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УДК 930.2  

У статті аналізується еволюція поглядів В.Липинського як історика та політолога на процес 
державотворення в Україні. Особлива увага приділяється історичній та теоретичній інтерпретації 
В.Липинського значення еліти у творенні національної держави. Досліджуються чинники, що вплинули 
на формування державницького підходу науковця до історичного аналізу. Акцентується увага на 
зв’язку історичної та політологічної спадщини В.Липинського у зазначених питаннях. 

 
In this article the evolution of the concepts of W. Lypynskiy as historian and as polytologian on the proc-

ess of the state building is analyzed. There have been paid considerable attention to the historical and theoreti-
cal interpretation of W. Lypynskiy of the meaning of elite in the building of national state. The factors which 
influenced on the formation of scientists state direction to historical analysis is investigated. It’s emphasized 
the connection of historical and polytological legacy of W. Lypynskiy in pointing questions. 

Видатний український історик, політолог, 
соціолог, громадський та політичний діяч початку 
ХХ століття В’ячеслав (Вацлав) Казимирович 
Липинський тривалий час лишався невідомим в 
Україні не лише широкому загалу, а й більшості 
дослідників. Серйозне вивчення його історичної 
та політологічної спадщини розпочалося лише з 
кінця 80-х років минулого століття. 125-річчя від 
дня його народження, яке відзначається цього 
року, – неабиякий привід для глибокого аналізу 
різнобічного наукового доробку талановитого 
вченого, його історичних, історіософських, 
релігієзнавчих та політологічних ідей і концепцій. 

Одним із пріоритетних напрямів сучасної 
історичної науки є дослідження переломних етапів 
історії України. Серед них – національно-
визвольні змагання українського народу, зокрема у 
добу Хмельниччини та у 1917-1920 рр. Останній, 
як відомо, впритул підвів українське суспільство 
до здобуття незалежності. В сучасних умовах 
розбудови суверенної демократичної України, 
коли чи не найголовнішим завданням стало 
визначення орієнтирів державного будівництва, 
зросла необхідність вивчення й критичного 
осмислення історичної та науково-історичної 
спадщини. З цього погляду всебічний аналіз 

історико-політологічних поглядів В.Липинського 
(у їх тісному взаємозв’язку) видається нам 
особливо актуальним. Адже до цих пір 
науковцями лише робилися спроби дослідити 
окремо або історичні праці науковця, або його 
історіософсько-політологічні ідеї. Зокрема, 
історичні праці В.Липинського останніми роками 
вивчалися такими науковцями, як І.Гирич [1], 
Ю.Вільчинський [2], В.Масненко [3], В.Смолій та 
В.Ричка [4]. Політологічна, історіософська та 
соціологічна спадщина В.Липинського знайшла 
своє відображення у статтях О.Шморгуна [5], 
В.По-тульницького [6], В.Бурлачка [7], 
С.Приходька [8], Є.Пизюра [9], І.Гошуляка [10], 
Ф.Турченка та Н.Заліської [11] тощо. Релігієзнавчі 
зацікавлення В.Липинського вивчали З.Атаманюк 
[12], Л.Кондратик [13]. Були певні спроби й 
узагальненого погляду на постать В.Липинського 
[14, 15]. Публікувалися також не відомі раніше 
вітчизняним історикам роботи науковців із 
діаспори, як-от статті Я.Пеленського [16], 
Д.Чижевського [17]. 

Об’єктом же нашого дослідження стало 
вивчення взаємозв’язку поглядів Липинського-
історика та Липинського-політолога. Тому мета 
цієї  статті  – розглянути  еволюцію 
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методологічних підходів до історичного аналізу 
представника української діаспори В’ячеслава 
Липинського і з’ясувати, як впливало 
формування його політологічних поглядів на 
ґенезу науково-історичного мислення вченого. 
Адже, як наголошує В. Масненко, саме у 
політичному мисленні Липинського слід шукати 
витоки тих методологічних новацій, які він 
запропонував у ділянці історичних дослідів [3, с. 
38-39]. 

