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“Я не бажаю своєму народові
панування, бо вважаю,

що
панування деморалізує, вироджує

самого пануючого і не може бути
поєднаним з правдиво-

демократичним
устроєм. З тих же мотивів я навіть не

вважаю корисною для нашого
народу

сильно виражену гегемонію.
Я не хочу українського імперіалізму”.

(М.С. Грушевський) [1].

В статті аналізуються геополітичні орієнтації України в
історичній й географічні літературі ХІХ–ХХ століть. З’ясовано
геополітичні ідеї М. Грушевського, С. Рудницького,
Ю. Липи, В. Винниченка, М. Драгоманова,
Б. Крупницького, В. Липинського та інших. Наголошується на
строкатості зовнішньополітичних орієнтацій та їхній
пріоритетності. Зазначається, що окремі геополітичні положення і
підходи зберігають прикладне значення у сучасних умовах.
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Ці думки Великого громадянина й історика адресовані своєму
народові, який змагався за ідею української державності в 1918 році. У
класичних геополітичних концепціях Рудольфа Челлена і Хелфорда



Маккіндера місце України розглядалося переважно в ролі буфера
між західним світом і Росією.

Напередодні і під час Першої світової війни німецькими вченими
(Ф. Науманн, М. Вебер та ін.) був розроблений геополітичний проект
“Середня Європа”, який суттєво відрізнявся від тодішніх
великодержавницьких геополітичних доктрин і не мав
експансіоністського спрямування. У його основі були заложені ідеї, що
Середня Європа, а це сучасна Центральна і Центрально-Східна Європа,
із соціально-економічного погляду в значній мірі однорідний і цілісний
регіон. Його геополітичну єдність і спільні інтереси стимулює
географічне положення, що характеризується затиснутістю між Росією
і Західною Європою.

Усі народи цього регіону, серед них й українці, мають і повинні
реалізувати право на самовизначення й утворити союз (конфедерацію)
для захисту своїх інтересів. Зокрема, українське самовизначення
розглядалося як одна з вузлових проблем. У конфігурації Середньої
Європи враховувалися політичні устремління та ідеали народів і
держав, “що російським не може і не хоче бути, мусить стати
середньоєвропейським” (Ф. Науманн) [2]. Ідеї Середньої Європи
базувалися на принципах гуманізму, справедливості, рівноправності
народів. Це була не геополітика сили, а прогресивна геополітика
конструювання політичного простору з урахуванням інтересів усіх
суб’єктів. Але ідеї цього проекту не були враховані державами
Антанти за підсумками Першої світової війни, що згодом зумовило
етнополітичні конфлікти і воєнно-політичні катаклізми.

У зв’язку з цим,  а також тим, що Україна виборола суверенітет
підвищився інтерес до геополітики. В умовах розбудови незалежної
Української держави важливу роль відіграє виважена геостратегія.
Вагомим фактором вироблення зовнішньої політики України є її
географічне положення. З позицій геополітики Україна займає на
Євразійському континенті винятково важливе, багато в чому унікальне
місце, яке часто визначається поняттями “географічний центр Європи”,
“перехрестя між Сходом і Заходом”.

В останні роки посилилась увага дослідників в Україні до проблем
геополітики. Насамперед, варто назвати праці А.І. Кудряченка,
Ф.М. Рудича, В.О. Храмова, В.В. Мадіссона, В.А. Шахова,
М.С. Дністрянського та інших авторів [3].

