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Досліджено розуміння С. Дністрянським нації як соціального явища в 

контексті розвитку соціологічної думки кінця ХІХ початку ХХ ст.. 

Проаналізовано чинники формування нації, з’ясовано суть поняття 

національна ідея в розумінні вченого. Розкрито зміст права на самовизначення 

українського народу.  

        Ключові слова: Нація, національна ідея, культура, цивілізація, 

самовизначення народу. 

Investigated understanding of nation by S. Dnestryanskiy as a social 

phenomenon in the context of sociological thought in the late 19th and early 20th 

century.We analyzed the factors of nation,found the definition of "national idea" in 

the understanding of the scientist.Reveals the content of the right to self-

determination of the Ukrainian nation. 
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В сучасний період відродження української державності і культури 

повертаються до духовних і наукових надбань відомі в Україні лише з 

критичної преси імена українських вчених в еміграції. Одним з таких є і 

Станіслав Дністрянський. Тому попереду ще фахове опрацювання наукової та 

епістолярної спадщини, відродження забутого імені академіка С. 

Дністрянського громадськості та науці [1].  В арсеналі свого доробку С. 

Дністрянський має 133 праці, в тому числі 50 монографій українською і 

чотирма іноземними мовами в яких досліджувались вченим найактуальніші 

питання, що стосувались права, держави, нації, культури, які мають велике 

значення і для сучасної України [11]. Проблему української націогенези він 

розкривав в таких  працях як: „Звичаєве право — а соціальні зв’язки” (1902), 

„Самовизначення народів” (1919), „Зв’язок та сполука народів” (1920),  

„Загальна наука права і політики” (1923), „Нова держава” (1923), „Погляди на 

теорії права та держави” (1925), „Культура, цивілізація та право” (1926).  

Частково спадщина С. Дністрянського вже вивчалась правниками, 

політологами, проте соціологічне підгрунтя та значущість поглядів науковця не 

дозволяє стояти осторонь соціологам. Необхідне глибоке дослідження 

соціологічної спадщини академіка.  Одним  аспектом такого вивчення є 

звернення до розуміння С. Дністрянським нації як вищої форми соціального 

зв’язку в контексті наукових пошуків модерної доби. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В руслі політологічної думки 

поглядам С. Дністрянського на націю  приділяв увагу вітчизняний науковець В. 

Потульницький. В підручнику “Історія української політології” він 

характеризує С. Дністрянського як засновника національно-демократичного 

напрямку в українській політичній науці, аналізує його погляди на ґенезу та 

суть нації. 
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В соціології короткий огляд проблеми нації дав Л. Кондратик у праці 

“Історія соціології України в іменах.” 

З позиції юриспруденції погляди С. Дністрянського на поняття “народ” та  

“національну державу”, право українського народу на власну національну 

державу аналізує Коваль. А. у статті “Поняття народу та національних держав у 

творчій спадщині С. Дністрянського”. 

Перш ніж перейти до аналізу нації за С. Дністрянським охарактеризуємо 

суспільно-наукову ситуацію того часу. Визначальним фактором 

досліджуваного періоду стала Французька революція кінця ХVІІІ ст., яка 

рахується одним з головних передумов до демократії в сіті. Це дало поштовх до 

виникнення національної ідеї.  Наслідком початку цієї епохи були численні 

зміни в житті суспільства, які стосувались соціальних, політичних, 

економічних, культурних, технологічних зрушень у відповідних сферах [8]. 

Спричинений такими змінами неабиякий інтерес науковців до дослідження 

проблематики нації послугував виникненню різних теорій та концепій відносно 

націогенези, в яких провідними ідеями були домінування держави, етносу, 

культури, психологічних чинників в формуванні нації. Відповідно до 

сприйняття нації в історичному контексті серед дослідників нації прийнято 

розрізняти примордіалістів, які визначали націю як споконвічну, природну 

спільноту та модерністів (конструктивістів), які пов’язували виникнення 

модерних, свідомих націй з початком епохи національного відродження.  

