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РОЗДІЛ 10 
 

УКРАЇНСЬКА	ФІЛОСОФСЬКА	ДУМКА	

 
Вільчинський Ю. М. 

 
 
 
 
 
1. Особливості української філософської думки, основні періоди її розвитку 
2. Філософія Г. С. Сковороди 
3. Українська філософська думка ХІХ	—	 поч. ХХ ст. 
4. Українська національна ідея: В. Липинський, М. Міхновський, Д. Донцов та ін. 
 
Після	опрацювання	теми	студент	має	
знати: 
— особливості формування й розвитку української філософії, її характерні риси в період 
Київської Русі, доби Відродження; 
— основні теми філософських студій в Києво-Могилянській академії; 
— особливості філософського світогляду Г. Сковороди; 
—особливості філософії українського романтизму, академічної філософії XIX ст., провід-
ні філософські ідеї у XIX–XX ст.; 

вміти: 
— виявляти філософсько-світоглядний контекст при інтерпретації історичних явищ та те-
нденцій української історії; 
— розуміти та інтерпретувати тексти основних представників української філософії; 
— аргументовано викладати власну точку зору. 
 
 

1.	Особливості	української	філософської	думки,		
основні	періоди	її	розвитку	

 
Історія національної культури невід’ємна від розвитку філософії, яка завжди виконує функ-

цію теоретичного самоусвідомлення культури, слугує виразом духу нації, втіленої в культурі. 
Що вивчає історія української філософії? Її об’єктом є: 
а) культурний контекст, в межах якого здійснюється генезис та функціонування філософ-

ської думки; 
б) вчення, що визріли на ґрунті української культури, але за межами її території (в діаспорі); 
в) а також ті ідеї, що створені були представниками інших національних культур, але реа-

льно функціонували у складі української культури. 
Виходячи з об’єкту дослідження можна вичленити три основні періоди у розвитку філо-

софської думки в Україні: 
— історія філософської культури, що припадає на час існування Київської Русі. Основна 

парадигма: Людина — Бог. 
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— другий період пов’язаний з добою козаччини й охоплює філософські вчення XVI–
XVIII ст. Основна парадигма: Людина — Світ. 

— історія філософії національної ідеї ХІХ — початку ХХ ст. Основна парадигма: Людина — 
нація. 

На цьому етапі завершується процес становлення української нації та визрівання філосо-
фії як її духовної квінтесенції. 

Таке розуміння історії української філософії розкриває три взаємопов’язані типи україн-
ської культури: 

— греко-слов’янський; 
— бароковий; 
— романтичний. 
Звичайно, означені типи культури не вичерпують розмаїття філософського життя. 
Перший період історії української філософії припадає на час існування Київської Русі. 

Саме в межах київської (греко-слов’янської) культури склався притаманний українській ду-
ховній традиції тип мислення, що не схильний до абстрактного, відірваного від життя філо-
софського теоретизування. 

Цей період охоплює час, починаючи з ХI ст. до середини ХIV ст. дзеркаленням греко-
слов’янського типу культури з притаманним йому акцентом на проблему зв‘язку людини з Богом. 

Після запровадження християнства (988 р.), або як висловився О. Потебня, при «накла-
данні» християнства на язичництво східних слов’ян в Україну приходять від греків різнома-
нітні релігійні, філософські та повчальні твори. Згідно з одним із найавторитетніших христи-
янських мислителів Іоанном Дамаскіним (676–749) філософія універсальною системою 
знань. Енциклопедична праця Іоанна Дамаскіна «Джерело знання» (трилогія: «Діалектика», 
«Про єресі», «Точний виклад православної віри») подає таке призначення філософії: 

1) філософія є пізнанням існуючого як сущого, тобто пізнанням природи існуючого; 
2) філософія є пізнанням Божого і людського, тобто невидимого та видимого; 
3) філософія є піклуванням про смерть як довільну, так і природну. Адже смерть двоїста: і 

природна, тобто відокремлення душі від тіла, і довільна, коли ми зневажаємо життя теперіш-
нє і пориваємося до майбутнього; 

4) філософія є уподібненням Богу. Уподібнюємося ми Богу через мудрість, тобто через  
істинне пізнання добра і через справедливість, яка є адекватною віддякою кожному належно-
го, а також через покірливість, яка вище справедливості, коли ми творимо добро, яке обра-
жає нас; 

5) філософія є також мистецтвом мистецтв і наукою наук, тому що філософія є основою 
всякого мистецтва, і саме через неї буває вимудруване всяке мистецтво і всяка наука; 

6) філософія — це любов до мудрості, але справжня Премудрість — це Бог, і тому любов 
до Бога є справжньою філософією1. 

Теза про філософію як любов до мудрості сягає античності, а друга — про Бога як справ-
жню премудрість — бере свій початок у біблійній традиції. Історія філософської культури не 
зводиться тільки до запозичень та впливів, вона має і власні оригінальні надбання: 

— міфологічні уявлення стародавніх слов’ян, наприклад, культ роду; 
— твори митрополита Іларіона та Володимира Мономаха («Слово про Закон і Благодать», 

«Поученія»); 
— зведення літопису; 
— філософські уявлення епохи знайшли своє відображення також у невербальних джере-

лах — архітектурі й живописі Софійського собору. 
Таким чином, аналіз історії філософської культури показує як і який спосіб був підготов-

лений подальший розвиток філософської думки та філософська мова. 
Не минуло й десяти років після запровадження християнства Київській Русі, як створю-

ється «Слово про Закон і Благодать» Іларіоном. Це самобутній твір і результат філософсько-

                      
1 Див.: Культура Византии. Вторая половина VI–XII в.в. — М., 1989. — С. 41. 
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го мислення та шукання. Дивовижно короткий був термін «учнівства» давньоруських люби-
телів мудрості. «Слово» Іларіона слід розглядати як відповідь на актуальні потреби соціаль-
но-політичного розвитку держави. Цей твір започаткував «слов’янську редакцію» візантійсь-
кої культури. 

Добу бароко в Україні підготували гуманістичні та реформаційні ідеї славної плеяди мис-
лителів того часу: Ю. Дрогобич, П. Русин, Лукаш з Нового Міста. Найбільш колоритна пос-
тать серед них — полеміст Іван Вишенський (1550–1620). 
Другий період —  історія філософської теорії, який пов’язаний часом козаччини, характер-

ний значним розвоєм культури, що припадає на ХVI–XVIII ст. Характерні риси епохи: — за-
проваджується масове книгодрукування; — розгортається діяльність Острозького центру; — 
на XVII ст. припадає час діяльності братств і заснування Києво-Могилянської Академії. 

Характеризуючи українську культуру цієї доби, яка склалась у царині філософії в резуль-
таті освоєння ідей західноєвропейського Ренесансу та Реформації, дослідники, починаючи з 
Д. Чижевського, означують її як культуру бароко. Знаменно, що саме національне самовиз-
начення українського народу в драматичному XVII ст. загострило інтерес суспільства до уні-
версальних основ європейської цивілізації — античності, християнства та просвітництва. У 
Києво-Могилянській Академії почали використовувати загальноєвропейські програми осві-
ти, відстоювані гуманістичні цінності латини як міжнародної мови культури, збільшується 
загін «вагантів» — студентів, які мандрують різними країнами, утворюючи «республіку ду-
ху» вчених Європи, про яку писав Г. Сковорода. П. Могила проголошує ідеї екуменізму, 
християнської єдності всього культурного світу. 

В колі барокової проблематики, що розробляється в цей період, акцент переноситься на 
проблему «Людина — Всесвіт». Поряд із питаннями морально-етичними та історіософськи-
ми чільне місце відводиться діалектиці, логіці, метафізиці, натурфілософії. Найхарактерні-
шою ознакою доби є формування професійної філософії як специфічної сфери теоретичного 
мислення. 

Вершиною досягнення в галузі філософської думки в тогочасній Україні є, безумовно, фі-
лософія Григорія Сковороди, а історія Києво-Могилянської Академії — одна із яскравих 
сторінок у розвитку духовної культури південних і східних слов’ян. Гордість академії — її 
професори Ф. Прокопович, Г. Кониський, С. Яворський та інші. 

У розвитку просвітительства на Україні у ХVIIІ ст. виокремилися два напрями: 
1) науково-освітній, представлений працями Ф. Прокоповича, Г. Кониського; 
2) етико-гуманістичний, — у творчості українського просвітителя, гуманіста і демократа 

Г. Сковороди. 
Характерними ознаками другого напряму були: 
а) осмислення життя людини, її щастя, шляхів його досягнення; 
б) щастя пов’язувалось із працею за покликанням та моральним самовдосконаленням; 
в) мудрість є джерелом праведності. 
 

2.	Філософія	Г.С.	Сковороди	

Основними положеннями філософії Григорія Сковороди (1722–794) є роздуми про дві 
натури і три світи, що лягли в основу вчення про загальне щастя. 

«Весь світ складається з двох натур: одна — видима, інша — невидима. 
Видима натура називається створінням, а невидима — Бог. 
Ця невидима натура, або Бог, усі створіння проймає й утримує; всюди завжди був, є і бу-

де. Наприклад, тіло людське видиме, але розум, що проймає та утримує його, невидимий. 
З цієї причини у стародавніх Бог називався Всесвітній Розум»2. Вчення про три світи: 
а) Великий світ (макрокосмос): весь світ речей, де все народжене перебуває, або Всесвіт; 

макрокосмос нескінченний і безмежний, він складається з нескінченної кількості світів — це 
«світ-світів»; 
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б) Малий світ (мікрокосмос) — людина, і кожний повинен знайти в собі людину, наро-
джену від Бога (невидимість, або іскру божу). 

в) Світ символів, або Біблія, тому що в ній знаходимо зібрання небесних, земних та пеке-
льних (пекло) творінь. 

Філософія для Г. Сковороди є саме життя. На запитання «Що таке філософія?» Г. Сковорода 
відповів: «Головна мета життя людського, голова діл людських, є дух людини, думки, серце. 
Кожен має свою мету в житті; але не кожен — головну мету, себто не кожен піклується про го-
лову життя. Один піклується про черево життя, себто усі діла свої скеровує, щоб дати життя че-
реву; інший — очам, інший — волоссю, інший — ногам та іншим частинам тіла; інший — одя-
гам і подібним бездушним речам; філософія, або любов до мудрості, скеровує все коло дій своїх 
до тієї мети, щоб дати життя духу нашому, благородство серцю, світлість думкам, яко голові 
всього. Коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне — то й усе світле, щасливе, 
блаженне. Оце і є філософія»2. Життя є філософією і філософія є життям — провідна думка  
Г. Сковороди. Зі свого життя він зробив власну філософію, втілив свою філософію у власне життя. 

Слабкість його філософії декотрі дослідники вбачають у тому, що він не створив цілісної 
філософської системи. 

Г. Сковорода був вдячний Всеблаженному Богу, що потрібне зробив легким, а важке не-
потрібним. Г. Сковорода писав приятелеві: «Не орю, ані сію, ані купую, ані воїнствую. Що ж 
роблю? Вчуся, друже, вдячности: це Моє діло! Вчуся бути задоволеним тим усім, що Проми-
слом Божим мені у житті дане. — Невдячна воля є джерелом адських мук, а вдячне серце є 
рай солодощів»3. Таким був образ його життя. Із серця піднімається і думка, і стремління, і 
почування. На серце повинна бути звернена й головна увага моральної гідності людини. 
Звідси вимога філософії Г. Сковороди: «пізнай себе», «поглянь у себе». Звідси і визнання рі-
вності різних людських типів і людських індивідуумів; звідси ж і своєрідна теорія «нерівної 
рівності» людей щодо їх морального та релігійного життя. 

На його могилі написано згідно з його заповітом: «Світ ловив мене, та не впіймав». 
Барокова культура віддзеркалює певний стан національної самосвідомості українського 

народу, саме тому символом свободи і вольностей у Г. Сковороди є Богдан Хмельницький. 
Про що стверджує його «De Libertate» (Про свободу). 

«Будь славен вовек, о муже избранне, Вольносты отче, герою Богдане»4 
Тут вольності Г. Сковорода ставить вище за золото. Зверніть увагу й на те, як характерно-

величаво мова бароко передає цей стан. 

3.	Українська	філософська	думка	ХІХ	—	поч.	ХХ	ст.	