Автор поставив завдання проаналізувати в статті геополітичні
орієнтації України в історичній, політичній і геополітичній літературі
ХІХ–ХХ ст.  Уже в середині ХIХ ст. в історичній літературі можна
знайти геополітичні підходи. В “Історії Русів” обґрунтовано



говорилося, що народ України є безпосереднім нащадком давніх
русів і їхньої території, яка мала свій суверенітет та автономію [4]. А
далі засновник Кирило-Мефодієвського товариства, історик Микола
Іванович Костомаров у програмному документі “Закон Божий. Книга
буття українського народу” обґрунтував першу наукову парадигму
геополітичної стратегії стосовно здобуття національної незалежності.
Документ передбачав, насамперед, демократичну перебудову всього
геополітичного простору Російської імперії й утворення Федерації
незалежних слов’янських держав. Члени товариства Шевченко,
Костомаров, Куліш, Гулак вважали, що Україна, Росія, Польща,
Білорусія, Чехія мають утворити демократичну республіку й
об’єднатись у федерацію зі спільним парламентом у Києві [5].

Дмитро Іванович Яворницький у своєму творі “Історія
запорізьких козаків” показав, що “земельна причина” стала важливим
природно-географічним чинником виникнення козацтва. Докладно
аналізує формування козацтвом нового геополітичного простору
України, простежує, як склалася національна геостратегія, вироблялися
різні геополітичні орієнтації [6].

Справжнім засновником української геополітики слід вважати
Михайла Сергійовича Грушевського. У своїй багатотомній праці
“Історія України-Русі” він постійно пов’язує її специфіку з такими
географічними чинниками, як положення земель, напрямами
колонізації, природними ресурсами. Він як і кирило-мефодіївці був
причетний до характеристики слов’янофільсько орієнтованої
геополітики, хоча також долучився і до розробки інших векторів.
Близька до попередньої і чорноморсько-балканська орієнтація, що
передбачала створення федерації чорноморських і балканських

країн [7].
На початку ХХ ст. українська геополітична думка започатковує

новий рівень. Для ознайомлення світової громадськості з “українською
справою” Степан Рудницький (1877–1937), спираючись на підходи
М.С. Грушевського, видає у Відні німецькою мовою працю “Україна з
політико-географічного становища”, а згодом і працю “Чому ми
хочемо самостійної України”, у яких доводить неминучість незалежної
України з урахуванням усієї сукупності історичних і політичних
чинників. Аналізуючи геополітичну ситуацію, що склалася в
Центрально-Східній Європі в роки Першої світової війни, Рудницький
робить висновок, що лише “...утворення української держави в
етнографічних границях є одиноким способом, щоб запобігти
заколотам у південно-східному куті Європи, так важному для світового
господарства і для світової політики” [8]. І далі, що



“українська справа – се велика справа, може найбільша з усіх
європейських справ, її не можна зводити до справ малих народів”. І
тому на кожному кроці слід пам’ятати, що “ми великий народ, наш
край величезний, ми мусимо бути так високо поставлені серед інших
народів Європи, як нам після нашої чисельності й після величини
нашої країни належиться” [9].

Майбутня самостійна Україна, вважав С. Рудницький, має
забезпечити релігійну толерантність, політичну, соціальну й
економічну рівність населення. Зокрема, "головне суспільно-політичне
завдання самостійної України – наскільки можливо вирівняти маєткові
ріжниці між громадянами Української Держави і через те звести до
мінімуму або цілком усунути класову боротьбу в межах України”.
Далі С. Рудницький висуває ідею близьку до поняття “українська
політична нація”. “...Всі ці люди, що живуть на Україні, – се українці.
Наскільки вони говорять нашою мовою та держать наші звичаї, ми їх
їм не відбираємо і відбирати не будемо. На Україні кожен житиме, як
захоче, коби лиш держав закони, які наставить собі на своїй землі
український народ” [10].

Розробляв С. Рудницький Балто-Чорноморську геополітичну
орієнтацію. Він звернув увагу на той факт, що головне місто
староруської держави, її політична столиця – Київ, розташоване на
своєрідному перехресті головної української річки Дніпра і межі
Полісся з Лісостепом. Приблизно на однаковій відстані як до
західного, так і до східного кордону розселення українців. “Перші
початки Київської держави, - писав він, - нерозривно зв’язані з
Дніпром як артерією лучби” [11]. Саме внаслідок використання цього
географічно зручного та економічно вигідного маршруту ще київські
князі активно суперничали на півдні за панування на Чорному морі з
Візантією, а з ІХ ст. визначився традиційний “шлях із варяг в греки”,
що простягався від Балтики до візантійських земель.