С. Дністрянському, як науковцю, поталанило жити в інтелектуально 

насичену, хоч і дуже важку епоху в сіті і особливо в Україні. Час національного 

відродження не залишав байдужими вчених різних наук, оскільки мав 

величезне політичне, духовне і емоційне забарвлення. Не став винятком і 

український вчений. Окрім того, створення на теренах українських земель 

колишньої Австро-Угорської імперії Західно-Української Народної Республіки 

потребувало належного наукового забезпечення, що спонукало С. 

Дністрянського до дослідження національно-державницької тематики. 
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Аналізуючи висвітлення національного питання в світовій літературі того 

часу, вчений звертає увагу на неправомірне, на його погляд, розділення понять 

“народ” та “нація”. На думку науковця цей розподіл пішов з Австрії, де в другій 

половині 19 ст. були розділені дві категорії народів. Одні – історичні, які мали 

свої держави в той час чи раніше, такі як німці, італійці, поляки, чехи. Інші, в 

свою чергу, не мали власних держав і опиралися лише на етнічних основах. До 

їх переліку входять українці, словінці та хорвати. Традиція дихотомічного 

поділу народів бере початок від Гегеля, який вживав поняття “нація” та  

“народ” як тотожні та розділяв їх на “історичні” та  “неісторичні”. Подібну 

дихотомію згодом почали застосовувати на свій лад й інші вчені. З’явились 

відповідно “повні” та  “неповні”, “політичні” та “культурні”, “вищі” та “нижчі”, 

“старі” та “нові” нації. Не виказуючи явно такого поділу С. Дністрянський 

вживав вислів “народ в сучасному розумінні” або в пізніших працях - “модерна 

нація”, тому, відповідно, є і “до модерна нація”. Слідом за ним подібних 

висновків дійшов англійський історик Г’ю Сеттон-Вотсон, який так само як і 

С.Дністрянський критикував поділ націй на “історичні” та  “неісторичні” в той 

час як розрізняв нації “старі” – ті, в яких національна ідентичність 

сформувалась до епохи Французької революції (кін. 18 ст.) та “нові” – 

сформовані з 19 ст . Виявляється  явна суперечність, проте, можна припустити, 

що такі погляди науковців були викликані тодішньою політичною ситуацією, 

коли так звані історичні народи виявляли себе фізично і морально “вище”, були 

в більш привілейованому становищі в порівнянні з “неісторичними”. При 

вживанні понять “старі” та “нові” в порівнянні  “історичні” та  “неісторичні” їх 

суть ніби як не змінюється, проте емоційне забарвлення стає більш нейтральне 

і, в свою чергу, хронологічно вірне, науково більш об’єктивне. Такий же 

характер емоційної незаангажованості, на наш погляд, має і розподіл націй Ф. 

Майнеке на “культурні” та “історичні”. 

С.Дністрянський ототожнює поняття “нація” та  “народ”, пояснюючи це з 

філологічного боку, де в перекладі з латини «natio» і є народ. Ототожнення 
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«нації» з «народом» як класичний варіант модерної нації стало імперативом 

внутрішньої політики передових держав з часів Французької революції, а після 

«весни народів» 1848 р. воно стало масовим явищем. Наочний приклад 

інтеграції «народу» в «націю» — демократизація державної політики, 

залучення дедалі більших мас населення в «національне» політичне життя [8]. 

За твердженням вченого нація і народ виявляють свою тотожність тоді, 

коли етнографічні границі народу в своїй більшій частині збігаються з 

політичними межами держави.  

Слід зазначити, що сучасна соціологічна наука під нацією розуміє не будь-

який народ, а лише такий, який має власну державність і суверенність. Зокрема 

в короткому енциклопедичному словнику за редакцією В.І. Воловича 

визнається етимологічна тотожність понять нації та народу, проте вказано на 

деякі уточнення, які роблять правомірним розподіл цих понять як етап розвитку 

певної спільності. Таким чином, в згаданому словнику, народ розглядається як 

все населення певної держави і характеризується всіма властивостями та 

ознаками, притаманними масовій соціальній спільності, а нація – як водночас 

особливий стан та певний історичний етап розвитку етносу, пов’язаний з 

творенням національно-держаних символів та атрибутів, національно-

державної самосвідомості, загальних національних інтересів, національної ідеї і 

національної культури [14, 13].  