Серед сучасних українських дослідників 
немає одностайності щодо ролі видатного 
науковця в історіографічному процесі на тлі 
загального розвитку суспільної думки. Зокрема, 
історики В.Потульницький та І.Гирич вважають 
В .Лип и н с ь к о г о  о с н о в о п о л ожни к ом 
державницького напряму в українській 
історіографії. Так, на думку І.Гирича, період 
існування державницької школи в чистому 
вигляді – це, власне, післяреволюційний 
період життя і діяльності В.Липинського 
(1920-1931 рр.) [1]. Для Я.Дашкевича Липинський 
є представником групи “пізніших державників”, 
що сформувалася після поразки національно-
визвольних змагань 1917-1920 рр. На думку цього 
вченого ,  засновником  нац іонально -
державницької течії в українській історичній 
науці слід вважати М.Грушевського (більшість 
істориків стоїть на позиції, що М.Грушевський є 
представником народницького історіографічного 
напряму) [18]. Липинський же представляє 
окрему своєрідну методологічну течію 
державницької школи. Подібної позиції 
дотримується й історик В.Масненко, для якого 
В.Липинський є представником консервативно-
елітарної течії державницького історіографічного 
напряму [3, с. 43]. 

Більшість дослідників розглядає ґенезу 
методологічних підходів В.Липинського-
історика як певний еволюційний процес (лише 
В.Смолій та В.Ричка вважають, що всі його 
історичні  праці написані  з  позицій 
державницького напряму [4, с. 143]). Ми також 
дотримуємося точки зору про еволюційність 
історичних поглядів В.Липинського, оскільки 
глибокий аналіз його наукового доробку дає 
змогу побачити ґенезу теоретичної думки 
дослідника. 

Перші історичні праці В.Липинського, 
написані польською мовою (“Szlachta na Ukrainie. 
Udział jej w zyciu narodu ukraińskiego na tle jego 
dziejów”, 1909 р., “Z dziejów Ukrainy”, 1912 р.), а 
також україномовні дослідження, друковані 
протягом 1908-1912 рр. у “Записках НТШ” та 
“Літературно-науковому віснику” (“Генерал 
артилерії Великого князівства Руського. З архіву 
Немиричів”, “Данило Братковський, суспільний 
діяч, письменник ХVІІ ст.”, “Аріянський сеймик в 
Киселині на Волині в маю 1638 р. Причинок до 

історії аріянства на Україні” тощо), виявляють 
лише перші паростки державницьких підходів до 
історичного аналізу. Однак у зазначених роботах 
образ держави ще далекий від ідеального, 
державні аспекти не становлять провідної ідеї, яка 
б визначала концептуальні засади дослідження 
історичного процесу. Про творення української 
держави йдеться принагідно, дослідник 
торкається лише окремих сторін цього процесу, в 
основному, лише тих, що дозволяють йому 
виразніше показати роль шляхти у Хмельниччині 
[3, с. 44-45]. В.Масненко серед державницьких 
аспектів у працях раннього періоду виділяє такі: 
розгляд еволюції української політичної думки, 
особливо визрівання ідеї створення незалежної 
держави, державницьке функціональне 
призначення шляхти, значення Зборівського, 
Переяславського та Гадяцького договорів у 
державному виокремленні України. Принагідно 
згадуються, але не аналізуються “нові форми 
політичного життя України” [3, с. 45]. 

У цілому ж у ранніх працях В.Липинського 
українська держава доби Хмельниччини 
оцінюється як нереалізована можливість. Таким 
чином, тут простежується більш критичний 
підтекст, ніж у пореволюційному науковому 
доробку. 

Справжній перехід Липинського на 
державницькі методологічні засади слід 
пов’язувати з подіями світової війни та 
національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. 
Великою мірою цей процес тісно переплітався із 
еволюцією  саме  політолог ічних  та 
історіософських поглядів науковця. 

На початку Першої світової війни 
Липинський був мобілізований до російської 
армії і в чині прапорщика воював у Східній 
Прусії, проте через хворобу був переведений до 
резерву. 1917 року він став співзасновником 
Української хліборобсько-демократичної партії 
(центр якої розмістився у Лубнах) та автором 
виданої в Полтаві програми цієї партії, яка 
базувалася на двох засадах: приватна власність на 
землю і незалежність України. Від початку 
червня 1918 року Липинський був послом 
Української Держави, а згодом і Української 
Народної Республіки у Відні. Через 15 місяців він 
пішов у відставку на знак протесту проти страти 
урядом полковника Болбочана. 

