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      Націоналізм – «вічний двигун» суспільства, 

                                        або 

            Український націоналізм серця 

     Механізм ідеології. Природа та принципи націоналізму. Актуальність 

                       

                              Замість вступу 

 

                              Така багатозначність наших ми  

                           знаходити сенси й зникати  в пітьмі, 

                 де світло твоїх очей бавиться в тіні, сміється до мене... 

                        Навчитися бачити Бога і вірити в нього 

                                      це – те ж, що любити. 

                                          А ти пізнав це? 

                                              Збагнув? 

                  Все найдорожче так важко втрачати 

                       воно приростає і тягне з собою  на дно. 

                         А ми живемо собі німі і беззаперечні  

                             десь на кордонах осені і весни, 

     до самих кісток передчуваємо фатальну невідворотність правди 

                 І, мов божевільні, надіємося на неї до останнього. 

                                Віримо старій добрій Европі 

                  До якої вже третє століття рубаємо  вікно… 



                                       … і таки рубаємо..., 

                                         та чим і для кого?  

                                                            Із власної творчості 

 

                                                                   

                                         І. Ідеологія 

                                          Трохи філософії 

     Окремі ідеології часом важко поставити в рамки. Навіть якщо  із сто 

відсотковою точністю констатував для себе, визначив  хто і чого прагнув, що 

досягнув і якою ціною. Адже природа ідеології з погляду свого механізму 

передбачає закладений у собі певний план конкретних дій, програму 

розвитку, а це вже само собою мимовільно, несвідомо перетікає ,як мінімум, 

в думку або ж спонукає до дії (як максимум). Механізм ідеології  завжди був 

покликаний мотивувати. Це одна із  головних його функції, адже що здатні 

тисячі томів ідеологічних праць із своїми програмами без тих, хто підтримує 

і поділяє ці погляди і готовий їх відстояти. Так, ідеологія захоплює, підкоряє 

розум і водночас спонукає до вже наперед зазначених, розроблених дій. 

    Ми не можемо поставити ідеологію й в рамки часу. Адже ми не можемо 

стверджувати, що, наприклад, ідеологія комунізму вичерпала себе і на 

сьогодні вважається пережитком минулої епохи. Так, більшість із нас мали 

нагоду відчути  на власній шкурі усю абсурдність ідеї комунізму, але ми не в 

змозі гарантувати, що, наприклад, через півстоліття у зв’язку із 

поглибленням економічної, соціальної різниці між бідними і багатими ця 

ідеологія знову не стане актуальною. Тут на поверхню випливають  ще два 

важливі питання. Це питання актуальності та моральності тих чи інших 

ідеологічних поглядів.  



Ядром ідеології є провідна ідея. Сама ідея сприймається масами, як певне 

апріорі, істина, тому переходить в ті рамки категорії, що регулюють моральні 

норми. Йдеться тут про те, що хоче того людина чи ні, але якщо воно 

прийняла певну ідеологію,  стала її послідовником, то неодмінно прийняла й 

її моральні норми та засади. Якщо ти  сповідуєш ідеї анархізму, то твоя 

совість повністю  приймає принцип «анархия мать порядка», якщо ти – 

космополіт, то категорія антинаціональності, стереотипності, шаблонність є 

твоїми моральними нормами. Ми відповідаємо за те, що обираємо і навіть 

(звичайно до певної міри) стаємо заручниками своїх переконань. Ідеологія 

диктує мораль, творить моду думки та поглядів.  

Цікаво те, що часто це переходить рамки здорового глузду, стає ідеєю фікс, 

досягає фанатизму. Маю на увазі ту абсурдність, якої досягали, наприклад, 

комуністи,  адже,  уявіть собі, в СССР існувало покарання «за непристойні 

сни про членів Комуністичної Партії». І шокуюче те, що людина радянської 

свідомості вважала це нормою! І таких прикладів можна знайти ще досить 

багато. 

Тож, уявіть собі, яку відповідальність несе людина чи група людей ідеї яких 

знайшли своїх послідовників! 

Ідеї керують світом, вони  диктують моду, створюють політичні, суспільні, 

культурні рухи найрізноманітнішого характеру. Це  система, яку приводить в 

рух наявність послідовників, що вже в свою чергу приводить до атомних 

війн, глобальних катастроф, голодоморів та апокаліпсів.    

 

                          

                           

 



                                        ІІ. Націоналізм  

                                              поза часом 

У рамках наведених мною вище власних роздумів над механізмом ідеології я 

пропоную розглянути головні принципи та особливості націоналізму.  

Термін націоналізм походить від слова нація, що походить з латинської 

nation і означає «народження, походження, рід». Отож, первинно слово 

«нація» зародилося як виокремлення певної групи людей, спосіб визначити 

категорію «свого-чужого». Довгий час таке виокремлення існувало не 

обов’язково щодо національного чинника, тобто розрізнення етнічного. 

