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Постановка проблеми. Останнім часом ак-
туалізуються дослідження з  етнопсихології та іс-
торії філософії права. Очевидно, що минуле не 
тільки не втрачає свого впливу на сьогодення, але й 
стає предметом наукових дискусій у все більшій 
мірі. У цьому контексті особливої значущості на-
буває проблема українського народництва, яка 
протягом ХІХ ст. виконувала роль ідеологічного, 
наукового, культурного й організуючого чинника 
боротьби української держави за звільнення свого 
поневоленого національного права. При цьому 
право на свободу осмислювалось у руслі тих лібе-
ральних ідей, пануючих на той час у Європі, які 
часто виявлялись діаметрально протилежними дій-
сності поневоленої української держави. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ва-
жливий внесок у дослідження етнопсихологічних і 
філософських питань, які безпосередньо стосують-
ся метафізичної природи права на свободу україн-
ського народництва в умовах поневоленого націо-
нального права здійснили, насамперед: Ю.Бара-
баш, О. Гринів, М.Гуренко, М.Кітов, І. Лук, 
С.Сливка, М.Ткачук, Д.Чижевький, П.Юркевич та ін. 

Мета даної статті полягає у висвітленні ме-
нтально-духовних основ філософського осмислен-
ня українською інтелігенцією права на свободу в 
умовах поневоленого національного права. 

Виклад основного матеріалу. Народництво 
- це ідеологія і практика визвольного руху в Росії 
та Україні у ХІХ ст. При цьому ментально-духовні 
основи української та російської ідеології цього 
періоду виявляють суттєві різниці. Зокрема, для 
осмислення філософії права російських народників 
характерні елементи соціальної утопії, які органіч-
но поєднувалися з визнанням самобутності Росії, 
яка пов’язувалася з існуванням селянської общини. 
Українське народництво мало менш радикальний і 
більш  поміркований характер, оскільки у центрі 
його ідеології була сама селянська ідея, що ілюст-
рувала справжнє представництво українського на-
роду і не вимагала ніяких руйнувань, окрім досяг-
нення  селянської демократії.  

Програма українських народників була по-
міркованою і мала прагматичну спрямованість: 
передбачала шлях не революцій і терору, а під-
готовку до реформ і формування національної 
свідомості шляхом розвитку народної освіти та 
поширення знань. 

Різноманітні форми народництва виявляли 
себе на російському й українському ґрунті, що є 
наслідком ментально-духовних основ осмислен-
ня права на свободу у кожному конкретному ви-
падку, по-різному. В Україні воно виявлялось у 
формі хлопоманства, українолюбства та наро-
довства (в Галичині), що не містили в собі агре-
сивних форм, окрім мирних шляхів для відвою-
вання свободи людини і громадянина. У Росії 
існували дві течії - ліберально-поміркована, що 
практикувала соціалістичну пропаганду та «хо-
діння в народ», і радикальна, яка відкрито прого-
лосила своїм гаслом революційний терор [14, 
с.373]. 

Звичайно ж за цих обставин, розвиток ро-
сійської філософсько-правової думки, наприклад, 
про права і свободи людини та громадянина від-
бувався у специфічних умовах.  З одного боку, у 
цьому виявлялась замкнутість від західних право-
вих взірців. А, з другого боку, ліберальна думка в 
Росії зароджувалась і протистояла величезній тра-
диції самодержавної і кріпосницької сваволі, що у 
значній мірі формувало власні правові основи, які 
відображали історичне, духовне, філософське, мо-
ральне і культурне надбання народу [8, с.55].   

Фундатором «ліберального» націоналізму 
був В.Бєлінський, який на ментальному рівні ак-
тивно захищав імперську владу. Вважаючи, що 
Україні не можна дозволяти функціонувати як 
незалежному суб’єктові і що кінцем її історії є 
неминуче об’єднання з Росією, В.Бєлінський ме-
нтально щодо українців займав єдину позицію 
разом з царем-імператором. І виходила така єд-
ність-одність позиції щодо українців, незважаю-
чи на внутрішні аспекти взаємостосунків цієї па-
ри елементів - російської «демократії» і російсь-
кого царя -  ментально-автоматично. 
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Протилежним ідеям ліберального націоналі-
зму виявився християнський антропологізм  П.Юр-
кевича, зокрема його вчення про серце  як дійсне 
осердя людського духу. «Питання про основу та 
мету світу, про ставлення світу та людини до Бога, 
- питання, розв’язання яких передбачає припущен-
ня ідеї, бентежать із непереборною енергією зага-
льнолюдську свідомість раніше й перш за будь-яку 
науку; вони виникають у свідомості з необхідністю 
не тимчасового інтересу, а як завдання суто духов-
ні, що торкаються споконвічних потреб людства» 
[26, с.10]. Так писав П.Юркевич у праці «Ідея», і це 
означало, що серед споконвічних потреб людства є  
потреба і в Богові, місця якому в матеріалістичній 
свідомості не має. 