 На суть нації С.Дністрянський дивився через призму українського народу. 

Мислитель зауважував, що про український народ як факт почали говорити 

коли під Хмельницьким він об’єднав дійсно всі українські елементи аж по Сян 

в одну державну організацію, хоч і як коротко тривала ця єдність [4]. Проте, на 

думку вченого, це ще  не був народ в сучасному розумінні, оскільки в ньому не 

було того психологічного чинника, який об’єднує людей в свідомий суспільний 

зв’язок. “Народ (або нація) став свідомим соціальним зв’язком в процесі історії 

останніх століть, як протест проти територіальної самовлади держави” [4]. 

Прослідковуючи хід думок мислителя, можна припустити, що той 
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психологічний чинник -  це національна ідея, яка спонукає до збереження всіх 

історико-культурних надбань тієї чи іншої спільноти. В основі консолідації 

нації лежить національна психологія, самосвідомість нації, що є грунтом 

національної ідеї. Саме остання, за твердженням С. Дністрянського, об’єднує 

розпорошені по різних державах народні елементи в одне утворення з ідеалом 

народної держави.  

Виникнення національної ідеї 19 століття український вчений пояснює 

двома факторами. Перший, як боротьбу між  загарбницьким завоюваннями 

територій державами та внутрішньою силою культурного народного зв’язку. 

Оскільки держави які вели загарбницьку політику не брали до уваги наявність і 

межі різних культурних зв’язків на одній здобутій території, спільноти 

виступали кожна за збереження своєї самобутності. С.Дністрянський виділяє 

кілька причин протесту народу проти держави: - держава не сходилась з 

територією народу; - держава намагалася асимілювати чужі народи під 

спільним територіальним стягом; - об’єднувала різні народні культури під 

насиллям однієї територіальної організації. Другий, - бажання «розірваних» 

різними державами народів об’єднатися. При цьому ідеалом виступали 

національні держави, де кожен народ мав би самостійну державу, так звані 

національні автономії.  Таким чином, під національною ідеєю С.Дністрянський 

розуміє такий психологічний чинник, який об’єднує всіх членів окремого 

народу, не залежно від державних кордонів, на основі усвідомлення ними 

спільної культури, традицій, звичаїв, мови і виявляє себе у боротьбі народів за 

самовизначення і праві кожного народу “самостійно про себе рішати, 

самостійно  собою правити та мати у своїй хаті свою силу й правду й волю” [9].  

В контексті тогочасних наукових теоретизувань про зміст поняття нації 

С.Дністрянський виділяє три основні чинники  її виникнення: 1) люди; 2) 

територія; 3) культура. Люди, “натура” – вказує на те, що вихідною точкою 

народу є спільне родове походження, згодом - це відчуття кровної спільності. 

Територія характеризується науковцем як природна, тобто та, на якій 
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народжуються люди і визначається вона за етнографічним принципом. 

Збереження народної культури і поширення її серед майбутніх членів народу є 

основною метою створення народу, як свідомої суспільної групи. Остання може 

залучати до себе нових членів шляхом асиміляції яка, в свою чергу, 

довершується за допомогою культури. [2].  Аналізуючи ці три чинники, С. 

Дністрянський не абсолютизує їх значення, оскільки кожен можна піддати 

критиці емпіричними обставинами. Зауважимо, що теоретики того часу на свій 

погляд виділяли різні характерні ознаки нації, проте специфічною рисою 

українського вченого є те, що він в своєму розумінні заклав ланцюжок проекту 

самодостатньої української нації, коли люди повинні відстояти свою природну 

територію, на ній розвивати власну культуру та формувати державну 

організацію, яка б діяла в інтересах народу. 

Поряд з іншими провідними вченими того часу (Е. Ренан, М. Вебер,) С. 

