноєвропейських країнах, 

зокрема в Україні; 

3) видавання джерельних матеріалів, книг, періодичних публікацій, статей 

тощо; 

4) влаштовування наукових конференцій, семінарів, виставок тощо; 

5) сприяння обмінові думок між американськими і східноєвропейськими 

вченими та інтелектуалами; 

6) ознайомлення громадськості з українською та східноєвропейською 

культурною спадщиною. 

У репрезентативному, історичної цінності будинку, який інститут придбав у 

1980 році, зберігається серед числених фондів і архів ВГ. Липинського. Цей архів 

можна поділити на чотири частини: 1) Документи та особисті матеріали, які 

стосуються політичної діяльності Липинського; 2) неопубліковані наукові і 

публіцистичні твори Липинського, серед яких найцікавіший “Гетьманство чи 

республіка”; 3) листи Липинського до видатних українських та інших 

східноєвропейських діячів - обсягом понад 10 тисяч машинописних і рукописних 

сторінок, а також цікавий його щоденник; 4) листи видатних українських діячів до 

Липинського. 

Архів Липинського врятували з окупованого радянською армією Відня (1945-

1955) спільними зусиллями кардинал Теодор Інніцер, отець Теофіл Горникевич та 

Євген Зиблікевич. Ювілейний збірник “The Political and Social Ideas of Vjadeslav 

Lypyns'kyj” (Філадельфія, 1988) включає статтю Є.Зиблікевича, у якій описано 

акцію врятування архіву (див. Публікації). 
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Іншим дуже цінним фондом, який зберігається в Інституті, є архів Гетьмана 

Павла Скоропадського та його родини. Винятково рідкісним неопублікованим 

джерелом, яке стосується української революції 1917- 1918 років, є спогади 

Гетьмана Скоропадського. Крім того, архів Скоропадських включає листування 

Гетьмана, його матеріали, що стосуються історії української політичної еміграції 

міжвоєнного періоду, та колекцію творів мистецтва. 

В Інституті зберігається також чимало інших цінних особистих і родинних 

архівних фондів різних українських та східноєвропейських діячів, а також майже 

повна бібліотека друкованих творів Липинського і матеріалів про нього. 

Крім власної діяльності, інститут співпрацює з іншими науковими 

установами, наприклад, Українським науковим інститутом Гарвардського 

університету, Українською вільною академією наук та з рядом американських 

установ, а останнім часом - з науковими установами України. 

Щодо видавничої діяльності, то дотепер інститут видав такі праці: 

1. “Ereignisse in der Ukraine 1914-1922 deren Bedeutung und historische 

Hintergriinde” (4 томи). Документи державного австрійського архіву у Відні до 

історії Східної Європи, зокрема України в 1914-1922 роках. За редакцією Теофіла 

Горникевича. Том І. - Філадельфія, 1966. - XXXVI + 450 с.; том II. - Філадельфія, 

1967. - XLVIII + 483 с.; том III. - Філадельфія, 1968. - LX + 704 с.; том IV. - 

Філадельфія, 1969. - XLVIII + 421 с. 

2. “Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського”. За редакцією Івана 

Коровицького. - Філадельфія, 1973. - XLI + 450 с. 

3. “Листи Осипа Назарука до Вячеслава Липинського”. За редакцією Івана 

Лисяка-Рудницького. - Філадельфія, 1976. - XCVIII + 530 с. 

4. В.Липинський. “Stanislaw Michal Krzyczewski. Z dziejow walki szlachty 

ukrainskiej w szeregach powstanczych pod wodz^ Bohdana Chmielnickiego”. 

Український переклад Юрія Косача під назвою “Участь шляхти у великому 

українському повстанні під проводом Гетьмана Богдана Хмельницького”. За 

редакцією Лева Біласа. - Філадельфія, 1980. - XCVIII + 637 с. 