Отож, барокова мова і філософська традиція тієї доби заклали ґрунт для переходу до на-
ступного — романтичного — періоду історії української філософії. І прикладом цього пере-
ходу нам послужить теж образ Богдана Хмельницького, але переданий в інакшому стилі, ін-
шою оцінкою у вірші Т. Шевченка «Якби-то ти, Богдане п’яний...», де відбилися гнітючі 
враження поета від перебування в Переяславі в серпні 1859 року: 

«Амінь тобі, великий муже! 
Великий, славний! та не дуже... 
Якби ти на світ не родивсь 
Або в колисці ще упивсь... 
То не купав би я в калюжі 
Тебе преславного. Амінь»5, 

                      
2 Сковорода Г. Начальная дверь ко христіанскому добронравію // Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. —  

К.: Наукова думка, 1973. — Т. 1. — 532 с. — С. 146. 
3 Сковорода Г. Жизнь Григорія Сковороды // Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К.: Наукова думка, 1973. — 

Т. 2. — 576 с. — C. 466. 4 Там само, с. 466. 
4 Сковорода Г. Жизнь Григорія Сковороды // Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. — К.: Наукова думка, 1973. — 

Т. 2. — 576 с. — C. 466. 
5 Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 2: Поезія 1847–1861. — 719 c. — С. 308. 
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Або ж у «Розритій могилі»6, наче ненька Україна звертається до свого сина: 
«Ой Богдане, Богданочку, 
Якби була знала, 
колисці б задушила, Під серцем приспала»7. 

Третій період, що хронологічно охоплює ХIХ — початок ст., позначений насамперед ви-
значальною роллю, що її відіграє у філософському житті та течія, яка формується в межах 
культури романтизму. 

Романтика постала як опозиція до класицизму та «освіченості». Романтики вважали, що 
розум — це лише одна зі здібностей людського духу, що його замало для пізнання всієї дійс-
ності. Поруч із розумом вони шукали інших шляхів пізнання: зокрема, поряд з наукою ста-
вили як шлях до пізнання поезію, фантазію, міфотворчість, інтуїцію тощо. Не розум, а по-
чуття, не «голова», а «серце» є найважливішим людині — дійсність є не механізм, а організм. 
Романтика сприяла Україні, як майже в усій Європі, пробудженню національного почуття та 
національної свідомості. Якщо класицизм шукає свій ідеал черпає свою естетику в античнос-
ті (Греція та Рим), то романтика звертається до власних джерел і духовних витоків. 

Микола Гоголь (1809–1852) — українець за походженням, що писав російською і до не-
стями любив Україну. Прославився як український романтик («Вечера на хуторе близ Дика-
ньки», «Тарас Бульба») і російський реаліст, який змалював людей з «мертвими душами», і 
сатирик — у галереї чиновників російської поліційно-бюрократичної держави, і всього дер-
жавного ладу імперії. А позитивний образ Росії, позитивний образ російської людини та іде-
альної російської «дєвіци» у другому томі «Мертвих душ», під впливом злого духа, згорів у 
каміні, у лютому 1852 року, якраз напередодні Великого посту… 

Традиції в усіх сферах знову набули ваги й значення, зокрема, традиції історичні й націо-
нальні: «дух історії», «ідея нації» тощо. Саме завдяки їм коло проблем, що складали серце-
винну сутність української філософії, збагачується постановкою проблеми «Людина — На-
ція», що започатковує розробку філософії національної ідеї. 

Початок розробки філософії української ідеї пов’язаний з діяльністю Кирило Методіївсь-
кого братства, що проіснувало трохи більше року (12.1845–03.1847). 

Головним ідеологічним маніфестом товариства була праця М. Костомарова (1817–1885) 
«Книга буття українського народу»: «лежить в могилі Україна, але не вмерла…» Всіх «брат-
чиків» гуртувала одна ідея — ідея воскресіння України. До неї йшли П. Куліш (1819–1897) 
через «Дві руські народності» та Т. Шевченко (1814–1861) через свій «Кобзар». 

Отже, безсумнівні заслуги має романтика у пробудженні історичної свідомості, інтересу 
до етнографії, нарешті, — національної свідомості й національних рухів. 

Особлива заслуга українських романтиків полягає у пробудженні інтересу до власної на-
ціональної індивідуальності та краси нашої природи й неповторного українського ландшаф-
ту. Істотні результати цього періоду здобувалися також на ґрунті взаємодії філософії з нау-
кою, історією, мовознавством, політичною та релігійною думкою. Романтики дали поштовх. 

В межах романтичного типу культури протягом ХIХ ст. значною мірою розвивається і 
професійне філософське знання, найяскравіше репрезентоване у філософії Памфілом  
Юркевичем (1826–1874) — визначним українським філософом і педагогом. Народився  
П.  Юркевич у с. Ліпняве Золотоніського повіту на Полтавщині у родині православного свя-
щеника. Закінчив Полтавську духовну семінарію. У 1847–1851 роках вивчав богослов’я у 
Київській духовній академії, з 1852 року — магістр та бакалавр. У 1854–1857 роках — асис-
тент інспектора, з 1857 року — викладач філософії і німецької мови в академії. У 1861 році 
П. Юркевич став ординарним професором і за рішенням міністерства освіти обійняв посаду 
ординарного професора кафедри філософії Московського університету. З 1869 року  

                      
6 Могили у Шевченка — не тільки типовий елемент ландшафту України, а й символ її героїч-ного минулого. Могили, 

загалом для романтиків — свідки слави і безслав’я, боротьби за свободу. Тут і в інших творах образ могили як уособлення 
духовної сили українського народу, його боротьби за волю і славу. 

7 Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 1: Поезія 1837–1847. — 694 c. — С. 253. 
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П. Юркевич виконував обов’язки декана історико-філологічного факультету. Серед студен-
тів, які слухали лекції П . Юркевича були майбутній російський філософ В. Соловйов та іс-
торик В. Ключевський. Найбільш плідним для наукової діяльності П. Юркевича був період 
роботи в академії, під час роботи в якій він створив майже всі свої основні філософські праці, 
зокрема: «Ідея» (1859), «Серце і його значення у духовному житті людини згідно з ученням 
Слова Божого» (1860), «З приводу статей богословського змісту», вміщених у «Філософсь-
кому Лексиконії» (1861), «Матеріалізм та завдання філософії» (1860), «Мир з ближнім як 
умова християнського співжиття» (1861), «Докази буття Божого» (1861) та ін. Після переїзду 
до Москви П.  Юркевич працював здебільшого над педагогічними проблемами. Його філо-
софська концепція, яка підкреслювала значення всього емоційного, несвідомого, випадково-
го в душі людини й викликала різкі нападки з боку прихильників матеріалізму і позитивізму, 
що домінували тоді у російській філософській думці, зокрема, М. Чернишевського, М. Сал-
тикова-Щедріна, Д. Писарєва та ін. У Москві П. Юркевич підготував кілька праць з педагогі-
ки, серед яких «Читання про виховання» (1865), «Курс загальної педагогіки» (1869). 

Викладання фiлософiї було улюбленим заняттям П. Юркевича. Вiн демонстрував винят-
ково широку ерудицiю в площинi свiтової фiлософiї. Глибоке знання фiлософських систем 
Платона, Канта, Беме, Лейбнiца, критичний перегляд їх зумовив оригiнальнiсть Юркевичевої 
думки. 

П. Юркевич виходив з того, що дух — реально iснуюча субстанцiя, якiй притаманнi рух i 
розвиток. Спрямування духу назовнi є рухом, що породжує зовнiшнiй свiт явищ та їх взає-
модiї. Його спрямування усередину є саморефлексiєю сутностi, внутрiшнiх пiдвалин явищ. 

Цi рухи здiйснюються й узгоджуються мiж собою за законами, якi мiстяться в iдеї. Згiдно 
з П. Юркевичем, iдея є джерелом законiв, єдиною основою будь-якої дiйсностi. Через те він 
визначав iдею як першооснову фiлософiї та iстини. 

Отже, завданням фiлософiї, на думку П. Юркевича, є розумiння свiту явищ у їх залежностi 
вiд абсолютної основи буття. Фiлософiя має справу з необхiдним, безумовним, вiчним, зага-
льним. I тому як система знань про абсолютнi вимiри буття фiлософiя не суперечить iншим 
формам пiзнання. 

Поняття фiлософiї як рефлексiї єдиної, безумовної духовної основи буття та виведення з 
цiєї основи цiлокупностi реального iснування визначає сутнiсть Юркевичевої теоретичної 
будови, а саме: конкретний iдеалiзм. Конкретний iдеалiзм П. Юркевича — це рiшучий крок 
вiд трансцендентального iдеалiзму Канта до Платонiвського iдеалiзму — доведення думки 
про недостатнiсть визнання свiту iдей лише як iдеальної реальностi, наполягання на необхiд-
ностi визнання його реального iснування. 

Вища форма пiзнання можлива за допомогою розуму. Це — пiзнання через iдею. Розум 
синтезує здобутi розумінням (розсудком) знання в єдиний, цiлiсний свiтогляд. Розум допов-
нює пiзнання вiрою у вищий свiт, щось абсолютне, як, наприклад, вiрою у безсмертя душi, 
вiрою в Бога. Саме в iдеї поєднуються мислення i буття. 

Думка визнається об’єктивною сутнiстю явища. Iншими словами, iдея пiзнається як осно-
ва, закон явища. Розум уважається дiйсним, дiйснiсть — розумною8. Отже, розум дає нам 
найповнiше пiзнання iстини.  

Поняття фiлософiї як пiзнання iдеї добра спричинилося до розв’язання питань про єство 
людини. Треба зазначити, що антропологiчна проблематика є центральною для П. Юркевича, 
так само як i, наприклад, і для Г. Сковороди, М. Гоголя, християнських мислителiв або сьо-
годнi, скажiмо, для екзистенцiалiстiв, персоналiстiв. П. Юркевич намагався краще пiзнати 
внутрiшнiй свiт людини, висвiтлити тi властивостi, завдяки яким вона є вiльною iндивiдуа-
льнiстю, вiдповiдальною iстотою. Майже всi його твори пройнятi думкою про людину, але, 
гадаємо, найкраще з’ясування його науки про людину знаходимо в чудовому етюдi про серце 
— «Серце і його значення в духовному житті людини, згідно зі Словом Божим»9. П. Юрке-

                      
8 Юркевич П.Д. Идея // Юркевич П. Д. Философские произведения. — М., 1990. — С. 12. 
9 Див. Юркевич П.Д. Философские произведения. — М., 1990. — С. 69–103. 
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вич вiдштовхується вiд бiблiйного вчення про серце як осердя життя людини i робить спробу 
узгодити його з даними сучасної йому науки. 

На основi того, що було сказано досi, треба зазначити, що хоча «Юркевич не залишив нам 
закiнченої фiлософiчної системи <...> але тi основи, якi вiн розвинув, є дивним зразком чис-
тої i прозорої фiлософiчної думки. I якщо iдеї платонiзму i теософiї був здібний розвинути в 
такiй саме позитивнiй, обґрунтованiй i криштально-прозорiй формi, то <...> наша сучаснiсть 
багато втратила вiд того, що спадщина Юркевича так i залишилась пiд спудом фiлософiчної 
некультурностi»10. 

П. Юркевич залишив самобутнє вчення, яке стояло на рівні тогочасної західної філософії 
й водночас було цілком оригінальним, побудованим на глибоких національних традиціях. 
Наука про людину була пріоритетною сферою його зацікавлень. П. Юркевич прагнув збагну-
ти духовне життя людини як вираз неповторності, індивідуальності. Рішуче відкидаючи од-
нобічний інтелектуалізм новочасної доби, він обґрунтовував «філософію серця», наполягав 
на гармонійній взаємодії всіх прошарків душі людини — розумової, чуттєво-емоційної тощо. 
Розум, стверджував філософ, є лише вершиною духовного життя, корені якого містяться у 
серці, а життя серця утворює сутність людини, її моральну свободу. Творчу спадщину  
П. Юркевича високо оцінювали В. Соловйов, Г. Шпет, М. Бердяєв, О. Лосєв, М. Лоський,  
В. Зеньківський. Українські філософи Д. Чижевський і В. Рудко відзначали безперечний 
зв’язок П. Юркевича з його попередниками в українській філософії — Г. Сковородою, 
М. Гоголем та іншими українськими мислителями. 

Фiлософiя мови, яку репрезентує в українськiй традицiї Олександр Потебня (1835–1891), — 
це чiтке науково-психологiчне пiзнання самої сутi слова та його зв’язку з процесом мислен-
ня, розумiння вiдношення думки i слова. 

Засадничо О.  Потебня виходив з того, що в будь-якому випадку поза словом і до слова 
існує думка, а слово тільки означує певну течію у розвитку думки. Звідси й випливає три 
фундаментальні питання, котрі в аспекті мовного та етнокультурного релятивізму поставив 
Потебня: 

1) як люди сприймають світ (у який спосіб впливає на це увесь їхній попередній мовно-
культурний досвід)? 

2) як цей світ класифікують (у які класи та на підставі яких сигніфікатифних прикмет 
згруповують)? 

3) як (у який спосіб та за допомогою яких усталених мовленнєво-мислительних взірців) 
про цей світ думають? 