Упродовж семи років Липинський мешкав 
у австрійському гірському містечку Райхенау, 
редагував журнал “Хліборобська Україна”, 
керував  діяльністю  створеного  ним 
Українського союзу хліборобів-державників, 
який підтримував Павла Скоропадського. 1926 
року Липинський переїхав до Берліна і 
працював там в Українському Науковому 
Інституті, проте наступного року за порадою 
лікарів повернувся до Австрії та оселився у 
власному будинку у гірській місцевості Бадег 
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поблизу Граца. 
1930 року через конфлікт із Павлом 

Скоропадським Липинський розпустив Союз 
хліборобів-державників, натомість заснував 
Братство українських класократів-монархістів. 
Саме в еміграції Липинський пише свою 
основну політологічну працю “Листи до братів-
хліборобів”, монографію “Теорія управління”, 
яка сьогодні вважається втраченою, а також 
публіцистичний твір “Хам і Яфет”. 

Обґрунтовуючи теоретичні питання 
державотворення, Липинський виходить з 
універсальної передумови, яка ототожнює 
поняття нації та держави. Історія, на його думку, 
не знає бездержавних націй та ненаціональних 
держав. Отже, ідеалом держави для 
В.Липинського є держава національна. Це 
закономірно. Адже він жив у добу націоналізму, 
коли європейська суспільна думка, а відповідно 
й провідні мислителі, орієнтувалися на творення 
національних держав. Однак у трактуванні 
національної держави існувала проблема: хто 
кого творить – держава націю чи, навпаки, нація 
державу. В.Липинський дає однозначну 
відповідь: без держави немає нації, саме 
держава в націотворенні відіграє основну роль. 
Народ же – це лише “етнографічна маса”, яку 
треба організовувати за допомогою держави. 
Фактично тут (хай у дещо прихованій формі) 
вимальовувалася така схема: провідна верства 
(еліта), власне польська шляхта має організувати 
за допомогою державних структур (практично 
насильницьким шляхом) “недисципліновану” й 
пасивну українську етнографічну масу. Звісно, 
провідна верства повинна займати не просто 
керівне, а привілейоване становище та мати 
узаконену монополію на державну владу. Всі ж 
інші верстви не повинні на це претендувати. 
Їхнє функціонування має здійснюватися в чітко 
визначених межах. На чолі ж держави повинен 
стояти монарх – своєрідний арбітр між станами.  

Липинський бачив у суспільстві наявність 
трьох джерел влади: сила мілітарна – “войовники”, 
економічна – “продуценти” (до неї зараховувалися 
землевласники-поміщики і землевласники-селяни – 
так званий “хліборобський клас”, власники 
підприємств і наймані робітники) та 
інтелектуальна – “інтелігенти”. Особливі 
державотворчі якості він приписує “войовникам-
продуцентам”, інтелігенція ж виконує допоміжну 
роль, важливу тим, що вона формулює стихійні 
підсвідомі прямування в суспільстві. Отже, носіями 
українського визвольного руху, вважає дослідник, 
мають стати не тільки інтелігенти, але й 
організатори хліборобства, індустрії, армії, тобто ті 
суспільні сили, що завжди утворюють кістяк 
держави [12, с. 5].  

У своєму вченні про еліту Липинський 
виходить із маккіавеллістської традиції 

європейської соціологічної думки в особах 
таких соціологів, як Парето, Моска, Михельс. 
Вони вважають, що невід’ємним атрибутом 
соціальної системи є наявність найвищого 
привілейованого стану суспільства – еліти. 

На думку Липинського, історично еліту як 
державотворчу силу утворюють вихідці із 
чужих племен. Скажімо, в українському 
суспільстві носіями елітарної культури є аж ніяк 
не самі українці, а поляки. Поляки, 
асимілюючись з “українською народною 
масою”, стимулюють процес відокремлення її в 
масі руських племен. 

Логічне завершення свого вчення про еліту 
Липинський вбачав у ідеї “надлюдини”, людини – 
державного символа, який вивершував би собою 
органічну ієрархію соціального світу і втілював у 
собі єдність нації та держави. Поза сумнівом, ідея 
гетьмана у Липинського є прямим втіленням його 
романтично-патріархальних переконань. 
Липинський уявляє державу як велике 
хліборобське господарство, так само, як 
господарство, вона (держава) мусить мати 
господаря. Розуміючи всі недоліки монархій 
(перед його очима стояло беззаконня і свавілля 
царського самодержавства), Липинський хотів 
бачити в Україні втілення ідеальної монархії – 
гетьманату. 