Дністрянський надає велике значення культурі в розвитку нації. Це фактор, 

який з’являється лише в нації, зауважує вчений, адже культура є відтворенням 

характеру народу. В цьому сенсі народ є боєвим соціальним зв’язком, який 

об’єднаний ідейною основою та готовий до активних соціальних дій. До 

культури, За С.Дністрянським, належать: мова, інші культурні цінності, спільні 

історичні традиції і споріднені звичаї, - всі ті психічно-культурні моменти, які 

об’єднують людей в ідейні зв’язки набагато сильніше, ніж держава. Кожна 

нація має свою культуру незалежно від того чи зорганізована вона державою. 

Люди можуть сповідувати рідні культурні цінності, перебуваючи і на чужій 

території і в іншій державі [2]. Проте кожна нація прагне, щоб її люди зі своєю 

культурою на певній території відкрили шлях до цивілізації, щоб на своїй 

національній території створити державну організацію, яка б діяла в її інтересах 

[4]. 

Розкриваючи зв’язок культури і цивілізації вчений наголошує на тому, що 

наука повинна обійняти весь обсяг проблем культури і цивілізації в цілісності. 

Потрібно виходити з філологічного значення цих слів, що з латини означають 
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“культура” (“culture”) - обробляти та “цивілізація” - “civilis”- громадянський, 

“civitas”- держава і розділити суспільні основи цих понять та зберегти 

суспільний характер цієї різниці. Тоді виявиться, що культура в першому ряді 

чинність, в другому стан, а в третьому- лад. Цивілізація визначається тими ж 

самими характеристиками тільки в зворотньому порядку: лад, стан і чинність. 

Культура – це здобуття, впорядкування та розвиток соціальних сил 

суспільності. Цивілізація є все те, що діється в суспільному житті під впливом 

державної організації і міжнародного життя держав із собою [3]. 

Продовжуючи аналіз поглядів С. Дністрянського на націю звернемося до 

класика соціологічної думки М. Вебера думку якого в деяких головних 

положеннях поділяв С. Дністрянський. Спільними для обох науковців є 

визначення культури як основоположного елементу суттєвих характеристик 

нації.   Поняття культура, за М. Вебером, охоплює ширше коло цінностей, ніж 

література, мистецтво. Це ті цінності, які формують індивідуальність суспільної 

групи під назвою “нація”, характер, спосіб мислення і спілкування, звичаї — усі 

вияви духовності, які відрізняють одну національну спільноту від іншої [8]. 

Існування нації можливе лише тоді, коли існує почуття належності людей до 

певної спільноти, що прагне оформитися в суспільство, в державну спільноту, 

коли наявне почуття солідарності серед її членів. Цей визначальний 

суб’єктивний фактор, у свою чергу, виникає на основі об’єктивних передумов, 

якими є спільне походження, мова, релігія, звичаї чи політичний досвід [8]. 

Подібних висновків доходить і український вчений. Адже, “з державами, і за 

державами пішла культура в найширші верстви, - та вона стала справжньою 

внутрішньою силою цілого суспільного життя. Коли ж та культура закріпилася 

ще давніми родовими зв’язками, спільними історичними традиціями, та 

спорідненими звичаями – тоді вона почала могутньо впливати на 

суспільність…” [ 4]. 

Слід відмітити те, що С. Дністрянський доповнив спільне для обох 

науковців положення про те, що саме в державі нація має можливість зберігати 
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і розвивати свою культуру, національну ідентичність, завершальною стадією 

формування нації – цивілізацією.  

Досліджуючи феномен культури С. Дністрянський порівнював культуру 

народу із загальним почуттям кровної спільності. Першу вчений окреслює як 

ширше поняття, включаючи в нього бажання людини бути членом того чи 

іншого народу на основі відновлення колись асиміляційно втрачених чи 

забутих зв’язків [2]. Дещо раніше схожі ідеї висловлював Е. Ренан у праці “Що 

таке нація?”. Він зазначав, що нація – це душа, духовний принцип, звертаючи 

увагу на психологічний компонент нації. Важливою умовою її функціонування 

науковець вважав бажання спільності, готовності до сумісної соціальної дії.  

