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Відомий англійський історик та соціолог 
Арнольд Джозеф Тойнбі трактував поняття 
“цивілізація” як синонім культури. Це – деяка 
система цінностей, традицій, символів, менталь-
ності та способу життя певного соціуму або ці-
лої епохи. Тойнбі розглядав “локальні цивіліза-
ції” як основну одиницю світового історичного 
процесу. Цивілізація, за твердженням Тойнбі, в 
процесі свого існування проходить ряд фаз: ви-
никнення, розвиток, надлом, занепад та розпад. 
В ході історичного процесу зникають одні циві-
лізації та з’являються інші. Між більшістю циві-
лізацій існує певна спорідненість: наприклад, 
еллінська цивілізація є дочірнєю у відношенні 
до мінойської і водночас є предком західної та 
православно-християнської цивілізацій. Всього 
в історії людства Тойнбі виділяв 21 цивілізацію 
[2]. Однак ми з впевненістю можемо стверджу-
вати, що кількість локальних цивілізацій збіль-

шується. Всього за 30-40 післявоєнних років у 
світі з’явилися дві нові цивілізаційні моделі – 
атлантична та тихоокеанська. Сьогодні все помі-
тнішими стають процеси утворення євразійської 
цивілізації. Нова геополітична стратегія, що тер-
міново почала розроблятися у Росії після верес-
невих подій у світі, має ряд ознак євразійства. 
Цілком природно постає таке питання: яке 

відношення має Україна до ідей євразійства і 
наскільки актуальне воно сьогодні? Окрім того, 
що модель євразійської цивілізації так або інак-
ше включає в себе Україну, актуальність цього 
питання обумовлюється і внутрішнім (для Укра-
їни) чинником, а саме: після розпаду СРСР та 
падіння сформованої в радянські роки системи 
цінностей перед нашою державою постала необ-
хідність заново ідентифікувати себе в цивіліза-
ційному просторі. У чому суть ідей євразійства, 
як співвідносяться вони з українськими реаліями 
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і наскільки оптимальною є ідентифікація Украї-
ни в євразійському цивілізаційному просторі, ми 
плануємо з’ясувати. 
Євразійство не є здобутком соціально-

філософської думки останніх років. Як концеп-
ція воно сформувалося в 20-ті рр. ХХ ст. в сере-
довищі російських вчених-суспільствознавців, 
що емігрували на Захід після встановлення в 
Росії радянської влади. Серед засновників та 
активних прихильників євразійства були філосо-
фи Г.В. Флоровський та Л.Н. Карсавин, лінгвіст 
та етнограф Н.С. Трубецькой, економіст та геог-
раф П.Н. Савицький, історики М.В. Шахматов 
та Г.В. Вернадський та багато інших. Емігранти 
в умовах швидкого краху традиційних російсь-
ких устоїв, звичного способу життя та пов’яза-
ної з ними системи цінностей намагалися пере-
осмислити місце Росії в історії, визначити її іс-
торичні перспективи, протиставляючи російську 
самобутність західній культурі. Антизахідницт-
во прихильників євразійства обумовлювалося 
тим, що саме на основі привнесеного з Заходу 
вчення (марксизму) Росія стала полем для неба-
ченого раніше соціалістичного експерименту; з 
цим пов’язувалося й падіння дореволюційної 
системи цінностей тощо [3]. Євразійцям були 
властиві такі погляди: 

1. Критика євроцентризму та погляду на захі-
дну цивілізацію як найвище досягнення 
людської еволюції. 

2. Твердження, що самобутність та неповто-
рність кожної національної культури має 
велике значення і збереження та розвиток 
її в нових історичних умовах є необхідним. 

3. Погляд на Росію не як на частину європей-
ської культури, а як на стрижень євразійсь-
кої цивілізації, що внаслідок взаємовпливу 
культур містить у собі елементи і західної 
цивілізації. 

4. Велике значення євразійці надавали релі-
гії. Православ’я розглядалося як основа 
духовного відродження країни [3]. 

5. В Росії, що знаходиться між Заходом і 
Сходом, присутні риси і першого, і другого. 
Відповідно євразійська цивілізація має 
синтезувати у собі елементи західної та 
східної культур. 