Нацією в часи Середньовіччя та пізніше Бароко себе могли називати, 

наприклад,  групи спудеїв із інших країн або групи людей об’єднаних 

навколо певних думок, ідеалів. Сьогодні це давнє значення ще можна 

зустріти в сучасній українській мові, проте у зневажливому, іронічному 

значенні. Термін націоналізм у своєму сучасному значенні прийшов до нас 

вже пізніше (початки  - кінець  18 століття), а особливо яскраво постав на 

зламі 19 та 20 століть. Що сприяло такому загостреному розвитку 

виокремлення себе етнічно і хто заклав його основи в Україні? 

Прийнято вважати, що національні ідеї (в сучасному розумінні цього 

означення) вперше на повен голос прозвучали на наших теренах в добу 

Романтизму. Адже збирання фольклору, зацікавлення власною історією, 

знайдені та опубліковані козацькі літописи, розвиток літератури  підсвідомо 

давали зрозуміти і виокремити себе як окрему націю із своєю неповторною 

історією та культурою. Обґрунтували та висловили головні ідеї українського 

націоналізму вже в 20 ст. Микола Міхновський, Євген Коновалець, Дмитро 

Донцов та інші. 

Напевне, не буду помилково відмітити, що саме переломні моменти в історії 

спонукають до дії, до розвою нації, до пожвавлення розвитку  національного 

самоусвідомлення, коли доля посилає випробування війною, голодом, болем, 



втратами …, коли ти як індивід усвідомлюєш, що якщо ти сьогодні не 

скажеш свого слова, то завтра тобі диктуватимуть власні умови твої вороги.  

Встояти, коли в твою перемогу не вірить ніхто. 

Встояти, коли не маєш елементарних необхідностей в їжі, воді, провіанті. 

Встояти, коли твій ворог в тисячі разів фізично сильніший та краще 

матеріально забезпечений. 

Встояти, бути вищим за біль, коли бачиш як в бою гинуть твої побратими, 

коли роками живеш в чеканні і не бачиш рідних. 

Встояти, коли вже не віриш в ніщо, коли ціна перемоги – твоє життя. 

Встояти. 

Саме таку ціль поставили перед собою бійці, воїни ОУН-УПА. Саме  таку 

відданість несе в собі український націоналізм, націоналізм серця(саме так  я 

би його назвала), адже в якій ще країні кожне наступне покоління було 

змушене вставати на боротьбу за свою Батьківщину! Поміркуйте самі, ще не 

було століття, за якого би українська нація не пережила значних втрат.  Адже    

17 ст. – занепад козацтва, а ним і української еліти, освіченого шляхетства, 

18-19ст. – майже 200 років русифікації, заборона українського слова. Перша 

половина 20ст. – Розстріляне Відродження, друга половина 20 ст – Сталінські 

чистки, розстріли,  Чорнобиль, дисиденти, а ще поміж тим – Голодомор, 

Друга світова війна, визвольні війни ОУН-УПА. Теперішній час, як бачимо,  

не обіцяє кращого. Фактично кожних півстоліття наша культура була 

обірвана, щоразу ми були змушені приходити на попелище історії і, як 

фенікс, знову і знову відновлювати своє, рідне! Як багато ми переболіти! І 

все ж якою сильною є українська свідомість, якщо  попри все це ми знову і 

знову ставимо перед собою єдине завдання – встояти! Тож, як бачимо, час 

лише показує нам усю вагу і знаковість теорії та ідей націоналізму. 

Націоналізм, як ідеологія не вичерпав себе і, навпаки, його актуальність лише 



зростає з дня на день, бо сама «потреба боротьби  випливає з факту нашого 

національного існування»1. 