С. Рудницький у плані пошуку перспектив майбутньої міжнародно-
політичної організації Центрально-Східної Європи обґрунтовує ідею
Балтійсько-Понтійської федерації. Куди, крім Фінляндії та України,
могли увійти Естонія, Латвія, Литва, Білорусь. Осередком федерації
мала стати Україна як найбільша серед згаданих держав. Федерація
мала стати як противага російській експансії і рівноваги щодо великих
держав Західної Європи. Рудницький робить застереження західному
світові про недопустимість включення України до складу Російської
імперії, яке б могло багатократно посилити російські експансіоністські
амбіції і стало б передумовою анексії Росією країн центральної
Європи. Проте це передбачення, яке швидко збулося,



залишилося не поміченим західними політи- ками [12].
У 90-ті роки ХХ ст., після розпаду Радянського Союзу, ідеї балто-

чорноморської доктрини знову відроджуються. У цьому контексті
важливою подією стала міжнародна конференція “Балто-Чорноморське
співробітництво: до інтегрованої Європи ХХІ ст. без роздільних
знаків”, що відбулася 1999 р.  в Ялті з ініціативи України. У її роботі
взяли участь 22 держави – від Норвегії до Греції і від Німеччини до
Азербайджану.

Багато уваги проблемам українським геополітичним орієнтаціям
приділяв письменник і політолог Юрій Липа (1900–1944). У 1938 р. він
видав працю “Призначення України”, у якій обґрунтував
“чорноморську доктрину”. Ю. Липа пропонував об’єднати зусилля
дослідників чорноморської проблематики різних країн з метою
утворення в майбутньому “українсько-понтійської політичної партії”.
Це, на його думку, сприятиме реалізації Чорноморської федеративної
великодержави на чолі з Україною.

Щодо геополітичних орієнтацій Ю. Липа писав: “Визначення
напрямної на схід чи захід – це, передусім, нищення власного
характеру, духовності, що прийшли з півдня. Духовності, що зросла
над південними морями й володіннями і розпросторилась, як кров по
жилах, ідучи вгору Дніпром, Дністром, Дунаєм, Богом і Доном, несучи
до найглухіших закутків українських земель подих півдня” [13].

1940 р. у Варшаві була надрукована праця Ю. Липи
“Чорноморська доктрина”, у якій дальше і більш глибоко
обґрунтовувалися ідеї щодо перспективи України як лідера країн
басейну Чорного моря. На думку автора, країни Чорноморського
басейну мають спільні інтереси, а сам регіон, враховуючи інтегруючу
економічно-комунікаційну роль моря, творить певну цілісність, має
величезні потенційні можливості і геополітичне значення. І саме
сильна й незалежна Україна, історія якої нерозривно пов’язана з
Чорним морем, покликана вдихнути нове життя в цей регіон, ставши
його лідером, і разом з іншими країнами регіону створити сильне
геополітичне об’єднання.

Подібні ідеї висловив інший український учений, колишній
ректор Українського Вільного університету в Празі Іван Шовгенів
(батько поетеси Олени Теліги). “Коли б повстало Чорноморське
об’єднання народів, в тій чи іншій формі, – писав він, – тоді б для
Чорноморських країн настала пора величезного розквіту”. І далі: “В
цій історичній перспективі, до якої природні ресурси Чорноморського
басейну провадять, роля українського народу, що займає місце в
осередку торговельних і культурних інтересів і рухів, і який являється



найчисельнішим з усіх чорноморських народів, мусить бути
надзвичайно важлива” [14]. Ці ідеї можуть бути реалізовані нині в
організації Чорноморського економічного співробітництва, зокрема в
діяльності ГУУАМ.