Отже, мова — це суттєва визначеність індивідуума, спосіб його буття у світі. 
Свої науковi розвiдки О. Потебня розпочав з пошуку вiдповiдi на питання, які були пору-

шені в нiмецькому класичному ідеалізмі та мовознавствi, зокрема В. Гумбольдтом. Головне з 
них — питання про вiдношення мови до мислення, яке, в свою чергу, ставить iнше — про 
походження мови i пiдводить до того, що спроба усвідомити початок людської мови немо-
жлива без з’ясування значення слова для думки i ступеня його зв’язку з душевним життям 
взагалi. 

Аналiзуючи проблему виникнення мови, О. Потебня доводить хибність теорiй свiдо- 
моумисного створення мови та її божественного походження. Спираючись на В. Гумбольдта 
(за яким, рушієм національного є дух, а екзистенцією духу є мова), вiн констатує безсумнiв-
ний зв’язок мови з думкою. Але якщо В. Гумбольдт стверджує тотожність (хай навiть i ви-
щу) мови i духу й намагається вийти iз замкненого кола (стверджуючи, що без мови немає 
духу, i, навпаки, без духу немає мови), то О. Потебня прямо вказує, що таке рiшення заступає 
шлях всякому подальшому дослiдженню, ототожнюючи питання про походження мови та 
духу. О. Потебня у цьому питаннi йде далi i вважає, що «царина мови далеко не збігається з 
цариною думки. 

                      
10 Чижевський Д. Нариси з iсторiє фiлософiє на Украєнi. — Нью-Йорк, 1991. — С. 144–145. 
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В серединi iсторiї людського розвитку думка може бути пов’язана зi словом, але на почат-
ку вона, певно, ще не доросла до нього, а на вищому ступенi абстрактностi покидає його як 
таке, що не задовольняє її вимогам…»11. Слово потрібне для перетворення нижчих форм ду-
мки в поняття i, вiдповiдно, повинно з’явитися тодi, коли в душi є матерiали, якi передбаченi 
цим перетворенням. Мова є необхiдним удосконаленням (доповненням) мислення та приро-
дним розвитком здiбностей, властивих тiльки людинi. 

Розглядаючи мовну одиницю (слово) як акт думки, в якому мовна форма постає як покли-
кання на значення, О. Потебня у працi «Мысль и язык» обґрунтовує вчення про внутрiшню 
форму слова. Поняття внутрішньої форми слова для фiлософської концепцiї Потебнi фунда-
ментальним. Слово є носiєм не тiльки значення, але й попереднього досвiду людини та нацiї, 
через фiльтр якого проходить усе нове пiзнання. Звiдси постають три аспекти слова: форма, 
значення, внутрiшня форма, якi є iдентичними структурi таких словесних композицiй, як 
мiф, фольклор i поетична творчiсть. «У словi, — стверджує О. Потебня, — ми розрiзняємо: 
зовнiшню форму, цебто членоподiльний звук, змiст, який об’єктивується за допомогою зву-
ка, i внутрiшню форму, або найближче етимологiчне значення слова, той спосiб, яким висло-
влюється змiст. Тi ж самi стихiї є i в творах мистецтва»12. 

Внутрішня форма слова — це те центральне зображення, довкола якого гуртуються всi 
iншi частковi зображення, якi й створюють повний образ того чи іншого явища. Отже, у 
словi О. Потебня вирiзняє, крiм звукової зовнiшньої форми та значення слова (тобто компле-
ксу прикмет названого явища), ще й внутрiшню форму слова (тобто найближче етимологiчне 
значення, яке репрезентує увесь змiст слова). Отже, слово не є зовнiшнiм додатком до гото-
вої вже в людськiй душi iдеї необхiдностi. Воно є засобом, що випливає iз глибини людської 
природи, створювати цю iдею, оскiльки тiльки за допомогою його i вiдбувається розклад ду-
мки. У словi вперше людина усвiдомлює свою думку, i в ньому ж передусiм вона вбачає ту 
визначенiсть, яку потiм переносить на свiт. Думка, виплекана словом, починає вiдноситись 
безпосередньо до самих понять i у них знаходить шукане значення. Одним твердженням мо-
жна виразити значення слова для думки «мова об’єктивує думку». 

Слово, як показує аналiз соцiально-фiлософської концепції О. Потебнi, розкрило перед 
людиною подальшi можливостi розвитку думки. Саме через слово людина зробила помiтний 
поступ вiд поодиноких вражень, що їх черпала з довкiлля, до вищих форм духовного життя, 
а саме — до витворення понять i категорiй. 

Одна з фундаментальних засад системи мислення О. Потебні — це ідея мови як пізнава-
льної діяльності. У працi «Мысль и язык» мислитель розкриває евристичну функцiю мови: 
«Мова є засобом не виражати готову думку, а створювати її... вона не є вiдображенням свiто-
споглядання, яке склалося, а дiяльнiстю, яка його складає»13. 

Щоб відчути рух своєї душi, щоб осмислити свої зовнiшнi сприйняття, людина змушена 
кожне з них об’єктивувати у словi i слово це привести у зв’язок з iншими, творити образ, ро-
звивати науку, вiрити, тобто здiйснювати рух душi, а не виконувати ритуал. 

Інша плiдна думка О. Потебнi — про вплив мови на мiфологiчну свiдомiсть. Мiфологiчне ми-
слення вiдрiзняється вiд наступних форм тим, що в ньому не вiдбулося вiдокремлення образу 
предмета вiд самого предмета, об’єктивного вiд суб’єктивного, внутрiшнього вiд зовнiшнього. 
Мiфологiя, зауважує О. Потебня, — це iсторiя мiфологiчного свiтоспоглядання, в чому б воно не 
виявлялося: словi й оповіді чи в матерiальнiй пам’ятцi, звичаї, обрядi. Мiф для вченого — це на-
самперед особливе слово. Створення нового міфу полягає у твореннi нового слова. «Мiфологiя у 
вищому розумiннi слова є владою мови над думкою у найрiзноманiтнiших сферах духовної 
дiяльностi»14. Теорiя мiфу О. Потебнi є частиною загальної концепції мови i мислення. Мiф — 
вихiдний пункт, початок усiєї подальшої еволюцiї духовностi:  

мiф → поезiя → проза (наука). 
                      

11 Потебня А.А. Мысль и язык // Слово и миф. — М., 1989. — С. 51. 
12 Там само, с. 160. 
13 Потебня А.А. Мысль и язык // Слово и миф. — М., 1989. — С. 156. 
14 Потебня А. А. Из записок по теории словесности: Фрагменты // Слово миф. — М., 1989. — С. 252. 



171 

Досліджуючи філософську концепцію Потебні, науковці рідко звертають увагу на те, що, 
крім категорій мови та мислення, першорядне значення тут мають і такі категорії, як «на-
род», «народність», «національний» і «націоналізм». Народ творить мову. Мова народжує 
народний дух, народний дух — національну ідею, національна ідея — національне прагнен-
ня, національне прагнення — національну волю та дію. Сама народна стихія стає готовим 
матеріалом цього процесу. Мова — не лише одна зі стихiй народностi, а й її найдосконаліше 
єство. Тому зведенi та сформульованi тут соцiально-фiлософськi аспекти роздумiв видатного 
українського мислителя мають сьогоднi виняткове значення для розвою української держав-
ностi як єдиної природної пiдвалини у здiйсненнi нацiональної iдеї. 

Поняття «народ» О. Потебня пов’язував не з державною приналежністю чи державною 
незалежнiстю, а з певним вищим самостiйним нацiональним i культурним життям. Не за єд-
нiстю походження i не за зовнiшньою схожiстю типiв, наголошував вiн, ми називаємо народ 
народом. Народна єднiсть, очевидно, визначається не географiчною єднiстю територiї, не 
державною чи релiгiйною єднiстю, не схожiстю зовнiшнього способу життя, їжi, одягу, хара-
ктеру осель, побуту та звичаїв, не ступенем економiчного, юридичного, наукового i худож-
нього розвитку. 

Найкращим доведенням цього може бути покликання на вiдсутнiсть усiх цих єдностей у 
будь-якого з великих народiв. 

Якщо це так, то єдиною ознакою, за якою ми визнаємо народ, i водночас єдиною, нiчим не 
замiнною ознакою, та обов’язковою умовою iснування народу є єднiсть мови, або мовна єд-
нiсть. Нормальний розвиток мови як одного з найголовнiших елементiв нацiональностi — 
одна з основних передумов здорового розвитку цiлої нацiї. Мова є своєрiдним синтезом 
усього нацiонального, фокусом його бачення. 

Мова оживляє свiт, концентрує енергiю свiту, і тому розслаблення чи активiзацiя нацiона-
льного органiзму вiдбувається через слово. Мова — це не просто засiб передачi й означення 
готової, сформованої думки, а й iнструмент її створення. Розглядаючи мови як глибоко 
вiдмiннi системи прийомiв мислення, О. Потебня довiв, що мовна унiфiкацiя неминуче приз-
веде до дегенерацiї мислительної здатності народу, втрати ним духовної самостiйностi. Збе-
реження своєї мовної будови гарантує збереження оригiнального стилю та логіки нацiональ-
ного мислення. А спостереження у галузi будови української мови допоможуть усвiдомити 
нацiональну своєрiднiсть народу, яка може «вийти» з темних глибин етнiчного пiдсвiдомого. 
Тому цiлком слушно О. Потебня пов’язує основний змiст поняття «нації» з її «містичним яд-
ром», тим пiдсвiдомим елементом етносу, з якого виростають рiзнi зовнiшнi прояви нацiона-
льного та культурного життя. 

Отже, видатний вчений i патрiот О. Потебня своїм блискучим розумом виявив зв’язки ро-
звитку нацiональної мови та загальної життєздатностi, всебiчної продуктивностi нацiї, і був 
переконаний, що без ґрунтовного знання української мови всi змагання українцiв будувати-
муться на пiску, без свiдомого зусилля з боку самих українцiв не сформується сильний ду-
хом, спроможний на державотворення народ. Рідна мова має бути знаряддям для розвитку 
всiєї духовної енергiї нацiї. Поза рідною мовою український народ буде кволим етнографiч-
ним матерiалом, не здатним до повнокровного самостiйного життя, і далі залишатиметься 
вiдкритим полем експансiї iнших культур і народiв. 

З огляду на мову як на єдино властивi кожнiй людинi та нацiї спосiб і можливiсть сприй-
мати свiт i мислити випливає гострий протест О. Потебнi проти денацiоналiзацiї взагалi, i 
української зокрема, яку вiн ототожнював iз душевним i духовним розкладом. Тому обме-
ження сфери вживання української мови означає звуження зони духовностi, зубожiння духо-
вного всесвiту українця. Адже мова — одна зі стихiй народностi. I асимiляцiя веде до втрати 
нею колективного несвiдомого, закодованого в мові та фольклорі. Чужа мова лише тодi зба-
гачує нацiональний дух, коли рiдна мова повноцiнно функціонує всiх без винятку сферах 
життєдiяльностi народу. Спричиняється це тим, що iноземна мова засвоюється людиною пе-
вною мiрою формально, бо її «схеми», «конструкції» залишаються не заповненими змiстом, 
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який органiчно випливає з глибин пiдсвiдомого свого народу. Вiльне володiння iноземною 
мовою ще не свiдчить про те, що людина психологiчно, емоцiйно, асоцiативно тощо стала на 
шлях нацiонального свiтовiдчуття й свiторозумiння. Прикладом цього є свiдчення й факти 
долi М. Гоголя та В. Вернадського, якi демон-струють складнiсть процесу входження у сфе-
ру iншої нацiональної психологiї та мислення, коли весь час людину пiдстерiгає дисбаланс 
форми, що вiдбиває своєрiднiсть духовного свiту, i способу її вираження. 

Тiсний зв’язок мови з душевним життям людини змушував О. Потебню замислитись над 
значенням рiдної мови для розвитку одиниць i цiлого народу, а далi над значенням багатомо-
вностi у ранньому вiцi та впливу чужомовної школи. Розвиваючи питання, чи добре вчити 
дiтей змалку чужiй мовi, О. Потебня доходить висновку, що це для загального розвитку над-
звичайно шкiдливо: «Знання двох мов ранньому вiцi — це не є опанування двох систем ви-
словлювання одного i того самого кола думок, лише роздвоєння цього кола, що стає на завадi 
формування одноцiльного свiтогляду та перешкоджає науковiй абстракцiї»15. 

Цiлiсне уявлення про сутнiсть денацiоналiзацiї вможливлюється на основi принципу iсто-
ризму, через аналiз особливостей полонiзацiї, русифiкацiї як головних форм денацiоналiзацiї 
українського народу. Полiтика русифiкацiї пов’язана також i з дiяльнiстю iншомовної школи, 
котра формує в школяра ставлення до мови рiдного краю як до чогось маргiнального, як до 
такої, яка має меншу вартiсть. 

