
90

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü... – Âèïóñê 1

УДК 94:339.984(477.8)«1918/1939» 
Петро Долганов

(Рівне)

ejnmnlP)mhi m`0Pnm`kPgl rjp`Їm0Pb: 
petkejqP“ m` lndepmPg`0PimP P m`0PnŠbnp)P 

opn0eqh g`undr

В статті досліджуються закономірності процесу становлення європейських 
націй на основі економічної модернізації. Визначаються особливості націот-
ворчої діяльності в українських землях. Аналізується зв’язок української наці-
ональної ідеї з економічними процесами та соціалістичною доктриною, дається 
оцінка кооперативному руху в Україні на рубежі ХІХ-ХХ ст.
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Час формування і функціонування українського економічного націо-
налізму припав на період між двома світовими війнами. Проте певні еле-
менти цієї ідеології почали виникати ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
Їх виникнення бачиться відлунням інтенсивних модернізаційних процесів 
у Західній Європі. У зв’язку з цим, актуальним є завдання з’ясування пере-
думов формування еталона економічного оновлення української нації. Це 
завдання стало складовою її націоналізму і повинно вивчатися в континуї-
теті європейських модернізаційних і націотворчих процесів. У зв’язку з 
цим, ставимо перед собою завдання висвітлення націотворчих процесів 
в Європі крізь призму західних теорій націй і націоналізму, з’ясування 
основ них причин ґенези українського націоналізму в економічній сфері у 
континуїтеті європейської історії, висвітлення його основних проявів.

Явище націоналізму і його економічні прояви є предметом уваги ба-
гатьох зарубіжних і вітчизняних вчених. Зокрема, сутність категорії еконо-
мічного націоналізму і зв’язок останнього з автаркійними тенденціями в 
політиці держав з’ясовуються французьким вченим Л. Мішелем1. Досить 
цінними для вивчення означеної проблеми є також теоретичні досліджен-
ня англійського вченого, представника школи примордіалізму Е. Сміта. 
Останній вважає одним з вимірів, в яких може проявлятися націоналізм, 
економічний2. Важливе значення для з’ясування сутності європейських 
націотворчих процесів має узагальнююча історіографічна праця україн-
ського вченого Г. Касьянова «Теорії нації та націоналізму»3. Цікаві тео-
ретичні моделі націотворчих процесів, що піддаються адаптації до історії 
української нації, знаходимо у праці О. Гнатюк4.

Період Нової історії характеризується кардинальними суспільними 
трансформаціями, які змінюють світ до невпізнання. В домодерну епоху 
основою самоідентифікації людини була релігія. Всі держави складалися 
з економічно і культурно стратифікованих спільнот, які жили в своєму за-
мкнутому соціокультурному середовищі, контактуючи лише епізодично. 
В кожного народу існував поділ на «вищі» та «нижчі» культури, а елітні 
верстви одного етносу могли швидше знайти спільну мову і порозумітися 
з елітою іншого, ніж зі своїм народом. За таких суспільних реалій, шлюб 
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між представниками королівських родів двох держав міг без проблем 
об’єднати їх в одну.

Епоха модерну породжує якісно нову структуру, яка знижує до міні-
муму роль культурної й економічної стратифікації народів, об’єднуючи їх 
в один моноліт – націю. Вона – дитя Заходу. Комунікативна та модерніза-
ційна теорії нації трактують її «продуктом», виникнення якого зумовлене 
ринковими відносинами, котрі створили особливий комунікативний про-
стір. За словами К. Дейча, «…розвиток промисловості і модерної ринко-
вої економіки створює сприятливі економічні й соціальні умови для тих 
спільнот, в яких існує високий рівень внутрішньої єдності. В умовах ди-
намічних соціальних, суспільних і технологічних змін, посилення еконо-
мічної конкуренції, безпека й успіх особистості досягаються за рахунок 
ефективної організації…, потреба в належності до групи стає імперативом 
і ця потреба найкраще задовольняється належністю до нації»5.

Промислова революція поглибила комунікативний простір, зробив-
ши його всезагальним. Забезпечивши технічну можливість донесення 
зародженої в умовах ринку національної ідеї «у кожен дім», вона довер-
шила процес націотворення. За словами Дж. Гейза, «вражаючі досягнення 
промислової революції дали можливість закріпитися націоналістичним 
ідеям»6. Держави, в яких вона відбулася, змінили своє обличчя, перетво-
рившись на національні.