5. ‘The Political and Social Ideas of Vja&slav Lypyns’kyj”. Ювілейний збірник, 

виданий спільно з Українським Науковим Інститутом Гарвардського 

Університету. За редакцією Ярослава Пеленського. - Філадельфія, 1988. - 280 с. 

6. “Віднова”. Журнал, присвячений політиці, суспільству і культурі. 

Головний редактор: Ярослав Пеленський. Том 6/7, 1987: “‘Гласність’, 

‘перебудова’ і українська дійсність”. - 400 с. 

У 1991 році вийшло друком третє наукове видання історичної праці 

В.Липинського “Україна на переломі” під спільними грифами 

Східноєвропейського дослідного інституту ім. В.Липинського у Філадельфії та 

Інституту української археографії Академії наук України у Києві. Це видання є 

результатом співпраці між двома вищеназваними 
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установами. “Україна на переломі”, яка стосується переломної доби в історії 

України XVII ст., коли спроба створити власну державу за гетьманства Богдана 

Хмельницького не завершилася повним успіхом і у якій Липинський на прикладі 

давноминулих історичних невдач намагається показати своїм землякам 

правильний шлях до успішного втілення ідеї української державності, не втратила 

актуальності по сьогоднішній день. Гостро злободенно звучить ця праця і 

сьогодні, коли Україна вже вкотре за свою новітню історію опинилася на 

переломному етапі державного будівництва. 

Сьогоднішня конференція засвідчує успішну співпрацю Східноєвропейського 

дослідного інституту ім. В.Липинського з Академією наук України та іншими 

науковими установами в Україні і є доказом повернення творчої спадщини 

В.Липинського та державницької школи в українську науку і суспільно-політичну 

свідомість. 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 

“В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ: 

ІСГОРИКО-ІІОЛГГОЛОГІЧНА СПАДЩИНА 

І СУЧАСНА УКРАЇНА” 

3 2 по 6 червня 1992 р. в Києві, Луцьку, Кременці відбулася міжнародна 

наукова конференція, присвячена 110-річчю від дня народження видатного 

українського історика, філософа, політичного і громадського діяча В’ячеслава 

Липинського. Підготовкою та проведенням конференції займалися Інститут 

української археографії (ІУА) на чолі з членом-кореспондентом АН України 

П.С.Соханем, Національна асоціація україністів на чолі з її президентом 

І.М.Дзюбою, Східноєвропейський дослідний інститут ім. В.Липинського 

(Філадельфія, США), очолюваний президентом інституту, професором 

Я.Пеленським, та Луцький педагогічний інститут (ректор Б.Й.Заброварний). В її 

роботі взяли участь відомі науковці з США, Австрії, Польщі, України, а також 

молодша дочка останнього гетьмана України Олена Отт-Скоропадська і племінник 

В’ячеслава Липинського - Я.К.Ліпінський. 

У пленарному засіданні, що відбулося у Києві, доповіді виголосили: Ярослав 

Пеленський (США) - “Спадщина В.Липинського і сучасна Україна”, Лев Білас 

(Австрія) - “В.Липинський - історик”, Павло Сохань (Київ) - “М.Грушевський і 

В.Липинський у дореволюційні часи”, Мирослав Попович (Київ) - “В.Липинський 

і український консерватизм”, Ярослав Дашкевич (Львів) - “Хам чи Яфет: 

В.Липинський і українська революція”, Ганна Дильонгова (Польща) - “Вацлав 

Липинський - співзасновник і редактор “Przegladu Krajowego” (1909-1910)”. 

Далі конференція перемістилася до Луцька, де тривали засідання по чотирьох 

секціях: історіософській, суспільно-політичній, історіографічній та історії 

козацтва, біографічній, на яких було заслухано близько 50 доповідей. Особливий 

інтерес викликали доповіді Н.Яковенко (ІУА), В.Потульницького (Київський ун-

т), Г.Сварник (ЦДІА у Львові), В.Ульяновського (ІУА), Н.Заліської (Запорізький 

ун-т), І.Гирича (ІУА), Є.Сверстюка (Спілка письменників України). 