В ранньому дошкiльному вихованнi багатомовнiсть стоїть на завадi загальному розвитку 
дитини. Останню тезу послiдовно обстоював О. Потебня, пiдтверджуючи її правильність ба-
гатьма фактами з iсторiї педагогiки та на основi власних наукових розвiдок. Вона, звичайно, 
має рацiональне зерно! 

Отже, денацiоналiзацiя детермiнує деiндивiдуалiзацiю особи, яка максимально прагне 
пристосувати своє власне «Я» до чужого колективного «Ми», затримуючи культурну непри-
томнiсть соцiального органiзму. Етнокультурна концепція ґрунтується на тому, що мова — 
це засіб витворення думки, а перехід домовного і позамовного досвіду в артикульовано-
збагненне слово, тобто у модус мислення, завжди визначає свідомість як національну. Для О. 
 Потебні було очевидним, що чуття і свідомість народної єдності є не тільки результатом спі-
лкування думки, воно можливе при єдності мови наявності національної ідеї. Недугою укра-
їнської нацiї О. Потебня називав брак нацiональної iдеї в самих українцiв, брак свiдомої 
працi тих людей, котрi себе називають українцями. Це — внутрiшня причина безсилля й не-
продуктивностi цiлої нацiї, що є не менш небезпечним для її подальшого iснування, нiж тиск 
денацiоналiзацiї ззовнi. 

В нацiональнiй iдеї він вбачав ту силу, яка може пiдняти Україну з руїни та вивести на 
шлях нового життя. Тому вiн вiдверто говорить, що «iдея нацiональностi завжди є рiд 
месiанiзму». 

Вiд нацiональної iдеї О. Потебня йде далi — вiн висуває «право нацiональних культур, 
тобто право народiв на самостiйне спiвiснування i розвиток»16. Це вже iдея суверенностi, 
адже тільки народ може бути сувереном, тобто носiєм невiд’ємних прав. Учений застерiгає 
вiд небезпеки того, що у пошуках своєї національної окремiшності ми будемо знаходити не 
те, що є, а те, чого собi бажаємо. Він добре бачив, у якiй сферi людської душi лежить та сила, 
що веде до розв’язання таких питань, як право на самостiйне спiвiснування i розвиток. На-
род, як i мова, має безлiч цiлей, досягає їх, власне, тим, що живе, казав О. Потебня. Живе i 
тим самим не дає трактувати себе як «етнографічний матеріал», що його iз Заходу прагнуть 
переробити на полякiв, а зi Сходу — на малоросiв. 
Фiлософське значення теоретичної спадщини О. Потебнi полягає тому, що головною iде-

єю, яка гiпотетично була висловлена ще в минулому столiттi, є думка про те, що початком i 
підставою духовного життя народу є мова, яка зумовлює iснування і відтворення певної ет-
носоціальної спільноти. Отже, у О. Потебні важливим був не лише психолінгвістичний, але й 

                      
15 Потебня А.А. Язык и народность // Эстетика и поэтика. — М., 1976. — С. 363. 
16 Там само, С. 279. 
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культурологічний, тобто аксіологічний вимір, тому для нього, про що особливо слід наголо-
сити тепер, системоутворюючим є не лише відношення мова — мислення, але й відношення 
мова — культура. Складовими філософської парадигми є символічні узагальнення (закони і 
концепти лінгвістичної теорії) Потебні; філософські елементи, що зумовлюють спосіб світо-
бачення та його онтологію; ціннісні (аксіологічні) установки, що вплинули на вибір напрям-
них дослідження, і врешті-решт, «загальноприйняті взірці», тобто схеми розв’язання конкре-
тних проблем, що й забезпечує існування наукової традиції. У цілому філософська 
парадигма О. Потебні значно ширша за його лінгвістичну теорію і, безумовно, передує їй в 
часі. 

Михайло Драгоманов (1841–1895) став однiєю з перших жертв хвилi репресiй проти 
українського руху, що знайшла завершення в Емському указi 1876 року. За особистим нака-
зом Олександра II у 1875 році його звiльнили з Київського унiверситету i вiн був змушений 
емiгрувати за кордон. Оселившись у 1876 році Женевi, почав видавати збiрник «Громада» 
(1878–1882), вийшло п’ять томiв. Це був перший модерний український полiтичний журнал, 
окрiм нього, видавалися брошури українською, росiйською та захiдноєвропейськими мова-
ми, цi останнi мали на метi iнформувати європейську громадськiсть про українську пробле-
му. Найближчими спiвробiтниками М. Драгоманова були С. Подолинський та М. Павлик. 
«Женевський гурток» М. Драгоманова став першим зародком українського соцiалiстичного 
руху. 

В основi свiтогляду вченого лежить iдея поступу, яку вiн вважав за найвищий здобуток 
європейської науки. У своєму творi «Шевченко, українофiли й соцiалiзм» він ясно показує, 
погляди яких саме представникiв європейської науки вiн прийняв за свої. Це К. А. Сен-
Сiмон, П. Ж. Прудон, О. Конт — творець позитивiзму, а далi Л. А. Фейєрбах, це iмена тих, 
кого сам М. Драгоманов вважає своїми духовними провiдниками. Всi вони разом iз всес-
вiтньою iсторiєю ведуть, на думку М. Драгоманова, до висновку про «безупинний поступ 
громадський». Метою цього поступу є здiйснення iдеалiв лiбералiзму та соцiалiзму, а най-
вищим iдеалом, якого усе людство має прагнути, є, на його думку, — у сферi суспiльно-
полiтичнiй — анархiчний лад, «безначальство», тобто добровiльна асоцiацiя гармонiйно роз-
винених осiб, з обмеженням до мiнiмуму елементiв примусу в суспiльному життi. Шлях до 
цього iдеалу — федералiзм iз властивою йому децентралiзацiєю та самоуправою громад i об-
ластей. Звiдси — негативне ставлення М. Драгоманова до централiстського республiканства 
«якобінського» типу і його симпатiї до Швейцарської конфедерацiї. 

Таким чином, пiд впливом П. Ж. Прудона та крайнiх представникiв англiйського лiбе-
ралiзму, кiнцевий суспiльний iдеал М. Драгоманов вбачає у теоретичнiй концепцiї анархiї 
(«безначальство»), тобто бездержавному федералiзмi осiб i колективiв, згуртованих на заса-
дах суто господарських iнтересiв, а також комунiзмi у сферi суспiльно-економiчнiй й, певно 
що, разом iз безбожництвом у сферi духовнiй. 

М. Драгоманов рiзко виступав проти тих, хто намагався довести моральну цiннiсть релiгiї. 
Розвиток науки, вважав вiн, ставить людину перед дилемою визначення чогось одного — 
«або астрономiя, або Iсус Навiн, або геологiя, або Мойсей, або фiзика, або ходiння по воді, 
або фiзiологiя, або воскресiння мертвих, або порiвняльна фiзiологiя i iсторiя — або визна-
чення вiдверто будь-якої релiгiйної системи...»17. Тому, завершуючи свої роздуми, вiн дохо-
дить висновку, що у передових людей в Європi «порвалась» вiра християнська i виробилась 
думка про природний безупинний поступ в iсторiї. 

М. Драгоманов був соцiалiстом i в основу свого вчення поклав мужикофiльство, що праг-
нуло винайти такий суспiльний лад, у якому кривда була б зведена до мiнiмуму. Основною 
одиницею своєї будови він покладав громаду як найменшу, на йог думку, суспiльно-
полiтичну органiзацiю спiльноти. Тому свiй соцiалiзм вiн називав громадiвством, тобто ор-
ганiзацiєю, що спирається на автономiї у федеральнiй злуцi громад. Основами для форму-

                      
17 Драгоманов М. П. Три листи до редакцiє «Друга» // Драгоманов М. П. Лiтературно-публiцистичнi працi. —  

Т. 1. — С. 418. 
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вання та реформування тих вiдносин, на думку М. Драгоманова, повиннi бути передусiм ос-
новнi права людини — свобода думки й слова, зборiв та коалiцiй, толеранцiї полiтичних та 
релiгiйних переконань, як вiн висловлювався, вiри i безвiрства. 

Головною хибою соцiально-демократичної доктрини майбутнього суспiльного ладу, яку 
М. Драгоманов не подiляв, була власне регламентацiя та бюрократизацiя всього життя, су-
проти якої він висував волю людини, а особливо волю громади як самостiйної соцiальної 
одиницi, яка найкраще може знати потреби i здiбностi кожного свого члена. На тому мiстич-
ному ґрунтi виростали рiзнi паростi слов’янофiльства з його вiрою в призначену слов’янству, 
а особливо Росiї, мiсiю вiдродження i обновлення всього людства. 

Як противагу всякому слов’янофiльському мiстицизму та соцiалдемократичному фаталiз-
му М. Драгоманов висуває принцип культурностi й освiти. Із цих позицiй вiн виступив проти 
утопiчної теорiї загальної соцiальної революцiї, що мала одним ударом перевернути iсную-
чий тодi лад i запровадити здiйснення соціалістичного iдеалу на землi. Найбiльшими прихи-
льниками цiєї теорiї були росiйськi соцiалiсти. Супроти неї М. Драгоманов висував твер-
дження, що будь-яка революцiя має головним чином полiтичний характер, змiнює полiтичнi 
форми панування, але не має сили витворити новий лад суспiльного життя. Принцип етног-
рафiчний i нацiональний він вiдкинув як застарiлий i невигiдний, висуваючи на противагу 
йому своє поняття «економічних басейнів». Нацiональнiсть для нього не бiльше як форма, 
спосiб висловлення, контур, що повинен бути заповнений одним iнтернацiональним змiстом. 
В основу майбутнього державного будiвництва вiн не наважився покласти нацiональний 
принцип, а намагався замаскувати його принципом обласних автономiй, хоча дуже добре бу-
ло йому вiдомо, що автономiя областi (за територiальної цiлiсностi) нерiвнозначна автономiї 
національності нацiональної держави. Саме тому, напевне, М. Драгоманов згодився укласти i 
опублiкувати в 1884 році нарис росiйської конституцiї без покладення в її основу принципу 
нацiональної автономiї, бо не вважав це принциповим питанням i гадав, що можна обiйтись 
без нього. «Огляд iсторiї i теперiшньої практики європейських народiв показує, — писав М. 
Драгоманов, — що автономiя полiтична i нацiональна можлива й без державної вiдрубностi. 
От через те i я, не бачачи ґрунту для державного сепаратизму українського, бачу повну мож-
ливiсть полiтичної i нацiональної автономiї української на ґрунтi земської автономiї»18. 
М. Драгоманов не вiрив у практичну здiйсненнiсть сепаратизму для України, вiн радив боро-
тися за демократизацію та федералiзацiю iснуючих на той час держав-iмперiй Росiйської та 
австро-угорської у такий спосiб, щоб українство могло в них «вільно» розвиватись. 

Iдеал бездержавностi цiлком послiдовно завiв М. Драгоманова до вiдкидання iдеалу укра-
їнської нацiонально-полiтичної самостiйностi. Про минулi часи вiн виказував думку, що для 
всесвiтнього «поступу» українська держава, може й була б корисна; але зараз, створення ук-
раїнської держави неможливе й непотрiбне. На майбутнє державний лад, згiдно з його кон-
цепцiєю, має бути заступлений анархiєю. З цього М. Драгоманов робить цiлком послiдовний 
висновок, що iдеал української самостiйної держави на майбутнє непотрiбний, а для загаль-
ного «поступу» навiть шкiдливий. 

Своє філософське кредо Іван Франко (1856–1916) як мислитель висловлював переважно 
у своїх поемах, а також у спеціальних наукових розвідках. Якi ж фiлософськi переконання 
мав І. Франко? Вiдповiдаючи на це запитання, слiд зазначити, що в нас немає пiдстав запере-
чувати І. Франковi в тому пунктi, де вiн визначає свою свiтоглядну позицiю як рацiоналiзм. 
Рацiоналiзм, говорить він, «се є змагання — керуватися розумом, просвiтою». 