За модернізаційною концепцією, для формування національних дер-
жав потрібно два важливих фактори: наявність в етнічної спільноти «ви-
щої» культури і держави7. Згідно Е. Гелнера, в Європі існує чотири «часових 
пояси» поетапного формування націй. До першого він відносить Англію і 
Францію, в яких політична структура співпадала з етнічною спільністю і 
були наявні свої «вищі» культури. Тут, за словами Г. Касьянова, більше «іш-
лося про перетворення селян на французів, етнографічної селянської маси 
на націю, аніж про винайдення нової культури на основі селянської»8.

Другий «часовий пояс», до якого належали Німеччина та Італія, ха-
рактеризувався наявністю «високих» культур, але відсутністю політичної 
надбудови, від створення якої залежало формування національних держав. 
Зважаючи на таку складність, націотворення тут дещо запізнюється, по-
рівняно з першим «часовим поясом», через що новоутворені Німецька та 
Італійська національні держави суттєво відставали в економічному, полі-
тичному і суспільному розвитку від Англії і Франції. Оскільки головним 
фактором національної консолідації в обох випадках виступала економіч-
на еліта, яка чітко усвідомлювала роль рівня розвитку власної індустрії 
для формування національної держави, то відставання в цій сфері від 
країн першого «часового поясу» породила в них імператив до ліквідації 
диспропорції. Але реалізувати вироблену економічну програму індустріа-
лізації країни у даному випадку виявилось справою не з легких. На думку 
А. Гершенкрона, в державах, які здійснювали «доганяючий» економічний 
розвиток, «…виникла необхідність створити ідейне підґрунтя запізнілої 
індустріалізації, яке було б «духовним важелем програми промислового 
стрибка…»9. Відповідне підґрунтя забезпечив економічний націоналізм.
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Його найавторитетніший теоретик – німецький економіст Фрідріх Ліст. 
Він вважав єдиним засобом досягнення єдності німецької нації, перетворення 
її у передову європейську, прискорене формування національної індустрії10. 
Багатство нації, згідно Ф. Ліста, залежить від всебічного розвитку її продук-
тивних сил. Під ними він розумів: розвиток науки та високий рівень еконо-
мічної освіти, правовий захист власності, свободу, політичну стабільність, 
розвиток різних сфер виробництва11. При цьому, стверджує вчений, торгівля і 
промисловість мають більше значення для нації через свій вплив на культуру: 
«…вони витворюють підприємливість і причиняються до поширення кому-
нікації, підняття технічної штуки (культури – П.Д.) тоді як, – твердив учений, 
– хліборобство впливає на притуплення умів та відсталість»12.

За умов досягнення країною рівня конкурентоздатності в промис-
ловій сфері, «вона повинна застосовувати охоронну систему»13, щоб за-
хистити свою ще слабку ринкову економіку від сильніших народів. Такий 
протекціонізм має здійснюватись наперекір економічній раціональності, 
навіть завдаючи шкоди державному бюджету, який недоотримуватиме сво-
єї частки через обмеження торгового доступу інших націй на внутрішній 
ринок митними бар’єрами. Тут очевидне прагнення до всестороннього 
розвитку нації, досягнення її економічної повноцінності, яке, за слова-
ми Й. Кофмана, сягало «негрошового рівня користі»14. У даному випад-
ку простежується прагнення до національної автаркії, яке, за висновками 
Л. Мішеля, є одним із ключових елементів економічного націоналізму15.

Адресуючи свою доктрину майбутній німецькій національній держа-
ві, Ф.Ліст вважав, що до її створення економічний націоналізм повинен 
був виконати функцію перетворення національно-культурної спільноти на 
політичну націю16. Як стверджує Ф. Шнабель, «будь-який народ, який хоче 
досягти економічної незалежності, може спиратися на цю теорію»17.

Наступною географічною зоною націотворення є третій «часовий 
пояс», який охоплює країни і народи Центрально-Східної Європи. Тут не 
існувало ні «вищих» культур, ні політичних утворень, кордони яких співпа-
дали б з теренами проживання етнічних спільнот. За словами Г. Касьянова, 
«…їх місце заступали наднаціональні імперії з сумішшю фольклорних 
(«нижчих») культур, розділених не лише соціально, а й територіально. 
Шлюб між культурою і політичною спільнотою, необхідний для розвитку 
націоналізму і модернізації, вимагав створення обох партнерів»18.