Ідеаліст Юркевич, який прагнув ідейного 
знищення найпередовішого тоді мислителя – ці-
лком відповідав характеристиці психічної вдачі 
видатних українців, які окреслив Д.Чижевський: 
«емоційні, схильні до духовного усамітнення, що 
послугувало імпульсом до визнання етичної цін-
ності індивідуума  визнання для кожної людини 
права на власний, індивідуальний, етичний 
шлях» [15, с.378 - 379]. 

Як справедливо зауважує Р.Пітч, «Філософія 
П.Юркевича розкривається не лише через історич-
не дослідження його думки. Скоріше цю філосо-
фію можна адекватно зрозуміти, виразно постави-
вши питання про істину його розмірковувань. Пи-
тання про істину стосується внутрішніх, духовних 
засад його філософії, що є і відправною точкою, і 
метою філософствування» [19, с.87].   

Критикуючи П.Юркевича, представники 
провладної російської інтелігенції (В.Бєлінський, 
М.Добролюбов та ін.) виражали характерні риси 
маргінальної ментальності, яку можна означити 
перш за все за поширенням як партійну. Саме так 
називає ментальність представників російської 
різночинної інтелігенції у кінці XIX - початку 
XX ст. одна із найбільш авторитетних сучасних 
дослідниць історії російської філософії Н.Мотро-
шилова. Вона зазначає, що саме ця філософія і 
що саме з причин її маргінальності у свідомість 
російського народу було впроваджено різного 
роду критичні, протестні, «принципово револю-
ціонарістські» ідеї [18, с.431]. Дослідниця підк-
реслює всю руйнівність цього революційного 
віяння у першу чергу для Росії, а серед менталь-
них його підоснов називає реабілітацію каторги і 
каторжників, ідеологію співчуття злочинності і 
злочинцям, «суть яких полягає в тому, що,  якщо 
люди опустились, якщо втратили людську подо-
бу і скоїли злочини, то в цьому не тільки і навіть 
не стільки їх вина, скільки проявів виразок сус-

пільства, соціальної системи, що приносить  
«приниженим і зневаженим» незліченні біди і 
штовхають їх до падіння…» [18, с.432]. 

П.Юркевич зрозумів цю змістовну небезпеку 
і протиставив їй положення про самоцінність лю-
дини, і то не як родової істоти, а як конкретного 
індивіда. Український індивідуалізм як риса націо-
нальної ментальності тут трансформувався в по-
ложення про людину як носія ідеї особистого духу 
а українська ментальна риса ненасильства виявля-
лася в ідеї духовної автономності людини.  

При цьому виявлялася ще одна характерна 
риса української ментальності - глибока релігій-
ність. Адже в значній мірі П.Юркевич «збирав 
стріли на свою голову» від революційних демок-
ратів саме за цей аспект свого філософського сві-
тогляду. «Християнський платонік, - зазначає 
М.Ткачук, - Юркевич обґрунтовує розуміння фі-
лософії як цілісного світогляду, в якому духовне 
життя людства розкривається в усій повноті його 
релігійних, інтелектуальних, етичних та естетич-
них моментів» [22, с.231]. 

Зрештою, було б помилкою зводити всі 
нюанси ставлення тодішньої російської інтеліге-
нції до філософії П.Юркевича до причин націо-
нального характеру. Такі причини, звичайно, бу-
ли. Однак справа, очевидно, не тільки в них. 
Справа тут справді у правовій ментальності, тоб-
то в усвідомленні можливості і необхідності вер-
ховенства права в суспільстві. 

І саме останнє свідчить про геніальність 
філософії П.Юркевича. Адже те, що пропонував 
ліберальний націоналізм у своєму антропологіч-
ному матеріалізмі, означало пояснити всі явища 
життя за допомогою механічних законів, подати 
внутрішній світ людини прозорим, зрозумілим 
для науки, внести у сферу духовного життя про-
заїчну розсудливість. У випадку перемоги цієї 
ідеї залишалося лише знайти важелі примусово-
го, тобто насильницького керування долями лю-
дей. У цьому крилася небезпека антропологічно-
го матеріалізму для  суспільства в цілому і для 
конкретної людини, зокрема, оскільки вона пере-
творювалась би із мети на засіб досягнення пев-
них соціально-політичних цілей.  