Викладаючи свої розумiння розвитку людського суспiльства, І. Франко бере за основу за-
гальнi закони еволюцiї в органiчнiй природi; «треба, — зазначає вiн пiзнати її двигаючi при-
чини i головнi форми, в яких вона проявляється»19. За своєю соцiально-полiтичною спрямо-
ванiстю Франко — соцiалiст. Його уявлення про соцiалiзм не збiгаються зi змiстом 
«наукового соцiалiзму» К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Ленiна, хоча І. Франко й цiнував Маркса 

                      
18 Драгоманов М. Листи на Надднiпрянську Україну // Лiтературно-публiцистичнi працi. — Т. I. — С. 472. 
19 Франко I. Мислi о еволюцiї в iсторiї людськостi // Зiбр. творiв. — Т. 45. — С. 82. 
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за пiднесення теорiї соцiалiзму «до значення позитивної науки»20. Проте саме Франко зробив 
глибокий футуристичний аналіз сучасного йому марксизму, передбачивши і комуністичну 
деспотію СРСР (життя Енгельсовій народній державі, як він казав), і подвійні стандарти, і 
катастрофічний вплив їх на українські справи. Це він назвав тогочасний соціал-демо- 
кратичний рух «релігією ненависті». 
Соцiалiзм як суспiльний iдеал І. Франка базувався не на класових цiнностях, а на загально-

людських. Це тi принципи, «на котрих основується робiтницький iдеал будущого ладу, а 
тiльки понятi широко, цiлiй чистотi. Всi вони якнайтiснiше в’яжуться з собою, обусловлю-
ються взаємно»21. Соцiалiзм, як майбутнiй устрiй, за Франком, «буде базуватися на як най-
ширшім самоуправлiннi общин, повiтiв i країв, складених iз кiлькох людей i поєднаних мiж 
собою вiльною федерацiєю, що ґрунтується на солiдарностi iнтересiв»22. І. Франко надзви-
чайно обережно пiдходить до шляхiв реалiзацiї соцiалiзму як суспiльного iдеалу. Вiн катего-
рично виступає проти його штучного насадження. 

Соцiальне завдання І. Франко формулює як «народне вiдродження». «Перед українською 
інтелігенцією, — пише мислитель, — вiдкривається тепер при свобiднiших формах життя в 
Росiї, величезна дiйова задача — витворити з величезної етнiчної маси українського народу 
українську нацiю, суцiльний культурний органiзм, здiбний до самостiйного культурного й 
полiтичного життя, відпорний на асимiляцiйну роботу iнших нацiй, вiдки б вона не йшла, та 
при тім податний на присвоювання собi в якнайширшiй мiрi i в якнайшвидшiм темпi загаль-
нолюдських культурних здобуткiв, без яких сьогоднi жодна нацiя i жодна хоч i як сильна 
держава не може остоятися»23. 

Таким чином, пiклування І. Франка про розвиток нацiональної культури, прагнення виве-
сти її на рiвень передових культур Європи, турбота про освiту, вживання рiдної мови, її ста-
тус серед iнших мов, мораль диктується тими соцiально-полiтичними умовами, якi склалися 
в Українi на межi XIX–XX ст. творчості Лесі Українки (1871–1913) чітко простежується, з 
одного боку, морально-етичний аспект, притаманний українській філософії, та наслідування 
західних філософських ідей Ф. Ніцше і поета-романтика Г. Гейне. Основними мотивами є 
мотиви природи, кохання, самотності й ранньої недуги. У дев’ятирічному віці вона напише 
свого першого вірша під назвою «Надія», вже там закладені основні категорії і поняття її сві-
тогляду — доля-воля-надія, життя-смерть, Дніпро-степ-могили… 

Ні долі, ні волі у мене нема,  
Зосталася тільки надія одна: 
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,  
Поглянути ще раз на рідну країну, 
Поглянути ще раз на синій Дніпро,  
Там жити чи вмерти, мені все одно; 
Поглянути ще раз на степ, могилки, 
Востаннє згадати палкії гадки… 
Ні долі, ні волі у мене нема, 
Зосталася тільки надія одна24. 

Леся Українка популяризувала марксистські твори, проте сама марксистом так і не стала. 
Зробила переклад українською мовою «Маніфесту Комуністичної партії» К. Маркса і  
Ф. Енгельса, «Розвиток соціалізму від утопії до науки» Ф. Енгельса тощо. 

Найбільш характерною рисою її творчості, на думку Д. Донцова, стане ніцшеанський во-
люнтаризм. Душею ми пізнаємо нематеріальну правду, що є догматичною і нелогічною. 
Природу ідей Донцов пояснював словами О. Шпенґлера: «Ідей не можна висловити: митець 

                      
20 Франко I. Мислi о еволюцiї в iсторiї людськостi // Зiбр. творiв. — Т. 45. — С. 135. 
21 Там само, с. 135. 
22 Франко І. Прогмама галицьких соціалістів // Зібр. творів. — Т. 45. — С. 452. 
23 Франко I. Одвертий лист до галицької української молодежi // Зiбр. творiв. — Т. 45. — С. 404. 
24 Українка Леся. Твори: В 2 т. — К.: Наук. Думка, 1986. — С. 51. 
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споглядає їх, мислитель відчуває їх, державний муж і вояк — їх здійснює... Ідеї свідчать про 
своє буття через стиль народів, через тип людини, через життя»25. 

Леся Українка добре знала вагу і силу слова: 
Слово, моя ти єдиная зброє, 
Ми не повинні загинуть обоє! 
Може, в руках невідомих братів 
Станеш ти кращим мечем на катів26. 

Отже, нематеріальну правду пізнають одиниці — поети-генії, наприклад, Тарас Шевчен-
ко, Леся Українка, великі державні мужі — Володимир Мономах, Іван Мазепа, учені — Не-
стор Літописець, церковні провідники — митрополит Петро Могила та інші. 
Учення про ноосферу в українській інтелектуальній традиції пов’язане і постаттю Воло-

димира Вернадського (1863–1945). Як мислитель і натураліст, він спробував вiдповiсти на 
запитання: у чому полягають реальнi умови або передумови утворення ноосфери, що вже 
iснують або створюються у процесi iсторичного розвитку людства. На його думку, основнi 
передумови можна звести до такого: 

Людство стало єдиним цiлим. Iсторичний процес на наших очах докорiнно змiнюється. 
Вперше в iсторiї людства iнтереси народних мас — усiх i кожного — i вiльної думки особис-
тостi визначають життя людства, є мiрилом його уявлень про справедливiсть. Людство, взяте 
в цiлому, стає потужною геологiчною силою. Перед ним постає завдання перебудови бiосфе-
ри в iнтересах єдиного цiлого, що вiльно мислить27. 

Перетворення засобiв зв’язку та обмiну, де людство повинно стати єдиним в економiчно-
му та iнформацiйному вiдношеннi. Ноосфера — явище загальнопланетарне. Вiд- 
криття нових джерел енергiї. Пiднесення добробуту населення. Рiвнiсть усiх людей, тому 
людство повинно прийти до повної рiвностi рас, народiв, незалежно вiд кольору шкiри та 
вiросповiдання. Виключення вiйни з життя суспiльства. 
Ноосфера, на думку В. Вернадського, — це нова геологiчна оболонка Землi, яка створю-

ється на наукових засадах. «Наукова думка, — казав вiн, — охоплює всю планету, всi держа-
ви, що на нiй розташованi. Повсюди створювались численнi центри наукової думки i науко-
вого пошуку. Це перша основна передумова переходу бiосфери в ноосферу»28. 

Загалом можна ствердити, що вчення про перехiд біосфери ноосферу — вершина наукової 
творчостi Вернадського. Воно включає узагальнення величезного свiтоглядного значення 
ролi людства еволюцiї бiосфери, єдностi людства i бiосфери. 

Живий, невпинний, молодий дух охопив наукове мислення на початку ХХ ст. Пiд його 
впливом, каже В. Вернадський, гнеться i тремтить, руйнується i змiнюється сучасний нау-
ковий свiтогляд. Цей iсторичний перелом повинен бути пережитий смiливою та вiльною 
думкою. Треба далеко вiдкинути вiд себе старi «істини», якi на наших очах перетворюють-
ся на старi забобони. Цей великий рух, який тепер розгортається у царинi наукового мис-
лення, не може не вплинути на iншi сторони людської свiдомостi. Сковородинський iдеал — 
шукання iстини — був основою життя В. Вернадського, який завжди намагався висловити 
її без жодних поступок. Це, на думку вченого, i є найважливiшим запереченням будь-якого 
лицемiрства i фарисейства, що становить основну силу його вчення. Тут найбiльше виявля-
ється його особистiсть, її соцiальна спрямованiсть. «Я впевнений, — писав Вернадський, — 
що все вирiшує людська особистiсть, а не колектив, elite країни, а не демос i значною 
мiрою її вiдродження залежить вiд невiдомих нам законiв появи великих особистостей... 
Звичайно, що нiчого не зробить із цим соцiалiстична схоластика, як не зробило царське са-
модержавство i православний синод. В силу вiльної думки я вiрю як в єдину реальну силу, 
бiльш могутню, нiж це ми думаємо в наших полiтичних розрахунках»29. Вчений добре ро-
                      

25 Див.: Донцов Д. Де шукати наших традицій. — Львів, 1937. — С. 91–92. 
26 Українка Леся. Твори: В 2 т. — К.: Наук. Думка, 1986. — С. 110. 
27 Вернадський В.И. Философские мысли натуралиста. — М., 1988. — С. 509. 
28 Вернадський В.И. Философские мысли натуралиста. — М., 1988. — С. 500–501. 
29 Вернадський В.И. Я верю в силу свободной мысли... // Новый мир. — 1989. — № 12. — С. 214. 
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зумiв варваризацiю, яку вносив соцiалiзм у життя суспiльства. На його очах вiдбувалося 
нищення вищих шкiл: на так званi робфаки набирали непiдготовлену молодь, унiверситети 
перетворилися в прикладну школу. Особливо постраждали унiверситети в Україні, які були 
перетворені в Iнститути Народної Освiти, котрi проiснували до 1933 року. Росiйська ака-
демiя наук — єдина установа, в якiй нiчого не порушено. Вона залишилась у старому ви-
глядi, з повною свободою всерединi. Звичайно, ця свобода вiдносна, як i всякi свободи в 
тоталiтарнiй державi. Матерiальне життя вчених дещо полiпшувалось, але утиски в нау-
ковiй сферi посилювались. 

В. Вернадський вважав, що головною силою, яка зрештою подолає цей гнiтючий стан, є 
вiльна думка i розумова творчiсть при спiвдiї науки, фiлософiї, релiгiї, мистецтва. Повага i 
визнання цінності людської особистостi не дозволили йому йти в полiтичнiй боротьбі шля-
хом якобiнства. Суспiльний розквiт унаслiдок революцiї, а особливо такої, як комунiстична, 
є, на думку Вернадського, неможливим.  

Комунiстична революцiя подiбна до хiмiчної реакцiї, де результат вiддзеркалює весь про-
цес. Корiння комунiзму сягають старої росiйської державностi й чину цiлих поколiнь росiй-
ської iнтелiгенцiї, яка пiдготувала (на подив гiдною енергiєю та запалом) цей лад. 

В. Вернадський доходить висновку, що не тiльки комунiсти, а й усi соцiалiсти — вороги 
свободи, тому що для них людська особистість никне перед цiлим30. Починаючи принаймнi з 
епохи петровських реформ, а то й ранiше, i до наших днiв, за всiх соцiальних перетворень 
прослiдковується загальна закономiрнiсть — жодне із цих перетворень не змогло не те що 
зруйнувати, а навiть серйозно розхитати певну соцiальну надструктуру, якусь елiтарно-
бюрократичну за своєю природою суперсистему, що неначе велетенський обруч стягує су-
спiльство. В результатi консервативне гiгантське «ціле» буквально розплющило «маленьку 
людину». Перiодом «смути і анархії» називає росiйська iсторiографiя добу, коли державна 
машина розлагоджується, коли окремi її частини дiють незалежно вiд цiлого. В. Вернадський 
був лiбералом i навiть вiдiгравав значну роль у лiберальному русi дореволюцiйного перiоду. 
Лiбералiзм покликав до дiї людей, якi ненавидiли iмперське минуле, не вiрили в життєздат-
нiсть фантазiй i схем далекого майбутнього. Лiберали прагнуть творити теперiшнє, але вони 
усвiдомлюють, що росiйська полiтична думка далека від полiтичної дiяльностi, тобто якщо 
полiтична думка не завмерла зовсiм, а лише спотворена, то полiтична дiяльнiсть у російсь-
кому суспiльствi повнiстю вiдсутня. 

В. Вернадський як учений, мислитель, громадянин i, нарештi, як українець, був перекона-
ний, що український рух є природним i живиться коріннями народного життя, тому вiн нiко-
ли не згасне. Адже йдеться про захист iнтересiв справжньої культури, яка здатна проникнути 
в народнi маси набагато глибше i ширше, нiж та загальноросiйська культура, iм’ям якої опе-
рують противники українського руху. В. Вернадський створив свою цiлiсну фiлософiю Всес-
вiту, фiлософiю суспiльного життя, висловив оригінальні думки про українську справу, якi є 
актуальними i сьогоднi. Постать В. Вернадського займає чiльне мiсце у розвитку фiлософсь-
кої думки в Українi. 