В окремий «часовий пояс» виділяється Російська імперія, де утво-
рення наднаціонального Радянського Союзу призупинило формування на-
ціональних держав. На території третього і четвертого «часових поясів», 
до яких відносимо і Україну, існувала суттєва прогалина в соціальній стра-
тифікації, яка полягала у відсутності економічної еліти. Функції націот-
ворення, за цих умов, бере на себе культурницька інтелігенція. «Вірусом 
націоналізму» вона заразилась шляхом «інтелектуального імпорту»19. 
Формування націй тут відбувалось не через закономірний поступ модер-
них відносин, а методом пропаганди «зверху вниз» з ініціативи націо-
нально «освідомленої» інтелігенції. Відсутність власної «вищої» етнічної 
культури поставила останню перед проблемою її винайдення «методом 
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культурної інженерії»20, шляхом синтезу «нижчої» селянської. Така робота 
супроводжувалася науковим зацікавленням традиційним соціокультурним 
світом села, яке еволюціонує до обожнення власних етнічних традицій.

Ця діяльність співпадає з модернізаційними процесами імперій 
Центрально-Східної Європи (зокрема, Російської і Австро-Угорської). За 
твердженням Р. Шпорлюка, «український націоналізм був опосередкова-
ною реакцією на модернізаційні процеси… Модернізація, яка здійснюва-
лась під егідою панівних щодо українців націй, підсилювала асиміляційні 
процеси, відчуження сільської культури від міської, провокувала кризу 
традиційних цінностей…»21. За цих умов українська інтелігенція, яка, на 
даному етапі розвитку національної свідомості, обожнювала традиційну 
культуру свого народу, відреагувала на модернізаційні процеси у формі 
контракультурації (категоричного неприйняття чужої культури, цілковито-
го відкидання її взірців22). Така реакція поширилась не лише на модерні 
цінності, але й на нові економічні відносини, що провокували руйнування 
існуючого соціального простору українського села.

Отже, модернізаційні процеси в Європі зумовили нерівномірність еко-
номічного розвитку різних націй. Перед тими з них, що суттєво відстали, 
постала потреба економічного оновлення, яка в країнах Центральної Європи 
реалізувалась шляхом вироблення доктрини економічного націоналізму. 
Контракультуративні рефлексії еліт національних спільнот Центрально-
Східної Європи (зокрема, української) робили проблемним процес адаптації 
даного еталона до реалій конкретних держав названого регіону.

Нові трансформаційні економічні процеси в Європі загрожували 
спільнотам, які де-факто були селянськими, перетворенням у безнадійних 
аутсайдерів. За таких умов досягнення національного ідеалу стало б при-
марною ілюзією. Молода, ще недостатньо сконсолідована українська на-
ція, яка на зламі ХІХ – ХХ ст. тільки вступила в процес політизації, поста-
ла перед потужним викликом епохи. Активізація українського націоналіз-
му на початку ХХ ст. призвела також до глорифікації поняття батьківщина, 
яке, згідно теорії Е. Сміта, «…здатне служити ще й своєрідним правом 
власності, політичною претензією на конкретну територію та її ресурси… 
Виходячи з цього, батьківщина конче потрібна для економічного добро-
буту, а використання сільськогосподарських і мінеральних ресурсів краю 
стає головним національним поняттям»23. Відсутність контролю над ними 
не могло не призвести до політизації економічних вимог та включення їх 
окремим пунктом до національної ідеології.

Згідно концепції Т. Нейрна, каталізуючим фактором національних 
рухів стала нерівномірність економічного розвитку різних регіонів24. Вона 
послужила консолідації населення слаборозвинутих територій для розбу-
дови власної економіки. В контексті даної позиції відсталість українських 
територій у складі Австро-Угорської і Російської імперій можна вважати 
стимулюючим фактором виникнення економічного націоналізму. Таку по-
зицію обстоював ще Ю. Бачинський, який пов’язував початок українсько-
го державотворення зі зміцненням буржуазних елементів у слов’янському 
середовищі, їх успішною боротьбою з іноземним бізнесом25.
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Реакцією на таку ситуацію міг стати «імпорт» ідеї економічного на-
ціоналізму та її адаптація до власних реалій. Але, по-перше, її потенційна 
дієвість знижувалася відсутністю власної держави, а по-друге, потреба 
економічного оновлення йшла врозріз із контракультуративними рефлексі-
ями місцевої інтелігенції. Пошук оптимального варіанта привів більшість 
останньої до виникнення того світоглядного симбіозу, в якому ідея еконо-
мічного націоналізму поєдналася з соціалістичною і означилася домінан-
тою останньої.