Ю. Липа, як і дехто з дослідників, вважали, що основною віссю
для України має бути не схід-захід, а південь-північ. Він зазначав:
“Річна мережа формує єдність території, її торгівлі, влади, звичаїв,
врешті мови й релігії” [15]. Липа порівнював Чорне море та основні
річки, що в нього впадають (Кубань, Дон, Дніпро, Дністер, Дунай), зі
своєрідною цибулиною з буйними паростками вгорі. Протягом
тисячоліть мережа річок впливала на розвиток етносу, визначала його
пересування, яке завжди відбувалось уздовж лінії “південь-північ”,
оскільки це відповідає головній осі українських річок.  Так що балто-
чорноморська орієнтація веде свій початок від вісі “північ-південь”,
якої дотримувалися ще київські князі, зокрема Ярослав Мудрий,
намагаючись побудувати свою державу “від моря до моря”.

Ю. Липа вважав, що геополітичний напрям до Чорного моря був
визначальним для України ще за часів Литовсько-Руської держави. Він
стверджував, що не Схід і не Захід є джерелом України, “підложжям її
раси, підложжям її культури й світогляду від самого
початку і до останніх часів був Південь”. Саме на шляху реалізації
традиційної для українського народу південної, чорноморської
геополітичної орієнтації відбувся справжній “вибух суспільної
енергії” [16]. Весь південь-північ, на думку Липи, є віссю українських
земель. “Теперішнє її утвердження за свідомою побудовою
українського роду, при встановленні Хати дуже важливе. Без
обпирання на Півночі, без виходу на Півдні немає можливості
побудови цієї Хати” [17].

Цікавим у цьому ключі є самміт демократичного вибору, що
відбувся 2 грудня 2005 р. в Києві, де зібралися лідери Грузії,
Македонії, Молдови, Естонії, Литви, Словенії, Румунії і України, а
також представники Болгарії, Польщі, Азербайджану за участі США,
Ради Європи і ОБСЄ.  Усього в самміті взяли участь 23  держави.
“Нинішній форум, – підкреслив Президент України Віктор Ющенко, –
покликаний започаткувати новий формат співробітництва між
країнами Балтії, Чорного моря, Балкан, Східної Європи та
Кавказу” [18].

У геополітичній праці, “Розподіл Росії” (1941), Ю. Липа
передбачав не тільки розпад Радянського Союзу, самостійність
України та інших національних країв, але й формування в Росії
регіональних відцентрових настроїв. Автор закликає українство бути



готовим організаційно оформити свою державність: “Єсть
закономірність потужня і величня, що змушує Північ і Південь піти
власними дорогами” [19].

Вагоме місце в українській політичній історіографії займає
західноєвропейська орієнтація. Насамперед тут слід назвати Пилипа
Орлика з його Конституцією (1710 р.). Орлик проголошував Україну
незалежною державою під протекцією шведських королів, повернення
Київській метрополії під зверхність патріарха Константинополя. У
конституції зазначалося, що Україна повинна мати чітко встановлені
кордони з Річчю Посполитою, Портою і Московією. Пилип Орлик
звертався до всіх європейських країн з “Меморіалами” і “Пунктами”, у
яких він звертав увагу європейських правителів на нерозв’язане
українське питання. Михайло Драгоманов, пропагуючи своєрідний
“поміркований європеїзм”, вказував на необхідність зв’язків України із
Західною Європою (як джерелом прогресу), а також на те, що Росія має
пройти такий самий політичний шлях, як і в країнах Західної Європи.