 
4.	Українська	національна	ідея:	В.	Липинський,		

М.	Міхновський,	Д.	Донцов	та	ін.	

Оскільки з часів романтизму самоусвідомлення українців як нації стало одним із найакту-
альніших завдань, серед вчень українських мислителів вагоме місце займають ті, що присвя-
чені обґрунтуванню української національної ідеї. 

В’ячеслав Липинський (1882–1931) — український мислитель, історіософ, представник 
консервативної традиції, творець монархічної ідеї, політичний діяч і дипломат народився 
17 квiтня 1882 року в с. Затурцi на Волинi. Гiмназiю закiнчив у Києві. Пiсля закiнчення 

                      
30 Див.: Вернадский В.И. Я верю в силу свободной мысли // Новый мир. — 1989. — №12. — С. 213. 
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унiверситетських студiй з iсторiї й агрономiї у Краковi та Женевi поселився у своєму маєтку 
на Уманщинi. У 1917 році брав участь в органiзацiї Української демократично-хлiборобської 
партiї, опрацював для неї програму, основою якої були оборона державного суверенiтету 
України та збереження прав власностi на землю. У 1918 році — посол Української держави у 
Вiднi. 

У 1920 році написав працю «Україна на переломі» (1657–1659). 1926–1927 рокаї — в 
емiграцiї керує кафедрою iсторiї української державностi в Українському науковому iнсти-
тутi (Берлiн). З iнiцiативи В. Липинського була створена полiтична органiзацiя «орденсько-
го» типу «Український союз хлiборобiв-державникiв» (УСХД). На той час вiн є визначним 
лiдером консервативно-монархiчного руху серед емiграцiйних кiл. Iдеологiчний орган руху, 
збiрник «Хлiборобська Україна», надрукував фундаментальний iсторiософський трактат 
«Листи до братiв-хлiборобiв», окремою книгою твiр вийшов у свiт у 1926 році. Через конф-
лiкт з гетьманом П. Скоропадським i розкол серед гетьманцiв В. Липинський у 1930 році 
проголосив УСХД розпущеним. 

У першому перiодi своєї дiяльностi В. Липинський був народником i демократом. Проте 
вже тоді у перших своїх кроках він репрезентує державно-полiтичний аспект мислення, а са-
ме — перевагу полiтичного над етнографiчним i фольклорним, коли йдеться про встанов-
лення нацiональної належностi. «Матерiали до програми» Української демократично-хлiбо- 
робської партiї, написанi В. Липинським, є першою програмою українських самостiйницьких 
i нацiонально-державних спрямувань. У нiй закладена концепцiя об’єднання всіх українсь-
ких земель в однiй нацiональнiй державi, iдея народного суверенiтету i позицiй української 
хлiборобської демократiї. 

Українська нацiональна iдея тiльки тодi здатна оживити собою українську етнографiчну 
масу, коли вона йде поряд з iдеєю суверенiтету українського народу, коли вона кличе до по-
вного нацiонального визволення й на мiсце рабської служби чужим державним органiзацiям 
ставить домагання створення власної держави. «Внутрiшня боротьба українська тiльки тодi 
могла би бути не руйнуючою, а творчою, коли б велась вона в iм’я повної волi повної — 
державної й культурної — незалежностi цiлої без винятку української нацiї. Не iснує нi од-
нiєї європейської нацiї без спiльної iдеї нацiональної незалежності i без спiльної боротьби за 
цю незалежнiсть. I тiльки коли iснує об’єднуюча спiльна iдея української нацiональної неза-
лежностi, можемо говорити про iснування української нацiї»31. 

Причини поразки української держави в 1917–1920 роках мислитель вбачав у тому, що 
боротьбу за створення української держави здійснювали люди, якi в державну незалежнiсть 
України не тільки перед тим нiколи не вiрили, але до самої iдеї державної незалежностi ста-
вилися з погордою й вороже; пiд гаслом висміювання самостiйництва як «буржуазного бала-
кунства» пройшов увесь перiод iдейної пiдготовки до нацiональної революцiї наприкiнцi 
ХIХ i на початку ХХ ст.; українська демократична iнтелiгенцiя не могла уявити себе в ролi 
будiвничих української держави, i тому iдея своєї держави, збудованої якимись українськими 
класами, була їй якщо не ворожою, то, в кращому разi абсолютно чужою. Натомiсть вона 
хотiла використати для себе єдину роль, до якої вона за природою своєю почувалася здатною — 
роль посередникiв мiж росiйською державою й українськими народними масами; розвал 
Росiйської імперії був катастрофiчною несподiванкою для української iнтелiгенцiї. I не тому 
проголосили iнтелiгентськi соцiалiстичнi партiї самостiйнiсть, що вони раптом вiдчули непе-
реборне бажання мас мати свою державу, як це домагалися робити бiльшовики на мiсцi ста-
рої спорохнявілої росiйської держави, а просто тому, що нова бiльшовицька Росiя не захотiла 
з ними, як репрезентантами нацiї, говорити. Не стало раптом того, перед ким можна було ви-
ступати посередником. А тому росiйськi бiльшовики, а не нацiональна українська iдея, зму-
сили українську iнтелiгенцiю ступити на шлях повного нацiонального визволення, шлях са-
мостiйностi та державного будiвництва. Таким чином, через бойкотування власної держави 

                      
31 Липинський В. Листи до братiв-хлiборобiв про iдею i органiзацiю українського монархiзму. — Вiдень, 1926. —  
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українською інтелігенцією, вона несе віповідальність перед iсторiєю не меншу, нiж тi, що 
стояли тодi на чолi української держави. Коли вiдродження нацiї вiдбувається без нацiональ-
ного iдеалiзму, без любовi до цiлої нацiї в усiх її класах i групах, без того iдейного нацiона-
льного пафосу, того романтичного захоплення волею й незалежністю нації, що супроводжу-
вало вiдродження всiх європейських народiв, — то iз самого поняття нацiї викидається весь 
його живий творчий змiст i залишається тiльки мертва шкаралупина без зерна. 

Уперше «монархічну ідею» В. Липинський висунув ще у 1911 році на нарадах українсь-
ких патрiотiв-самостiйникiв. Тоді вiн вiдстоював думку, що ставка на демократизацiю Росiї є 
недоцiльною й українцi нiчого не здобудуть, коли не виборюватимуть «державної сторони 
нашої справи». Його не цiкавили суто культурницькi розумування з приводу того, хто добре 
говорить українською мовою i хто якого вiросповiдання. Вiн не вважав, що, будучи україн-
цем у полiтицi, йому треба перестати бути римокатоликом. 

Перше завдання, що його поставив собi В. Липинський, була iсторична реабiлiтацiя не 
тільки тiєї української шляхти, яка залишилася при вiрi своїх батькiв, але також тiєї частини, 
яка змiнила свої вiросповiдання. У своїй працi «Шляхта на Українi» В. Липинський дово-
дить, що українська шляхта взяла участь у великiй Українськiй революцiї не в особi якихось 
окремих випадкових одиниць, а як окрема суспiльна верства, що має iндивiдуальнi прикмети 
та спецiальнi iнтереси. Це була настiльки сильна верства, що зумiла пiднести свої становi 
домагання до загальнонацiональних. 

В. Липинський постає перед нами не лише як iсторик української держави, але і творець 
оригінальної концепції державностi. Суть цiєї нової оригiнальної концепцiї полягає в тому, 
що саме за часiв Хмельниччини зародилася, може, ще тiльки в загально окреслених обрисах, 
найбiльша iдея, яку видала українська полiтична думка: iдея незалежностi й самостiйностi 
української держави. В. Липинський як iсторiософ формує наш державницький погляд, а са-
ме: епоха козаччини була епохою української державностi. Традицiйнiй концепцiї Хмель-
ниччини фiлософ iсторiї В. Липинський протиставив нову концепцiю — процес розбудови 
Української держави. На його думку, вiдродження української держави в XVII ст. зумовлене 
такими чинниками: 

а) об’єднання всiх верств українського суспiльства довкола козацького ядра, яке в ходi ви-
звольної вiйти ввiбрало в себе найактивнiшi елементи iнших станiв — селянство, мiщанство, 
шляхту; 

б) активна участь українського шляхетства в козаччинi, що у вирiшальний момент зумо-
вило полiтичне окультурення козаччини «загнуздання» напiвкочового низового козацтва си-
лами козацтва осiлого, городового; 

в) перемога старшинсько-шляхетського козацького землеволодiння та пов’язаного з ним 
хутiрського iнтенсивного хлiборобства над екстенсивним; 

г) колонiальне господарство польських магнатiв i освячення визвольної вiйни авторитетом 
православної церкви. 

В суспiльствi В. Липинський видiляв три джерела влади:  
    сила матерiальна,  або «войовники»,  
     економiчна  — «продуценти»  
    та iнтелектуальна, або «iнтелiгенти», 

мiж якими можливi й певнi комбiнацiї. Державотворчий iнстинкт притаманний войовни-
кам-продуцентам. Iнтелiгенцiя, за В. Липинським, виконує допомiжну роль, важливу тим, що 
вона усвiдомлює та формує стихiйнi, пiдсвiдомi спрямування в суспiльствi. 

Теорiя абсолютної монархiчної спрямованостi гетьманату випливає з певного погляду на 
хiд всесвiтньої iсторiї. Вона ґрунтується на переконаннi, що кожний народ мусить пройти 
перiод монархiї. 

З огляду на те, що в XVII cт. в Європi та Росiї панував абсолютизм, який дав багато таких 
державних iнституцiй, що мали вирiшальний вплив на державну консолiдацiю, В. Липинсь-
кий дiйшов висновку, що власне вiдсутнiсть абсолютної монархiї на теренах України була 
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причиною неоформлення власної державної органiзацiї та вiдсутностi її протягом сторiч. 
«Покликанням, признанням i скрiпленням самодер-жавної влади царської — закiнчилось 
урештi-решт i велике українське повстання 1648 р. Закiнчилось воно так трагiчно для нашої 
нацiї тому, що тодiшнi полiтики — мужi державнi — нашi не зумiли збудувати своєї україн-
ської, необхiдної на тi часи, нiвелюючої всi стани i на новiй законностi опертої абсолютисти-
чної монархiї»32. Як учений, В. Липинський намагається висвiтлити тi сторони Переяславсь-
кої угоди, якi пiдтверджували думку, що це був випадковий мiлiтарний союз двох держав i 
що в Переяславi українська держава була представлена як партнер. Вiн визнав низку пози-
тивiв за Переяславським договором, не йдучи водночас у руслi росiйської iмперської iсторiо- 
графiї М. Карамзiна та його iсторичної школи. 

Як люблiнська легенда в Польщi, так само переяславська легенда Росiї iдеологiчно i юри-
дично спасла українську аристократiю — після банкрутства її власної держави — вiд стано-
вища завойованої, пiдбитої, рабської в державi чужiй. Цi легенди i тут i там дали нашiй арис-
тократiї всi права й привiлеї аристократiї державної нацiї на тiй пiдставi, що, мовляв, вона до 
тих держав сама, добровiльно, без примусу пристала. Український монархiст В. Липинський 
хотiв бачити Б. Хмельницькому першого українського абсолютного монарха, який створив 
українську гетьманську династiю. Але всi зусилля Богдана були наперед приреченi, оскiльки 
монархiчної традицiї на той час в Українi не iснувало, i кожного гетьмана старшина хотiла 
тiльки вибирати. Це i дало народницькiй школi, особливо М. Грушевському, вбачати в геть-
манах запорозького вiйська президентiв республiки, а В. Липинському в декотрих з них 
угледiти риси абсолютного монарха. 

У монархiчної теорiї В. Липинського, що опиралась на українську iсторичну базу, ор-
ганiчно випливає ще один момент його iсторiософiї — це культ сили i великої людини. У 
пiзнiшiй творчостi В. Липинського, особливо в «Листах до братiв-хлiборобiв» дедалі помiт- 
нiшою є його схильнiсть до твердження, що саме великi люди творять iсторiю. У центрi його 
фiлософiї iсторiї стоїть «велика людина», «потужний, Богом посланий» гетьман Богдан Хме-
льницький, з його жадобою до влади, хотiнням панувати, нещаднiстю у вiйнах, хитрiстю в 
переговорах i твердiстю руки супроти пiдвладних досягненнi своєї мети. 