Марксизм, який у цей час швидкими темпами набуває популярності 
в Європі, не міг не привернути увагу своїм більш близьким традиційному 
соціокультурному середовищу варіантом модернізації. Характеризуючи її, 
Р. Арон зазначає: «…відновлення [збереження] минулого не повинно не-
хтувати ні детермінізмом машин, ні ініціативами осіб, ні ударами армій»26. 
Швидка політизація нації, як відповідь на модернізаційні процеси, обмеж-
ила час на трансформацію традиційної релігійної свідомості в раціональ-
ні ліберальні й гуманістичні цінності. Тому адаптація «імпортованого» з 
Заходу націоналізму надає йому релігійного забарвлення. Це своєрідна 
компенсаційна реакція на секуляризацію світогляду. Подібну закономір-
ність помітив ще Г. Кон, який поділив націоналізм на західний і східний, 
приписуючи останньому ірраціонально-емоційний характер27.

Доповнення націоналістичної ідеології українців елементами со-
ціалістичної доктрини, що були близькими їх соціокультурному світу, 
виявилось оптимальним поєднанням. З цього приводу Ю. Бачинський 
стверджував, що слід «…розмежувати і розглядати на різних рівнях по-
няття соціалізм як категорію суспільного ладу, націоналізм – як ідеологію 
етнічну»28. Внаслідок соціальної неструктурованості нації, політична і 
культурна верхівка українців вбачала в марксистських постулатах класової 
боротьби запоруку національного визволення робітничо-селянської нації 
з-під влади іноетнічного капіталу: «в Україні національне питання є вод-
ночас соціально-економічним, бо у складі української нації тільки селяни 
і робітники, а вищі верстви чужі»29.

Недостатній рівень національної свідомості пауперизованих селян, 
котрі виявилися ураженими фобією модернізаційних процесів, обумов-
лював домінування в їх середовищі більше соціальних, ніж національних 
переживань. Це дозволяє нам постулювати: соціалізм як більш традиційно 
близька українському селу ідеологія за правильного маніпулювання інте-
лігенцією міг розглядатись нею як засіб національної консолідації на со-
ціальному ґрунті.

Дані політична й економічна ситуації, а також герметизація в лоні 
марксистських ідей революційної боротьби частини інтелектуальної елі-
ти, звузили її економічні ініціативи до контексту ідеологій політичних пар-
тій. Їх основним догматом стає взяття шляхом радикальних революційних 
заходів контролю над економічними ресурсами на своїх етнічних терито-
ріях: «…українські робітники лише тоді зможуть визволитися, коли… ві-
зьмуть у руки українську промисловість через її націоналізацію…»30. Без 
цього вважались неможливими будь-які прогресивні заходи в даній сфері: 
«від всякого дрібного економічного полегшення українців – «чудовий» на-
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сос… висмокче все, що можливо тільки висмоктати на користь знов-таки 
пануючих… верств»31.

Найбільш дієвими в цій ситуації проголошуються методи страйкової 
боротьби і аграрного терору, які трактувалися такими, що готуватимуть 
суспільство до майбутньої революції32. Чи не єдиною поміркованою і про-
гресивною ідеєю в середовищі української нації стає проголошення необ-
хідності українізації міст. Подібні думки були висловлені ще в 1907 р. на 
з’їзді Української народної партії33.

Ці ідеї знайшли придатний ґрунт серед українських робітників і селян. 
Більшість останніх після аграрних реформ в Російській і Австро-Угорській 
імперіях, ставши на шлях вестернізації господарювання, катастрофіч-
но обідніли, не витримуючи конкуренції в умовах соціального дарвініз-
му. Суспільство колективізму і общинних методів господарювання важко 
сприймало подібні реалії. Віра в майбутню економічну ідилію стає для них 
єдиним порятунком, своєрідною психологічною втечею від реальності.

Отже, за умов бездержавності прихильники соціалістичної альтер-
нативи розвитку вважали найбільш дієвою в економічній сфері підривну 
діяльність. З утворенням же майбутньої національної держави передбача-
лась націоналізація промисловості і соціалізація / націоналізація (тут дум-
ки різних політичних сил розійшлися) землі.