В великому тлумачному словнику сучасної української мови (поки що 

найбільшому і найавторитетнішому виданні такого типу) під словом 

націоналізм знаходимо кілька визначень (зокрема три). Два із низ 

відповідають уявленням та переконанням пересічного українця. Проте одне з 

них поставило переді мною великий знак питання в подальшій роботі над 

розвідкою. І йдеться тут не про непрофесійність чи необізнаність авторів, а 

про те, що часто ми, на превеликий жаль, справді стикаємося із таким 

судженням.  А саме, націоналізм тут подається як «ідеологія і політика, яка 

проповідує зверхність національних інтересів над загальнолюдськими, 

панування однієї нації за рахунок пригнічення іншої, розпалює національну 

ворожнечу»2. Як бачимо, провідна ідея націоналізму  вбачається в 

«зверхності національних інтересів над загальнолюдськими». Та хіба не в 

національних інтересах найяскравіше проявляється наша індивідуальність, 

адже саме ментально себе виокремлюючи  ми  самостверджуємося в 

природній для нас історично спосіб? І чи варто взагалі протиставляти 

національні інтереси із загальнолюдськими? Як на мене, то вони становлять 

навіть певну цілісність, мають точки доторку, адже чи не в комплекс 

загальнолюдських питань входять уявлення про свободу, етнос, мову.  Далі у 

визначенні ідеться про «панування однієї нації за рахунок пригнічення 

іншої». Та хіба такі завдання, пріоритети ставили собі Микола Міхновський, 

Дмитро Донцов, Степан Бандера, Роман Шухевич на інші знакові постанні 

визвольної боротьби українців? «Державна самостійність єсть головна умова 

існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері 

                                           
1 Микола Міхновський. Самостійна Україна. Справа української інтелігенції. – К., 2007, - ст. 53. 

 

2 Великий тлумачний словник сучасної української мови. За ред. В. Т. Бусел. – К., 2005, ст.752. 



міжнаціональних відносин»3 - , писав Микола Міхновський. Чи є в цій думці, 

яка проголошує найбільшу цінність усього національного руху, щось щоби 

заперечувало і не визвало існування інших суверенних держав, виступало 

проти їх національного самоствердження? 

Часто сьогодні в пресі та по телебаченні, а особливо між людьми зі східного 

регіону України можна почути заклики про те, що націоналісти – це дика, 

неосвідчена молодь, сепаратисти, бандерівці. Хіба це говорить про щось 

добре? Як ми можемо жити  в країні, де бути українцем – це злочин? Хіба 

бути націоналістом, сповідувати ідеї українства є чимось неприроднім?!   

Націоналізм -  це один із способів мислення, який ти свідомо обираєш серед 

тисячей нав’язаних нам  щодня (зокрема через засоби масової інформації) 

ідеалів, це спосіб життя. Це здоровий глузд українця, що вихований своїми 

батьками на традиціях пращурів, що пам’ятає і плекає їх. Націоналізм не є 

будь-якою протиприродною чи штучною потребою, він закладений в нас 

ментально, етнічно. Ми не можемо поводити себе як індіанець-буддист чи 

австралійський абориген , бо для нас їх традиції є неприйнятними і навіть 

дикими. Якщо ти  народився на Україні, виріс тут, пізнав світ і суспільство, 

отже, ти і прийняв, вкоренив в собі норми і традиції українців. Ти не можеш 

відректися того, що є в тобі невід’ємним. 

Якщо говорити про націоналізм в плані особистісному, то це перш за все 

питання власного вибору.  Хочеться відмітити те, що запитання бути 

патріотом чи ні стоїть в паралелі до питання бути чи не бути взагалі 

українській нації як такій. І таким чином несе в собі масштабнішу проблему, 

що набирає своєї  актуальності в наш час. «Головна причина нещастя нашої 

нації – брак націоналізму серед широкого її загалу»4, - писав Микола 

Міхновський. І, як бачимо, ці слова, сказані іще на початку минулого 

століття,  по сьогодні не втратили свого сенсу. 
                                           
3  Микола Міхновський. Самостійна Україна. Справа української інтелігенції. – К., 2007, - ст. 32. 

4Там само. -  ст. 228. 



Націоналізм, мов вічний двигун суспільства, веде до змін, спонукає до 

розвитку та  дії. В його основі закладено  основу щастя кожної здорової нації, 

яка прагне до етнічного, національного самоствердження. 

Отже, як випливає із вище розглянутих тез,  націоналізм є тим єдиним 

морально правильним і природнім для кожного українця вибором. Його, як і 

будь-яку іншу ідеологію, не можна вкласти в рамки, а зважаючи на те, як 

активно нам, українцям, доводилося і доводить захищати свої національні 

інтереси націоналізм  завжди залишався актуальним для нас. Його моральні 

принципи, а головний із них – боротися до останнього за свій рідний край, не 

є аморальними чи неприродними.  Тут відчуваються, як на мене, навіть певні 

точки дотику із християнськими догмами поведінки.  

І на завершення я би хотіла поставити перед Вами запитання не історичного 

плану, а історіософського, адже хочу звернути Вашу увагу на питання чому 

так сталося. Чому минуле, ХХ століття горіло, ревіло, просто заливалося 

кров’ю? В ім’я чого своє життя віддали сотні тисяч кращої української 

молоді? Чому зараз ми забуваємо свою історію, славетні імена і події, якими 

маємо гордитися? Чи здатні Ви отак самовіддано іти під кулі за свою рідну 

землю? Я не хочу, щоб завтра мені було соромно називатися українкою, тому 

сьогодні я встаю по той бік барикад, де ще пам’ятають сенс слів: «Ще не 

вмерла…». 

 