Найiстотнiшим елементом мислення В. Липинського залишається для нас розумiння й 
оцiнка проблеми сили. «Сила й авторитет — двi прикмети, без яких не може з’явитися в нацiї 
провiдна об’єднуюча та органiзуюча її групи влада»33. Розмiрковуючи про значення сили 
полiтицi, В. Липинський вiдстоював позицiю, що межує з ученням видатного мислителя епо-
хи Вiдродження Н. Мак’явеллi. Обидва вони цiкавилися насамперед питанням, як найкраще 
здобути державу й забезпечити в першi кроки її iснування та розвою. Цi двi iсторичнi постатi 
роздiляє чотири столiття, але їх об’єднує своєрiдна фiлософiя сили, яка так потрiбна в умовах 
консолiдацiї нацiї, боротьби за державну незалежнiсть. В. Липинський бачив, що «без сили 
меча, без фiзичного примусу, яка од початку i до кiнця свiту була, єсть i буде прерогативним 
монополем, ознакою i суттю держави, нiяка сила громадська не може анi забезпечити себе, 
анi зреалiзувати своїх остаточних бажань»34. В. Липинський як представник українського 
мак’явеллiзму був першим полiтичним мислителем, який трансформував проблему сили у 
свою iсторiософiю та продумав її основнi засади. Відомі його слова про те, що нiхто нам не 
збудує держави, коли ми самi її собi не збудуємо. Учений переконував, що держава є нацiо-
творчим чинником i що тiльки тодi може бути створена повноцiнна нацiя, коли iснує держа-
ва. Наша нацiя роз’єднана полiтично, iдейно й культурно. Щоб не загинути назавжди, вона 
мусить створити свою державу, власну одну нацiональну державну iдею, яку в формi нацiо-
нально-державної незалежностi мають поляки, чехи, угорцi, не кажучи вже про iншi великi 
культурнi нацiї, — й одну нацiональну культуру, таку, що об’єднує кожну нацiю на цiлому 
свiтi одне тiло. Звiдси випливає розумiння В. Липинським нацiональної належностi. Вiн ста-

                      
32 Липинський В. Україна на переломi 1657–1659. — Вiдень, 1920. — С. 65. 
33 Липинський В. Листи до братiв-хлiборобiв — про iдею i орагнiзацiю українського монорхiзму. — Вiдень, 1926. — С. 79. 
34 Там само, с. 126. 
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вить знак рiвностi мiж державною i нацiональною належнiстю. На мiсце культурно-мовного 
нацiоналiзму (прикладом може бути О. Потебня) В. Липинський ставить територiальний 
патрiотизм. Цим самим в українськiй полiтичнiй думцi утвердився погляд, що постiйнi ме-
шканцi української землi, незважаючи на їхню соцiальну належнiсть, вiро- 
сповiдання, етнiчне походження i навiть нацiонально-культурну свiдомiсть, мають бути пов-
ноправними громадянами української держави. Знак рiвностi мiж нацiональною i державною 
належнiстю, на чому наполягав В. Липинський, пiднiс наше нацiональне мислення до висоти 
європейської думки ХХ ст. Якраз у цьому, а також у поглядах та оцiнках на проблему нацiї 
та держави i багатьох iнших питаннях В. Липинський суттєво розiйшовся з iншим державни-
ком — Д. Донцовим. Якщо перший iшов «через державу до нацiї» (спочатку буває держава, а 
потiм нацiя), то другий — «через нацiю до держави», один був подвижником консервативної 
думки, другий — революцiйної. 

Філософію як ідеологію в українській духовній традиції репрезентують М. Міхновський 
та Д. Донцов. Феномен нацiональних iдеологiй, цебто фiлософiї як iдеологiї, — явище нiме-
цького духу, що розпочалося з Й. Г. Фiхте. Пiд час окупацiї Нiмеччини армiєю Наполеона 
Й. Г. Фiхте прочитав у Берлiнi публiчний цикл лекцій пiд назвою «Промови до нiмецької 
нацiї» (1807–1808). В них фiлософ закликав нiмецький народ до вiдродження, до згуртування 
навколо однiєї iдеї, до реформи системи виховання на нацiональних засадах, що, врештi-
решт, сприяло зростанню нацiональної самосвiдомостi в Нiмеччинi в перiод наполеонiвських 
вiйн. Саме такi промови, якими фiлософ звертається до громадян i до нацiї в цiлому, є суттє-
вими i невiд’ємними складовими народного духу. В таких промовах вiн висловлює максими 
свого народу i особистi погляди, виявляє розумiння iснуючих полiтичних вiдносин, тих за-
сад, якi визначають ту чи iншу мету, застосування того чи iншого образу дiй. У словах фiло-
софа лунає не чужа народу свiдомість, а його власна традицiя i культура: «Будьте якнай-
бiльше нiмцями, тодi ви будете справжнiми людьми» — казав Й. Г. Фiхте. 

Український нацiоналiзм як iдеологiя i як зорганiзований полiтичний чинник на українсь-
кому ґрунтi — явища дуже близькi, але не тотожнi. Становлення й розвиток українського 
нацiоналiзму припадає на роки мiж двома свiтовими вiйнами. Початковий етап українського 
нацiоналiзму пов’язаний з постаттю Миколи Мiхновського, його орiєнтацiєю на соцiальну 
справедливiсть i опертя на засади мiжнародного права, а другий етап, пiсля Першої свiтової 
вiйни, — з постаттю Дмитра Донцова, з його реваншистським пафосом. Обидва вони вiдi- 
грали важливу роль в iсторiї української полiтичної думки, започаткували певнi свiтогляднi 
позицiї нацiональної iдеологiї. 

Микола Мiхновський (1873–1924) — вiдомий український полiтичний дiяч кiнця ХIХ — 
початку ХХ ст., органiзатор українського вiйська, правник за фахом. Переслiдуваний бiльшо- 
вицьким режимом, наклав на себе руки. У 1891 році М. Мiхновський при підтримці кiлькох 
iнiцiативних студентiв заснував Братство Тарасiвцiв, метою якого було змагання за повер-
нення прав українському народовi. 

Братство, душею якого був студент-правник М. Мiхновський, не тiльки проголошувало 
примат нацiї на противагу інтересам iндивiдуальним чи груповим, але й визначало як пер-
шочергове завдання українця боротися за полiтичне визволення власної нацiї. 

Свiй нацiональний «символ вiри» М. Мiхновський виклав у промовi «Самостiйна Украї-
на», що вийшла друком у Львовi в 1900 році коштом новозаснованої Революцiйної Українсь-
кої Партiї (РУП). Програмнi «Десять заповiдей Української Народної Партiї» слiд вважати 
засадничими в процесi формування на українських землях нової модерної iдеологiї. Вiн був 
не тiльки першим, хто виступив з нацiоналiстичними iдеями i гаслом самостiйностi України 
«вiд Сяну по Кавказ», а й першим, хто зробив спробу надати українському нацiоналiзмовi 
зорганiзованi форми. Такою спробую було створення Української Народної Партiї, довкола 
якої почали гуртуватися українські нацiоналiстичнi елементи. М. Мiхновський добре ро-
зумiв, що часи вишиваних сорочок, свити та горiлки минули i нiколи вже не повернуться. 
Настав суворий час боротьби за свiй народ, боротьби кривавої та безпощадної. Потреба бо-
ротьби випливає з факту національного iснування й передбачає побудову на українських 
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землях справедливого соцiально орiєнтованого ладу. Тiльки такий соцiальний лад може ос-
таточно задовольнити український народ, знищити визиск, безправ’я, скасувати несправед-
ливий устрiй, збудований на насиллi, примусі, нерiвностi й пануваннi. 

Отже, iдейно-свiтогляднi i полiтичнi принципи національної iдеологiї можна звести до на-
ступних тез:  

— нацiональна iдеологiя виходить iз засади виняткового примату нацiї та нацiонального 
iнтересу, ставлячи нацiю i нацiональний iнтерес на перше мiсце у загальнiй системi соцiо-
полiтичних цiнностей, вважаючи, що національний iнтерес може бути повнiстю забезпече-
ний тiльки у власнiй, нi вiд кого не залежнiй державi;  

— розглядає нацiональний принцип як єдиний принцип справдi справедливого укладу 
мiжнародних вiдносин i тому заперечує право будь-якої нацiї поневолювати iншу нацiю, ви-
знаючи право кожної нацiї у свiтi на полiтичну незалежнiсть;  

— є самостiйницька й соборницька, коли йдеться про вiдновлення незалежної i суверенної 
держави української нацiї;  

— спирається на власні сили у боротьбi за полiтично-соцiальне визволення української 
нацiї;  

— визнає засаду народоправства (демократичного ладу) на шляху полiтично-державної 
органiзацiї нацiї, оскiльки ця форма може сприяти якнайкращому задоволенню iнтересiв ши-
роких народних мас;  

— приймає соцiалiстичнi засади у питаннi соцiально-економiчної органiзацiї нацiї35. 
Виходячи з цих мiркувань, маємо всi пiдстави вважати М. Мiхновського засновником мо-

дерного українського нацiоналiстичного руху, першим, хто о креслив засади українського 
нацiоналiзму як iдеологiї, i першим, хто зробив спробу започаткувати українську нацiона- 
лiстичну органiзацiю, яка ставила за мету боротьбу за українську самостiйну соборну демок-
ратичну державу. Тому твердження Д. Донцова, який останнi роки свого життя, вже пiсля 
Другої свiтової вiйни, заперечував роль М. Мiхновського як творця нацiоналiзму, мовляв, 
вiн, Мiхновський, був лише засновником українського самостiйництва, суперечать реальним 
фактам. Самостiйництво М. Мiхновського є похiдним вiд його нацiоналiзму. 

Другий перiод на шляху розвитку українського нацiоналiзму тiсно пов’язаний з особою 
Дмитра Донцова (1883–1973). На яких головних принципах базується його свiтоглядна бу-
дова? 

1. Самобутнiсть України як нацiї. 
2. Органiчна єднiсть України iз захiдноєвропейським свiтом. 
3. Вороже протиставлення України Москвi. 
4. Майже повне заперечення українських духовних течiй ХIХ ст. 
5. Висування постулату нового психологiчного типу українця. 
6. Настiйливе домагання витворення серед українцiв нової провiдної верстви. 
Характерною рисою фiлософiї як iдеологiї Д. Донцова є теза, що все життя українцiв має 

йти згiдно з найсуттєвiшим фiлософськими iстинами. Мiсце фiлософiї в життi Д. Донцов ро-
зумiє так: фiлософiя, з одного боку, не може заступати полiтики, релiгiї, культури, освiти, 
вiйськової справи, економiки, а з другого, — життя не може обiйтися без фiлософiї. 

Фiлософiя як iдеологiя порушує важливе питання: який основний закон буття? Д. Донцов 
вiдповiдає: боротьба за екзистенцiю, вiн твердить, що життя — це боротьба, а не приємнiсть, 
насамперед боротьба добра i зла. Початки свiдомого українського нацiоналiзму можна, за 
словами самого Д . Донцова, почасти знайти в М. Гоголя, П. Кулiша. Виразно вони виступа-
ють у Т. Шевченка, Лесi Українки i М. Мiхновського. У «Самостiйнiй Українi» М. Мiх- 
новського, пише Д. Донцов, «ми бачимо новий свiтогляд, наскрiзь нацiоналiстичний i на-
скрiзь активiстичний... Брошура виходить з поняття нацiї та її боротьби як незбитих фактiв 
iсторiї, i на них будує свої вимоги... Є були iманентнi революцiйнiсть i зачiпний нацiо-

                      
35 Сосновський М. Микола Мiхновський i Дмитро Донцов — речники двох концепцiй українського нацiоналiзму // Зу-

стрiчi. — 1991. — № 2. — С. 126. 
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налiзм.., тому зачисляю цю невеличку брошуру до тих немногих голосiв, що рвали з прован-
сальством, кличучи до нового нацiоналiзму»36. Сам Д.  Донцов будує новий нацiо- 
налiзм як свiтогляд українського народу, який визнає iдею нацiї та хоче бути полiтичною 
одиницею, органiзованою на принципi волi. Волю Д. 	Донцов визначає так само, як і А. Шо-
пенгауер, — це те, що дiє саме із себе. Тому Д.  Донцов будує свою нацiональну iдеологiю, 
пов’язуючи її з феноменом душi, одним iз проявiв якого i є воля. Такi iманентнi властивостi 
душi, як прагнення до дiяльностi, володiння, творчостi, заiнтересувань, любовi, нацiона- 
льного i соцiального, вiн називає волею жити i панувати. Вона є природним намаганням i 
найважливiшою основою нацiональної iдеологiї. Експансiя iманентна поняттю нацiї. Змiц-
нення волi нацiї до життя, до влади, до експансiї Д. Донцов означив як першу пiдставу 
нацiоналiзму, яку вiн протиставив «драгоманiвщинi», тобто поглядам М. Драгоманова. Дру-
гою пiдставою нацiональної iдеї є, за Д. Донцовим, прагнення до боротьби, що хоче змiнити 
обличчя свiту, та свiдомiсть її кiнцевостi. Таким чином, Д. Донцов пропонує героїчно-
романтичну мiфологiю нацiї, яка виконує роль нацiональної iдеологiї. 