Констатуючи таку політичну платформу зауважимо: в альтернатив-
ному варіанті економічна ідея не позначилась марксистським контекстом. 
Частина поміркованої української інтелігенції стала на шлях розбудо-
ви «матеріальної бази» української нації шляхом кооперативного руху. 
Стимульований браком коштів на освітньо-культурні потреби та важким 
матеріальним становищем елітних українських прошарків, останній пі-
шов шляхом, наближеним до ринкового західного варіанта економічного 
розвитку: «…є категорія українських інтелігентів-«лоялістів»: ці знову хо-
чуть піднести матеріальний добробут українського народу, зробити його 
економічно дужим, багатим…»34. Створена на Заході (в Англії), з метою 
сприяння ринковій модернізації в умовах браку капіталів, кооперація, яка 
своїми колективістськими методами господарювання виявилась близькою 
традиційним патріархально-общинним спільнотам, чудово вписалася в 
соціально-економічні відносини українського суспільства.

Це, мабуть, був єдиний організований модерний український еконо-
мічний рух, тісно пов’язаний з національною ідеєю. За словами відомого її 
діяча початку ХХ ст. М. Гехтера, «кооперація мусить бути збудована на на-
ціональному ґрунті»35. Найбільш чіткою послідовністю вона відзначилась 
на території Галичини як наслідок позитивного впливу австрійського кон-
ституціоналізму. Доказом цього є виникнення в цьому регіоні першої цен-
тралізованої кооперативної мережі «Сільського Господаря»36. Соціальну 
базу течії склав «середній клас» українського селянства, який в умовах 
ринкових трансформацій успішно витримав конкуренцію.

Отже, застосування західних теорій націоналізму до українського ви-
падку дає підстави зробити висновок, що рефлексійні прояви економічного 
націоналізму на території України у період до Першої світової війни були 
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відлунням європейських модернізаційних і націотворчих процесів. Проте 
підстав для твердження про функціональність українського економічного 
націоналізму з його чіткою ідеологією і стратегією розвитку на даному 
етапі надто мало. Швидше слід говорити про помірковану підтримку наці-
ональної ідеї з боку економічно активних верств українців. Ця підтримка – 
перші паростки, які в міжвоєнний період на території західноукраїнських 
земель еволюціонували в чітко сформульовану й застосовану на практиці 
ідеологію економічного націоналізму.
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В статье исследуются закономерности процесса становления европейских 
наций на основе экономической модернизации. Определяются особенности на-
циообразовательной деятельности в украинских землях. Анализируется связь 
украинской национальной идеи с экономическими процессами и социалистиче-
ской доктриной, дается оценка кооперативному движению в Украине на рубеже 
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У статті з’ясовано історичні причини та передумови формування україн-
ської національної ідеї у кінці XVIII – ХІХ ст. Визначено історіософську основу 
та особливості українського «національного проекту», проаналізовано федера-
лістський аспект української державотворчої концепції даного періоду.
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Дослідження федералізму в історичному дискурсі потребує нових 
теоретичних конструкцій. Однобічний розгляд його сутності позбавляє 
історичного значення цього феномена, особливо у контексті впливу на 
свідомість української еліти ХІХ – початку ХХ ст. Федералізм – це ши-
роке аналітичне поняття, котре в реаліях націєтворення стало потужною 
суспільно-політичною парадигмою. Остання – це дефініція високого рів-
ня абстрагування, яка дозволяє у сфері філософських, ідеологічних і по-
літичних цінностей, що змінюються, виокремити інваріантні структури, 
завдяки яким те чи інше ідеологічне явище можна ідентифікувати як ка-
тегорію певної політичної та ідеологічної системи1. Якщо розглядати по-
літичну ідеологію як засіб артикуляції політичних інтересів певних соці-
альних груп або політичних класів, концептуальною основою якої слугує 
певна політико-філософська доктрина, то парадигма спирається на такі 
фундаментальні засади, як національно-історичний досвід, теоретичне 
оформлення якого відбувається в рамках певної історіософської концепції. 
Власне, історіографія українського федералізму доводить, що він вміщу-
ється в межах останніх ознак2. 

Ідея федералізму ХІХ – початку ХХ ст. була однією з головних кон-
цепцій державницьких перспектив України, яка повною мірою формувала 
базис «національного проекту». Вона зароджувалася в уявленнях козаць-
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