Липинський створив власну типологію 
державних устроїв, що розрізняються способами 
організації своєї влади: охлократію, класократію 
і демократію. 

Ідеал своєї держави В.Липинський називає 
“класократичною монархією”, “класократією”. Її 
устрій відзначається рівновагою між владою і 
свободою, між силами консерватизму і прогресу. 
Натомість демократія, за Липинським, 
характеризується порушенням рівноваги між 
владою і свободою на користь останньої. А 
охлократія означає абсолютистичне панування 
“войовників-непродуцентів”, з цілковитим 
придушенням свободи й самодіяльності 
громадянства [19]. Класократична ідея, в основі 
якої лежить співпраця усіх суспільних класів 
української землі, має стати, на думку вченого, 
противагою соціалізму, який ставить понад усе 
партію з її гаслом “ціль виправдовує засоби”, і 
націоналізму, який керується в політиці 
диференціацією етнічного походження усіх 
мешканців української землі [12, с. 6]. 

У “Листах до братів-хліборобів” В.Липинський 
аналізує причини, що призвели до знищення 
української державності в формі УНР та 
гетьманщини. Особлива увага при цьому 
надається висвітленню ролі української 
інтеліґенції в державотворчих та руйнівних 
процесах тієї доби, а насамперед – оцінки різних 
форм державного устрою, що практикувались у 
тогочасній Україні. 
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Він підкреслює: “Українська демократична 
інтеліґенція, що творила головні кадри так 
званого свідомого українства в часах 
передвоєнних і належала до всяких так званих 
вільних російських професій, себе в ролі 
будівничих української держави абсолютно 
уявити не могла, і тому ідея своєї держави, 
збудованої якимись іншими українськими 
класами, була їй як не ворожа, то в найкращім 
разі абсолютно чужа. Натомість хотіла вона 
використати виключно для себе одиноку ролю, 
до якої вона по природі своїй почувала себе 
здатною, – ролю посередників між російською 
державою й українськими народними масами, 
яких перші прояви національної свідомости 
вона намагалась у тій цілі всіма силами 
опанувати” [20, с. 456]. 

Після періоду національно-визвольних 
змагань 1917-1920 рр. остаточно формуються й 
методологічні підходи Липинського до аналізу 
історичного процесу, оскільки тепер учений 
намагався на прикладі минулих і сучасних йому 
історичних невдач показати своїм землякам 
правильний шлях до успішного втілення в життя 
ідеї української державності [16, с. 140]. У 
завершеному вигляді ці підходи використані 
Липинським у його останній історичній праці 
“Україна на переломі 1657-1659. Замітки до 
історії українського державного будівництва в 
ХVІІ століттю”, яка з’явилася 1920 року і являла 
собою розширений варіант його поглядів, 
викладених у польськомовній праці 1912 року 
“Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej 
Ukrainy” (збірка “Z dziejów Ukrainy”). При 
цьому в передмові до монографії сам автор 
наголошує, що ширшу “історію України почав 
писати ще перед війною, але за схемою, 
відмінною від прийнятої досі в українській 
історіографії” [3, с. 47]. Отже, Липинський сам 
підкреслював зміну методологічних підходів у 
своїх історичних дослідженнях після 
національно-визвольних змагань. І дійсно, 
“Україна на переломі” суттєво відрізнялася від 
свого прообразу саме домінуючою увагою до 
проблем українського державотворення. На 
думку В.Масненка, Липинський виходив із 
ситуації, що вся дотеперішня історіографія, 
перебуваючи під впливом трьох ідеологій: 
російської державної, польської державної та 
нац і онально -культурно ї ,  укра їнсько ї 
недержавної, методологічно не спроможна 
пояснити багатьох історичних фактів [3, с. 48]. 
Тому вчений намагався розширити рамки 
ідеологічно  обмеженого  дослідження 
українського минулого. Вихід із тупикової 
ситуації він убачав лише у визволенні “з 
накинутого нам під час нашого занепаду 
поняття про себе, як про якийсь до державного 
життя нездатний, вічно бунтуючий і вічно 

покривджений полу-народець” [21, с. 14] і 
усвідомленні всього розмаху української історії. 