Михайло Грушевський рекомендував українцям вчитися не
тільки в Німеччини, Швейцарії, Швеції, Франції, Англії, Італії, але
також і в США. “Західницьку” позицію займав Б. Крупницький,
вважаючи, що Україна запозичила від Заходу все необхідне,
включаючи греко-католицьку церкву і латинську культуру. А тому
Україна була історично близькою до Європи. Але ритм українського
історичного процесу, на його думку, пролягає через західно-східний
курс і нагадує певне замкнуте коло.  Україна “декілька разів у своїй
історії виривалася до Заходу в своєму весь час наслідуючому цей
ривок наступному русі до Сходу і Півдня” [20].

Можна визначити ще один напрямок як “геоцентричну”
орієнтацію. Так, Володимир Винниченко вважав, саме тому, що від
Б. Хмельницького почала переважати “нещасна орієнтація на зовнішні
сили (Росія – у Хмельницького, Швеція – у Мазепи, Німеччина – у
Центральної ради, Польща – у Петлюри), й спричинилася втрата
української державності”. І далі, наша сила може бути “тільки в
нашому народі, в злитті з нашими внутрішніми силами... Коли вони
хотітимуть самостійності Української Держави, тоді зовнішні сили
повинні будуть серйозно подумати над тим, чи можна не задовольнити
це їх хотіння” [21].

А які ж геополітичні ідеї збагатили українську геополітичну
думку? “У старі часи це набуло конкретної форми, виразу: “Москва чи
Варшава”,  як це існувало в ХVII столітті.  Зараз це вибір – “Схід чи
Захід”, з Москвою як синонімом Сходу, чи Європою як із синонімом
Заходу. Яка орієнтація переможе?” [22]. Так суть геополітичних



орієнтирів України визначив Володимир Старосольський,
колишній лідер студентської ідейної організації “Молода Україна”, що
існувала на початку ХХ століття.

З цього приводу В’ячеслав Липинський писав: “Відділитися від
Польщі, але так, щоб не утопитися у російському морі, – ось проблема,
остаточне вирішення якої Україні не вдалося знайти протягом
тисячоліть” [23].

Отже, геополітичні орієнтації в українській геополітичній думці
ХІХ–ХХ ст. мають давні традиції і зв’язок з ідеєю державотворення, а
відсутність державності пояснюється зазіханнями з боку зовнішніх
сил; проголошується необхідність обпертися на внутрішні сили,
український народ як головний чинник незалежності і стабільності
щодо зовнішнього оточення; спостерігається строкатість щодо
зовнішньополітичних орієнтацій і визначення їхньої пріорітетності, що
пропонувались авторами геополітичних концепцій. Поява таких
геополітичних ідей є відображенням зрілості геополітичної думки
українського суспільства, сприяла розширенню горизонтів політичного
мислення.

Окремі геополітичні положення і підходи зберігають прикладне
значення і в сучасних умовах.
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В статье анализируются геополитические ориентации Украины в
исторической и географической литературе ХІХ–ХХ веков. Изучено
геополитические идеи М. Грушевского, С. Рудницкого, Ю. Липы,
В. Винниченко, М. Драгоманова, Б. Крупницкого, В. Липинского и
других. Акцентируется на пестрости внешнеполитических
ориентаций их приоритетности. Указывается, что отдельные
геополитические положения и подходы сохраняют прикладные
значения в современных условиях.

Ключевые слова: украинская геополитика, украинское
самоопределение, Средняя Європа, Євразийский континент,
географический фактор, западноевропейская ориентация, Восток или
Запад.

This article analyses geopolitical orientations of Ukraine in еру
historical and geographical literature of the XIX-XX centuries. The



geopolitical ideas of M. Hrushevskyi, S. Rudnyzkyi, I. Lypa,
V. Vynnychenko, M. Dragomanov, B. Krupnyzkyi and V. Lypynskyi are
learned. Attention is paid to the variety of the external political orientations
and their priority. It is pointed out that separate geopolitical regulations
and approaches keep their applied meanings in modern conditions.

Key words: Ukrainian geopolitics, Ukrainian self-determination,
Middle Europe, Eurasian continent, geographical factor, West European
orientation, East or West.