Нація для Е. Ренана ґрунтувалася на історичній колективній свідомості, вона 

існувала в минулому, вона відновлюється в сучасності реальною дією: 

розумінням, чітко висловленим прагненням продовжувати життя спільноти [8]. 

Зауважимо, що його підхід до визначення нації як найхарактерніший варіант 

«волюнтаристського» трактування її суті й надалі залишається в науковому 

арсеналі сучасних дослідників. Наприклад, один з найвідоміших фахівців у цій 

галузі, англійський вчений Г’ю Сетон-Вотсон вважав, що нація існує тоді, коли 

“значна кількість людей з певної спільноти вважає себе нацією, або ж 

поводиться так, нібито ця нація існує”, фактично перефразовуючи Ренана [8]. 

Продовжуючи розглядати підстави побудови модерної української нації в 

трактуванні С. Дністрянського зупинимось на проблемі самовизначення 

українського народу, якій науковець відводить особливу увагу у своїх 

розвідках. В світі офіційне визнання принципу самовизначення народів 

пов’язують з ім’ям американського президента Вудро Вільсона. У 1918 р. він 

запропонував вирішувати всі міждержавні територіальні спори, виходячи з 

принципів максимального задоволення чітко окреслених національних 

прагнень щодо територій та врахування границь розселення етносів. Цю ідею 

розвивали і українські науковці. С. Дністрянський одним з перших українських 

вчених в серії статей “Самовизначення народів” 1919р. обґрунтував право на 
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самовизначення українського народу. Зважаючи на особливості формування 

української нації, - шлях її розвитку вчений бачить через самовизначення 

народу на основі єдиної національної ідеї. Народ у С. Дністрянського має 

людино центричний характер, людський фактор грає визначальну роль у 

самовизначенні народу. Особа розглядається вченим як певний етнотип, що 

забезпечує мотивацію етнонаціонального державного відродження, яке саме в 

особистісному аспекті набуває свого творчого пошуку, збуджує масову 

свідомість, консолідує рухи і громади [6].  С. Дністрянський наголошував на 

необхідності усвідомленої нації, яка б існувала в гармонії з державою. Саме ці 

два моменти вже більше ніж через століття постають актуальною проблемою 

сучасного українського суспільства. Тому питання самоідентифікації, 

самоцінності, національної гідності українського народу, на яких ще тоді 

наголошував науковець, на нашу думку, досі відкрите. 

Для того, щоб означити місце  Дністрянськівської концепції нації серед 

поглядів провідних дослідників національного питання в Україні кінця ХІХ  

початку ХХ ст. розглянемо ідеї О. Бочковський та В. Старосольського.  О. 

Бочковський, працюючи паралельно з С. Дністрянським, розвивав подібні ідеї 

щодо дослідження нації. Вихідним моментом початку націогенези О. 

Бочковський також вважає модерну епоху. Проте на відміну від С. 

Дністрянського О. Бочковський чітко розділяє поняття народ та нація. 

Досліджуючи процес перетворення народу в новітню націю вчений наголошує 

на їх різниці, яка полягає в тому, що в процесі націогенези народ 

перетворюється в масову свідому націю шляхом активної співпраці  і співжиття 

усіх шарів і верств суспільства.  Народ в нього постає як “етнографічна 

сировина”, що ще не має національної свідомості, яка в ході націотворення 

долає різнопрошаркові бар’єри в суспільстві та перетворюється в “громадську 

гущавину”. Успішна трансформація стає передумовою культурного поступу 

суспільності, якому вчений відводить вагому роль в процесі націогенези. На 

думку вченого нація – це суспільно-історична спільнота, основна ознака якої є 
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національна свідомість та прагнення до волі. [10].  Вольовий момент у своєму 

житті нація найповніше виявляє у прагненні до утворення власної державності. 

Тому метою українського народу має бути здобуття націократії, тобто 

політичного самовизначення в окремій державі [7].  

Сама вихідна ідея націократії дуже подібна з цивілізацією С. 