Фанатизм (нетолерантність) нової ідеї — ще одна риса націоналізму. Звідси його агресив-
ність і нетерпимість до інших поглядів. 

Наступною вимогою вольового націоналізму є справа провідної верстви, якою завжди є 
меншість. Активна меншість є мотором, який надає руху національній машині. Вона дає ме-
ту і розгонову енергію народові, є силою, що зв’язує розпорошену юрбу в єдиний організм, 
робить з народу націю, яку об’єднує одна ідея. 

Спільним у М. Міхновського і Д. Донцова є те, що обидва вони виходили з примату нації, 
принципу боротьби, з важливості й необхідності державної незалежності, але на цьому схо-
жості між їхніми націоналістичними ідеологіями кінчаються. 

Дмитро Чижевський (1894–1977) як науковець бачив, що в історії людської думки дуже 
давно існують і поборюють один одного два різних погляди на проблему національності. 
Один з них — раціоналістичний, другий — романтичний. Раціоналістичний погляд на націю 
ґрунтується на розумінні, що в житті те має сенс, що можна осягнути обґрунтувати розумом. 
Звідси основний висновок раціоналізму: усі люди безумовно однакові, рівні між собою і пра-
гнуть до справедливості, яка всюди й для всіх одна і не залежить від місця та часу. Але в 
житті, в історії це далеко не так. Вже в органічному житті ми зустрічаємо багатство найріз-
номанітніших форм та типів. В історії ми маємо різні наукові, філософські й релігійні погля-
ди. З погляду раціоналізму природно випливає, що одні з цих поглядів на справедливість, 
красу є помилковими, інші — правильними. Історія людства і сучасність свідчать про такі 
помилки. Тому національне життя, національні особливості, національні відмінності й на-
лежать до таких помилок, «збочень». Історичний розвиток, на думку раціоналістів, спрямо-
ваний на усунення цих відмінностей та помилок. Вони беруть факт існування цих особли-
востей як «конечне зло», що базується на традиції, яке не може згинути зараз так само, як 
можуть бути усунені всі помилки. Але справді цінним і важливим з раціоналістичного пог-
ляду є лише загальнолюдське, надісторичне, надчасове. 

Д. Чижевський обстоював «романтичний» підхід до проблеми нації та національності. 
Ця, на перший погляд, «незрозумілість» різноманітності форм і типів лише вказує на те, що 
природа не є наскрізь «розумна», але не може бути аргументом, доказом того, що ця при-
рода «помиляється», йде хибним шляхом, бо якраз ця різноманітність органічних форм у 
природі зумовлює, робить можливою, розкіш органічного життя. Так само й людське сус-
пільство, доходить висновку Д. Чижевський, можливе лише тому, що є різноманітність і рі-
знобарвність типів окремих людей, бо ніяке суспільство не склалося б із цілком однакових 
однотипних індивідуумів37. Вічні цінності не можуть бути такими одноманітними й одно-
бічними, як на цьому наголошують прихильники раціоналістичного підходу. Через повноту 
історичного життя реалізуються окремі сторони і форми вічної краси. І цінність їх якраз і 

                      
36 Донцов Д. Нацiоналiзм. — Лондон, 1966. — С. 214. 
37 Чижевський Д. Філософія і національність // Філософська і соціологічна думка. — 1990. — № 10. — С. 95. 
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полягає в їх індивідуальності, окремішності, бо саме те, що в усіх них є індивідуальним, і 
доповнює інші вияви. 

Д. Чижевський робить висновок, що кожна нація є тільки обмеженим і однобічним розк-
риттям людського ідеалу. Але лише в цих обмежених і однобічних здійсненнях загально-
людський ідеал є живим. Як живі різноманітні людські індивідууми у суспільстві, так конк-
ретні нації з’єднані в людстві. Тільки через них і в них людство є можливим. Ось тому 
романтичний погляд на націю аж ніяк не призводить до національної винятковості й націо-
нального засліплення. 

На філософію, як і на націю, можна дивитися як на духовне інобуття народу. І тут можли-
ві два погляди на філософічне знання. У розвиткові філософії можна вбачати процес постій-
ного накопичення окремих знань. Філософія складається, мовляв, із окремих тверджень, пра-
вильних або неправильних. 

Розвиток філософії і є процесом збільшення правильних тверджень та спростування і від-
кидання неправильних. Отже, історія філософії є історією помилок людського духу. Цьому 
поглядові Д. Чижевський протиставляє інший: абсолютна правда не може розкриватися в 
жодному закінченому вияві. Кожний окремий вияв абсолютної правди, тобто кожне окреме 
філософічне твердження, що ми маємо в історії розвитку людської думки, є лише частковою 
правдою, фрагментом, уривком абсолютної правди, є неповним і недосконалим відблиском 
Абсолютного. Ця «неповнота», переконує він, є причиною змін і боротьби ідей в історії дум-
ки, а також існування багатьох «філософії», тобто багатьох шкіл, течій, напрямків, світогля-
дів. Кожна окрема філософічна система є одночасно обмеженим та частковим виявом абсо-
лютної правди і виявом певного часового, національного, мистецького, наукового, 
релігійного погляду. Не треба думати, що у філософії зовсім неможливі «помилки», каже 
Д. Чижевський. Але джерело і характер цих помилок інші, ніж звичайно собі уявляють. «По-
милки» мають головним чином «негативний» характер — є негацією якоїсь реальності, що її 
не помічає автор тієї чи іншої теорії. Іншими словами, помилковість у філософії є проголо-
шенням «однобічного» й обмеженого абсолютно-правильним та безумовним. Так, кожна 
«філософія», кожна окрема система, що хоче бачити в собі реалізацію абсолютної правди, 
стає помилковою. Кожна національна філософія, що хоче бачити в собі єдину й усю правду, 
стає на хибний шлях. 

Хід розвитку філософічної думки учений розглядав як перехід від однієї часткової правди 
до іншої, від однієї «однобічності» до іншої, який може бути безплідним хитанням між цими 
однобічними, обмеженими, правдами, а іноді — підняттям над тими однобічностями, що в 
певний історичний момент репрезентовані у цього народу, в цій-от культурі, злиттям оцих 
«однобічностей» у єдність, «синтезою» їх. І ця синтеза залишається все-таки обмеженою, од-
нобічною, але, оскільки вбирає два однобічних означення Абсолютного, є тим самим уже 
«вищою», ближчою до абсолютної правди. 

Розвиток філософії і полягає у цих моментах синтези, інакше кажучи, розвиток філософії 
є дійсним рухом між протилежностями і через протилежності до синтези. Таким є рух цих 
протилежностей і в межах кожної національної філософії. Тому можна говорити, що в кож-
ній національності репрезентовані якісь дві полярно-протилежні течії. Але ці полярні проти-
лежності мають між собою щось спільне, завдяки чому вони — не кожна окремо, а обидві 
разом — характеризують цю націю, епоху, філософічний напрям тощо. Звідси Д. Чижевсь-
кий робить висновок, що національній філософії переважно властиві три моменти: 

1) форма вияву філософських думок; 
2) метода філософського дослідження; 
3) будова системи філософії, її «архітектоніка», зокрема, становище і роль тих або інших 

цінностей. 
Коли ми говорили, що лінія філософічного розвитку переходить від країни до країни, то 

важко не погодитися з Д. Чижевським, що це твердження не торкалося ані України, ані ін-
ших слов’янських народів, бо ще не траплялось в історії розвитку філософії, щоб «великий 
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філософ», чи то українець, чи то представник іншої слов’янської нації, утворив синтезу 
світового значення, тобто щоб вона була вихідним пунктом подальшого теоретичного роз-
витку філософії у світовому масштабі. Можна говорити про «українського Канта» — Гри-
горія Сковороду, про «російського Ніцше» — Костянтина Леонтьєва, про М. Гоголя або П. 
Юркевича як типових представників національного характеру. Але нікому з них не вдалося 
свої особливі думки прищепити світовій думці. Зокрема, про Г. Сковороду і М. Гоголя мо-
жна сказати, що вони належать до тих, хто ставить проблеми, а не до тих, хто дає їм оста-
точне вирішення. Слов’янській (зокрема українській) філософії, робить висновок Дмитро 
Чижевський, треба ще чекати на слово «великого філософа». Науковий доробок Д. Чижев-
ського (надруковано понад 450 його праць різними мовами), є кращим свідченням того, що 
найвдалішим істориком філософії може бути лише такий дослідник, котрий водночас є 
продуктивним працівником у галузі систематичної філософії. Таким був Дмитро Чижевсь-
кий — історик філософії та слов’янської думки, що своєю діяльністю слугував зближенню 
європейських народів, вважаючи культурні зв’язки народів вагомішими за політичні. 

Отже, сучасне переосмислення української філософської спадщини в річищі європейської 
культури дає можливість сформувати стрижень духовності в українському інтелектуаль-
ному поступі — національну ідею як цілісну програму побудови незалежної соборної України. 
Ця ідея постає на основі всебічного усвідомлення своєї національної окремішності і спільної 
боротьби за ідеал незалежності у всіх ділянках життя. Відчуття окремішності — це є не 
тільки опора на свої сили, але й найголовніше — скерування власної енергії в доцільне русло і 
збереження її від розпорошення. Філософські підвалини національної ідеї та світоглядне 
осмислення її становлення дедалі більше стає сьогодні нашим душевним станом, діяльною 
силою, рушієм духовного життя. 

Філософія національної ідеї розкриває моральне й інтелектуальне єство нашого народу. 
Доля ідеї — це концентрована форма долі всього народу, вона як матеріальний згусток тієї 
незваженої потенційної сили, якої невичерпний запас має в собі народний організм. Укра-
їнська ідея дає найвагоміший доказ національної індивідуальності народу, його права на 
самостійне існування, вона і її філософське осмислення розбуджує народ до свідомого 
життя. 

Прикро, що й дотепер ще залишилися мудрагелі, які заявляють, мовляв, національна ідея 
не виправдала сподівань… Національна ідея — це не суд, що виправдовує чи засуджує, її ві-
чна цінність полягає вже в тому, що вона просто є і фактом свого існування здійснює велику 
ідею єдності українського світу. 

В цій ідеї — уся чарівність рідної природи, наших рік і озер, а то й боліт, як у «Лісовій пі-
сні», — уся чарівність звуків і понять, прищеплених великою традицією стародруків, літопи-
сів та інших пам’яток, що передавалися усно з покоління в покоління. Все це — робота самої 
української природи, насиченої містичними струмами рідного краю. 

Для нас національна ідея нерозривно пов’язана з неповторним українським ландшафтом, 
культурою збіжжя, гештальтом української хати, еротичним духом розораної землі, витонче-
ними пахощами присмаженого соломою сала, свіжих пшеничних паляниць і гречаного меду; 
вона — у хресті Андрія Первозванного, що вперше засяяв на схилах Дніпра, у бані святої 
Софії і на Чернечій горі; у міфах і легендах, словах і піснях великої радості життя, релігійних 
культах і символах, в історичних постатях і звершеннях народу, у творчій думці та олімпій-
ській перемозі, вона орнаменті української писанки і в колисковій пісні, у степах України і 
на полонинах Карпат… 

Сковорода став пробудником пробудників, започаткувавши добу ідейного й морального 
відродження України, Котляревський потужно повів цю ноту далі, а Шевченко довів, що ук-
раїнська національна ідея живе й ніколи не вмирала. Вона наче духовний нерв єднає і мерт-
вих, і живих, і ненароджених в єдину велику духовну спільноту, яка глибоко переживає трі-
умфи і трагедії національного буття. У цьому потоці загального існування простежується 
найглибший її зв’язок з долею, часом та історією. 
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Народ, який за своїм стилем належить одній культурі, називаємо нацією і вже одним 
цим словом відрізняємо від утворень, що мають місце до і після культури. Тому будь-яка 
культура має гостре відчуття того, чи належить до неї певна людина, чи ні. Саме через 
культуру людина підноситься над силами природи і стає творцем свого буття. Культура 
воістину велике та унікальне явище всередині органічного світу. Якщо культура — це душе-
вність, що досягла виразності у символічних формах, то філософія — це теоретичне завер-
шення культури, її квінтесенція… 

Ключові	 слова: Бог, світ, людина, нація, філософія, поезія як філософія свободи, 
внутрiшня форма слова, філософія мови, денацiоналiзацiя, iдея поступу, доля, воля, надія, 
ноосфера, національна ідея, нацiоналiзм, нацiональна iдеологiя 

 
Питання для самоперевірки 
1. У чому полягає призначення філософії? 
2. Суть вчення про дві натури і три світи Григорія Сковороди? 
3. Що таке національної ідея? 
4. Які основні засади вчення про ноосферу? 
5. Основні причини поразки української держави в 1917–1920 рр.? 
6. Основні принципи нацiональної iдеологiї? 
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