В “Україні на переломі” вчений розглядає 
три основні проблеми: побудову української 
держави, роль еліти (аристократії) і роль 
видатної особи (зокрема гетьмана Богдана 
Хмельницького) в історії України. При цьому 
Липинський  застосовує  анал ітично -
концепційний метод дослідження, ґрунтуючи 
його на своїй політологічній теорії. Особлива 
увага у праці приділена розвитку Української 
козацької держави від автономізму до майже 
повної незалежності. Інтерпретуючи по-новому 
питання про форми державного устрою за часів 
Хмельниччини і беручи до уваги монархічні й 
абсолютистські плани гетьмана, дослідник 
розвинув власну теорію гетьманату, що 
базувалася на династично-дідичних засадах зі 
становою репрезентацією. На його думку, на 
тому  е т а п і  і с т орично го  ро з ви тк у 
найперспективнішою формою державного 
устрою України була гетьманська монархія, бо 
саме вона могла легімітизувати державну владу. 
Гетьманське правління послужило б своєрідним 
регулятором і виразником інтересів різних 
верств тогочасного українського суспільства. 
Липинський проаналізував у своїй праці 
співвідношення між гетьманською владою і 
такими верствами, як козацтво, міщанство, 
духовенство, селянство, непокозачена шляхта і, 
як стверджує Я.Пеленський, “конструював 
модель нової української аристократії, або еліти, 
відводячи їй основну державотворчу роль” [16, 
с. 140]. Саме увага до цих питань у монографії 
Липинського свідчить про те, що вона 
ґрунтувалася  на  засадах  справжньої 
державницької методологічної концепції, яка 
набула завершеного вигляду. 

Заради справедливості слід зауважити, що 
в історіографічній концепції Липинського 
пореволюційного періоду певний час 
зберігалися й деякі елементи неоромантичних 
підходів до аналізу історичного процесу, що, 
зокрема, знайшло своє відображення у творенні 
автором “України на переломі” міфу довкола 
особистості Б.Хмельницького. Творення 
подібних культів-міфів великої людини були 
поширені у тогочасній Європі саме серед 
істориків неоромантичного напряму. Можливо, 
Липинський використав такий підхід, як “засіб 
розбудити націю і історичну свідомість 
суспільства” [16, с. 141]. Пізніше вчений 
відійшов від неоромантичного, ідеологізуючого 
підходу до історії, в тому числі від 
перебільшення ролі видатних осіб в історичному 
процесі, замінивши його, за твердженням того ж 
таки Я.Пеленського, на “соціологічний та 
теоретично-політичний аналіз співвідношення 
між державою, елітою та суспільством” [16, c. 
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141]. 
Праця “Україна на переломі” мала стати 

лише одним із чотирьох томів видання 
“Історичні студії та монографії”, яке так і 
залишилося нереалізованим. Перший том мав 
складатися з восьми історичних розвідок на 
різні теми, об’єднаних спільною ідеєю під 
назвою “Шляхетський стан на Україні перед 
Великим повстанням 1648 р.”. Деякі з них вже 
друкувалися раніше, наприклад: “Назва “Русь” і 
“Україна” в нашій національній термінології”, 
“Присяга панів волинських на Соймі 
Люблінськім 1569”, “Ян Щасний Гербут в 
обороні Русі” (збірка “Z dziejów Ukrainy”) та 
“Аріянський сеймик в Киселині на Волині в маю 
1638 р. Причинок до історії аріянства на 
Україні” (“Записки НТШ”, 1910 р.). Також до 
тому мали увійти ще не друковані розвідки: 
“Культурно-національна праця шляхти руської в 
І половині ХVІІ ст.”, “Русь віри римської” та її 
участь в національнім життю”, “Політична 
боротьба шляхти руської в Річпосполитої 
польської від Люблінської Унії до повстання 
1648 р.”, “Раїна з Козірад Боговітинівна, 
дружина  Костянтина  на  Ярмолицях 
Ярмолинського, фундаторка православного 
Загаєцького монастиря в 1637 р.” 