Дністрянського. В обох випадках наявні свідома, самовизначена нація зі своєю 

культурою, зорганізована державою на власній території. Можна зробити 

висновок, що майбутнє  української нації обидва вчені бачать однаково, 

незважаючи на відмінні риси у їхніх  поточних поглядах. Проте важко сказати 

чи мали погляди С. Дністрянського якийсь вплив на О. Бочковського, навіть за 

тих обставин, що роки активної діяльності  вчених майже співпадали і їхні 

наукові кола між собою переплітались. 

Дещо з іншого боку характеризує сутність нації ще один відомий 

український вчений того часу В. Старосольський. Він був особисто знайомий з 

С. Дністрянським, досліджував і високо цінував його наукову творчість. На 

відміну від історичного методу дослідження нації С. Дністрянським, В. 

Старосольський  аналізує феномен нації на основі психологічного методу.   

В. Старосольський розглядає націю як суб’єктивну цілісність з її 

внутрішньо психологічним змістом, котрий робить її окремим суб’єктом і 

героєм історії, “особовістю” з власним життям, волездатністю та власним 

життям [10]. Науковець більш глибоко досліджує суспільну ідею як 

соціологічне явище, яке є усвідомленою, раціоналізованою стихією [12]. В 

цьому контексті нація у В. Старосольського виступає як соціальна спільнота, 

що засновується на волі, ідеї та прагненні до політичної самодіяльності, 

суверенності власної держави, яка одна спроможна забезпечити вільний 

розвиток своїм членам.  

 Коротко розглянувши концепцій нації українських науковців зазначимо, 

що не зважаючи на суттєві відмінності в методах та суті дослідження, 
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основоположні ідеї відносно формування української нації багато в чому 

збігаються. Це перш за все поява свідомості в нації, яка спонукає до збереження 

та розвитку культури. Остання, в свою чергу, може бути утверджена лише у 

власній державі. Така схожість, на нашу думку, спричинена своєрідністю 

обставин формування української нації в досліджуваний період.  

Своєрідність поглядів С. Дністрянського полягає в його системному 

баченні усього розвитку українського народу. Так культура, нація, держава і 

право знаходяться в ланцюжку логічного взаємозв’язку, де на основі 

усвідомлення міцних культурних зв’язків формується нація. Вона задля свого 

збереження та розвитку оформлюється в державний устрій, який, в свою чергу, 

регулюється правовою системою. 

Отже, проаналізувавши наукові розробки з трактування національних 

питань С. Дністрянського, на нашу думку, можна віднести до прихильників 

конструктивістської теорії нації. Перш за все через те, що нація в уявленні 

вченого виникла в ході останніх століть (18-поч. 20ст), як протест проти 

самовлади держави, характерної для того часу. По-друге, як і інші 

представники цього напряму, вчений надає велике значення пробудженню 

народів до самовизначення, самоусвідомлення. По-третє – відводить важливе 

місце в розвитку націй культурі, яка тісно пов’язана і навіть взаємозалежна з 

державою, що також характерно для модерністів. В своїх поглядах С. 

Дністрянський сконструював своєрідну “уявлену українську націю”, яка, на 

його погляд, мала б забезпечити достойне існування українського народу. 

Підсумовуючи вище сказане про націю як історичний феномен та 

соціологічне явище в трактуванні С. Дністрянського, можна зробити висновок, 

що його уявлення повністю відповідають тенденціям загальносвітового 

розвитку і є конкретно-історичним втіленням цих тенденцій. Не зважаючи на 

те, що в концепції нації С. Дністрянського присутні деякі суперечності, вона 

повністю відображає погляди тієї епохи в якій жив і працював науковець. Це 
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підтверджується аналізом теоретичних висновків представників західних 

дослідників нації та їхніх українських колег. Окрім того, деякі ідейні висновки 

вченого вагомі не лише в контексті розвитку соціологічної думки, але є 

актуальними для сучасної України. Так, наприклад,  питання національної 

громадянської держави, проблема самоідентифікації та самовизначення 

української нації в умовах сучасного курсу євроінтеграції та встановлення 

відносин добросусідства з Росією.  
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