 Звичайно, що така цілісність заперечува-
лась революційними демократами. Вони ще зго-
дні були розглядати інтелект, бо хоч і без духов-
ної основи, але він мав пряме відношення до фо-
рмування матеріалізму, вони не заперечували 
проти етики і естетики, бо придумали свій варі-
ант їх функціонування - «революціний», але ре-
лігії, цього контролю совісті думок і поступків,  
вони допустити не могли.  
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Адже  уже В.Г.Бєлінський став фактично 
центральною фігурою в історії російської націо-
нальної самосвідомості тридцятих - сорокових 
років XIX століття. Це  означає, що саме він сво-
їми публікаціями формував громадську думку, і 
то не лише з питань культури чи  внутрішнього 
життя, а й з питань відношення до культур інших 
народів. І якщо з характерним для нього  «неіс-
товством» він у листі до Кавеліна 1847 року пи-
ше про Петра I як про свій найвищий ідеал дер-
жавотворення Росії: «Петро - це моя філософія, 
моя релігія, моє одкровення в усьому, що стосу-
ється Росії…» [5, с.462] то ким був Петро для 
України і українського народу правдиву відповідь 
дав Т.Шевченко. І якщо щодо самого Шевченка 
«неістовий » революціонер Бєлінський висловлю-
вав, за словами одного із сьогоднішніх російських 
дослідників М.Кітова, «мерзенні думки, в яких він 
виправдовує царя за заслання поета в солдати…як і 
розмірковування стосовно України, що  просякнуті 
відвертим імперським духом» [12, с.235] мали ус-
піх  в інтелігентському середовищі Росії, то нема 
нічого дивного, що ця традиція була перенесена й 
на Юркевича - «Московська публіка бачила в Юр-
кевичі українця» [21, с.141].  

Отже, в основі розглянутих суперечностей 
ідеалістичного і матеріалістичного міститься ту-
ге переплетіння як світоглядних, так і менталь-
них установок представників українського і ро-
сійського народів. Кожен із названих представ-
ників української інтелігенції (Т.Шевченко, 
М.Гоголь, П.Юркевич, М.Драгоманов) у цілому і 
кожен зокрема виражали характерні риси націо-
нальної ментальності українського народу, серед 
яких найбільш вираженими були - ненасильство і 
демократизм.  Щодо інших рис національної ме-
нтальності, таких як релігійність, кордоцент-
ризм, толерантність та інші, то вони виражені у 
названих представників не в однаковій мірі і за-
лежно від обставин місця та часу. 

Кожен із названих представників російсь-
кої інтелігенції (В.Бєлінський, М.Добролюбов) у 
цілому і кожен зокрема виражали характерні ри-
си ментальності російського народу лише част-
ково, більше виражаючи ментальність, яку мож-
на означити за поширенням як партійну, за хара-
ктером - маргінальну. Головними рисами цієї 
ментальності були: матеріалізм, нетерпимість, 
централізм, апологетика насильства. 

При зіставленні ментальностей виявляєть-
ся, що українська ментальність не була ворожою 
до ментальності росіян. Вона мала захисний ха-
рактер і виявляла прагнення протистояти насиль-
ству. Навпаки, російська ментальність у частині 

свого представництва у формі маргінальної мен-
тальності соціального радикалізму виступала у 
ворожій формі щодо інтелектуального українст-
ва. При цьому часто ментальні позиції так званих 
революційних демократів змикалися на ґрунті 
атиукраїнства з проімперською ментальністю 
частини російського суспільства, включно з ім-
перськими колами державного управління. 

З огляду на висновки аналітиків сьогодні-
шнього стану російської національної менталь-
ності, а саме про те, що незважаючи на зміну 
статусу державності росіян, заміну попередньої 
тоталітарної системи, процесів реформування  
державного й суспільного життя, у ній - російсь-
кій ментальності - «все ще збереглася попередня 
здатність до навіювання і не вірячи, чинячи опір, 
критикуючи, навіть проклинаючи, ми все ще за-
лишаємось підвладними певним «ідеям», що пе-
ретворились у правила і «норми» явно ненорма-
льного життя» [18, с.434]. Отже, проблема зов-
нішньої ментальної агресії щодо України не зні-
мається, важливо тільки розрізняти де є інтриги 
політиків, а де об’єктивна неприязнь як спадщи-
на минулого нерівноправного спілкування.  
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MENTAL-SPIRITUAL FOUNDATION COMPREHENSION RIGHT  
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Summary 

The article highlights the mental and spiritual foundations of philosophical understanding of Ukrainian 
intelligentsia of the freedom of enslaved under national law. 
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МЕНТАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ  

В УСЛОВИЯХ ПОРАБАЩЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 
Аннтоация 

Освещаются ментально-духовные основы философского осмысления украинской интеллигенции 
права на свободу в условиях порабощенного национального права. 