Другий том згаданого чотиритомника мав 
називатися “Участь шляхти в великім 
українськім повстанню під проводом Гетьмана 
Богдана Хмельницького”. До нього Липинський 
передбачав включити українськомовні версії 
двох монографій, надрукованих свого часу у 
збірнику “Z dziejów Ukrainy”: “Шляхта 
покозачена” та  “Станіслав  Михайло 
Кричевський, полковник київський (1648-
1649)”. 

До третього тому під назвою “Україна на 
переломі” планувалося додати і другу частину, 
яка мала містити значно розширену 
українськомовну версію однойменної праці. 

Четвертий том мав називатися “З часів 
Руїни” і, як і перший том, повинен був складатися 
як з уже друкованих праць (“Універсал 
задніпрянського Гетьмана Івана Брюховецького”, 
“Портрет-апофеоз Гетьмана Івана Мазепи, 
вручений йому Могилянською Академією в Києві 
в 1708 р.” – обидві у збірці “Z dziejów Ukrainy”, 
“Степан Немирич, генерал артилерії Великого 
Князівства Руського” – у”Записках НТШ” за 1909 
р., “Данило Братковський” – у “Літературно-
науковому віснику” за той же рік), так і цілком 
нових: “До історії політичних і дипломатичних 
заходів першої української еміграції по погромі 
1709 р.”, “Спроба малоросійської лівобічної 
старшини воскресити наміри Богдана 
Хмельницького і установити дідичне 
Гетьманство”, “”Князь Микола” (Август 
Доброгост Яблоновський) і змагання відновити в 

кінці ХVІІІ ст. знищену правобічну козаччину”, 
“Епігони Великої Руїни: Пантелеймон Куліш як 
ідеолог лівобічного зросійщеного козацтва і 
Михайло Чайковський як ідеолог козацтва 
правобічного спольщеного” [21, с. 302-304]. 

Таким чином, Липинський у передмові до 
“України на переломі” фактично анонсував 
широку дослідну програму, яка хронологічно 
охоплювала значний період української історії, 
значно ширший за суто Хмельниччину. Не 
можна не погодитися із висновками дослідників 
наукової спадщини Липинського про те, що у 
тематичному аспекті тут, справді, домінували б 
проблеми становлення, функціонування та 
загибелі української козацької держави. Проте 
вчений планував приділити значну увагу і 
наскрізній темі української еліти: від руської 
шляхти обох віросповідань до козацької 
старшини часів денаціоналізації [3, c. 51]. 

Липинський мав і інші наукові плани. 
Зокрема, він брався на замовлення урядовців 
ЗУНР написати “з державницької точки зору” 
синтетичну працю з історії України [21, с. 177]. 
Однак праця так і не вийшла. Також науковець 
мав на меті написати концептуальну статтю з 
питань нової історіографічної методології для 
“Записок НТШ”. Про такі наміри йдеться у 
листуванні Липинського з директором 
бібліотеки НТШ І.Кревецьким [3, с. 51-52]. 
Відомо, що Липинський працював над статтею, 
сформулював її назву (“Схема державної історії 
України”), однак стаття так і не була 
опублікована. Натомість у черговому випуску 
“Записок НТШ” з’явилася стаття самого 
І.Кревецького “Українська історіографія на 
переломі”, в якій він, аналізуючи науковий 
доробок Липинського та Томашівського, робить 
висновок про новаційний національно-
державницький характер їхніх історичних 
концепцій, що мало переломне значення для 
української історіографії. 

Основною причиною  нездійснення 
наукових планів видатного науковця більшість 
істориків та й сам Липинський називають 
хворобу, брак необхідної наукової літератури та 
втрату зібраних раніше джерел. Однак, на думку 
В.Масненка, яка і нам видається цілком 
слушною, Липинський в останній період свого 
життя свідомо утримувався від написання 
концептуальних історичних праць, розуміючи 
їхню передчасність, неготовність узагальнювати 
засадничі ідеї нового наукового напряму, який 
лише утверджувався [3, с. 53]. Державницька 
методологія історичного аналізу була лише 
частиною науково-теоретичних підходів 
В.Липинського. Тому він не хотів обмежувати 
коло своїх наукових пошуків певним символом 
віри, навіть якщо той видавався надзвичайно 
продуктивним. Можливо, Липинський, в силу 
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