По закінченні наукової частини цього заходу учасники конференції відвідали 

могилу В.Липинського в с.Затурцях, де була відправлена панахида священиками 

трьох конфесій, та садибу його батьків, де народився і жив у юнацькі роки 

видатний вчений. 

На заключному пленарному засіданні, яке відбулося в приміщенні 

Кременецького ліцею, було відзначено, що учасниками конференції зроблений 

значний внесок у дослідження життя та діяльності В.Липинського, висловлено 

побажання про видання окремого збірника її матеріалів. Там же було прийнято 

ухвалу конференції, яку подаємо нижче. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

“В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНА 

СПАДЩИНА І СУЧАСНА УКРАЇНА” 

В.К.Липинський (1882-1931) - це одна з найвидатніїних постатей в українській 

історіографії, політичній та філософській думці. Він є засновником так званої 

державницької школи українських істориків, автором теорії еліт у розвитку 

суспільств, одним з перших українських політиків, що стали на шлях боротьби за 

самостійну Україну. На жаль, в епоху тоталітаризму його ім’я або замовчувалося, 

або обливалося брудом, праці знищувалися чи потрапляли під спеціальне 

зберігання, творчість піддавалася вульгаризаторській критиці. 

Враховуючи величезне значення ідей В.Липинського для сучасної України, 

роль його творів у формуванні українського державницького світогляду широкого 

загалу громадян, а також з метою увічнення пам’яті великого сина України 

учасники конференції вважають за потрібне: 

1. Відкрити у Києві наукову установу профілю Східноєвропейського 

дослідного інституту ім. В.Липинського (СЄДІ), яка стала б центром творчої 

спадщини В.Липинського. 

2. Висловитися за доцільність створення у м.Луцьку на базі навчально- 

методичного центру профспілок, де проходила основна частина конференції, 

Волинського наукового центру українознавства, який міг би складатися з 

відповідної установи по вивченню спадщини В.Липинського, філіалу Інституту 

української археографії АН України та інших підрозділів. Конкретні пропозиції 

щодо цього мусять підготувати місцеві державні і наукові органи. Вважаємо, що 

заснування такого центру сприяло б розгортанню наукової, педагогічної та 

патріотичної роботи на Волині. 

3. Заснувати фонд ім. В.Липинського для створення меморіального 

комплексу й історико-культурного музею-заповідника в с. Затурцях 

Локачинського району Волинської області. 

4. Вшанувати ім’я В.Липинського в Києві, Луцьку, Житомирі, Полтаві, Умані 

та інших містах, пов’язаних з його життям і діяльністю, для чого звернутися з 

клопотанням до представників державних адміністрацій про встановлення 

меморіальних знаків на будинках, де бував або працював видатний вчений - 

зокрема, на спорудах колишніх Луцької, Житомирської, та 1-ої Київської гімназій; 

направити прохання у відповідні місцеві органи стосовно найменування вулиць 

ім’ям вченого; підняти питання про спорудження пам’ятника В.Липинського в 

Луцьку або Києві. 

5. Звернутися з проханням до Міністерства культури, Комісії Верховної Ради 

з питань науки та освіти про виділення коштів та про інші форми сприяння ІУА та 

СЄДІ у виданні творчої спадщини В.Липинського. 

6. Звернутися до Міністерства освіти, керівників вищих навчальних закладів 

у питанні включення до навчальних планів на гуманітарних 
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факультетах вузів та до програм з історії та суспільствознавства середніх шкіл 

усіх типів розділів про історичну, політичну та філософську спадщину 

В.Липинського. 

За дорученням учасників конференції: 

Президент РАУ І.Дзюба 

Президент СЄДІ Я.Пеленський 

Директор ІУА АН України П.Сохань 

Президент Українського філософського товариства М.Попович 

О.Отт-Скоропадська 

Я.Ліпінський 
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