Концепція євразійства зазнавала змін протя-
гом історії, але основні постулати збереглися, не 
втративши свого значення і сьогодні. 
У 90-ті рр. ХХ ст. ідея євразійської цивілізації 

доповнювалася, розвивалася і набула нових рис: 

1. Євразійська ідея має виконати інтегратив-
ну функцію: об’єднати різноманітні етноси 
та регіони в єдиний простір цивілізаційного 
типу. 

2. Екуменічна функція євразійства в рамках 
СНД: для об’єднання національних куль-
тур необхідне створення та усвідомлення 
наднаціональних пріоритетів євразійської 
цілісності. Ці пріоритети мають бути і над-
релігійними. З урахуванням того факту, що 
в ряді регіонів СНД провідною конфесією є 
іслам, православ’я не може виконати роль 
об’єднуючого чинника. 

3. На відміну від слов’янофільства та старого 
євразійства сьогодні вже не відкидаються 
досягнення Заходу. Сучасні євразійці, по-
силаючись на творче прочитання західного 
досвіду країнами тихоокеанського басей-
ну, обгрунтовують можливість повторення 
такого творчого використання на євразій-
ському просторі, що уявляється кращим, 
аніж пасивне переймання та учнівство. 

4. Вводяться нові форми євразійської інтег-
рації, незвичні для старих євразійців: за-
мість патерналістських відносин пропону-
ється запровадження характерних для 
демократичних суспільств видів діалогу – 
кооперації та партнерських зв’язків грома-
дянських суспільств поза державних влад-
них структур [1]. 

В цілому сучасні ідеї євразійства створюють 
таку цивілізаційну модель, що принципово від-
різняється від тих, що колись існували на євра-
зійському просторі. Головна відмінність полягає 
у готовності російської нації співпрацювати з 
іншими на рівноправних началах, а не шляхом 
утвердження власної зверхності, як це було в 
Російській імперії, а згодом – в СРСР. Досягнен-
ням 90-х років як нового етапу розвитку ідей 
євразійства є широке запровадження демократи-
чних принципів інтеграції цього цивілізаційного 
простору. 
На практиці ідеї євразійства проявляються у 

небажанні Росії дотримуватися однобічної про-
західної орієнтації, розширенні контактів з краї-
нами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, побу-
дові взаємовідносин з державами СНД на прин-
ципах взаємоповаги і рівноправ’я тощо. 
Розглянувши сутність ідей євразійства, ми 

можемо зробити висновок, що в теоретичних 
дослідженнях євразійців головною віссю євра-
зійської інтеграції є Росія, що відповідає і її гео-
графічному положенню. 
Однак нам необхідно з’ясувати перспективи 

України в моделі євразійської цивілізації. Украї-
на – надто велика держава, щоб її можна було 
проігнорувати у подібних проектах. П’ятдесяти-
мильйонна українська нація з багатою культу-
рою та давніми традиціями православ’я не може 
не впливати на успішність ідей євразійства. З 
одного боку, без України як однієї з найбільших 
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держав СНД євразійський простір не буде мати 
достатньої для свого існування стабільності та 
цілісності, з іншого, якщо Україна відмовиться 
інтегруватися у цей простір, вона ризикує опи-
нитися у цивілізаційному вакуумі. 
Переваги євразійської інтеграції України є 

очевидними. Це обумовлюється рядом чинників, 
які ми розглянемо нижче. 
По-перше, у А. Тойнбі однією з головних 

ознак класифікації цивілізацій є територія, точ-
ніше, ступінь віддаленості від місця початкового 
виникнення суспільства [2]. В цьому аспекті 
територіальна близькість України до стрижня 
євразійства обумовлюватиме її входження в ор-
біту євразійської цивілізації. О.С. Панарін наво-
дить також закон регіональної спільності, який 
вказує на те, що у націй, які живуть в одній час-
тині світу, існують об’єктивні спільні інтереси, 
що пов’язані з підтриманням добросусідських 
відносин, економічною кооперацією, з рішенням 
спільних проблем [1]. Під дію цього закону під-
падає й простір СНД, в тому числі Україна. Гео-
графічна близькість та єдність регіональних про-
блем СНД є важливим чинником інтеграції в 
євразійському цивілізаційному просторі. 
По-друге, важливим об’єднуючим фактором 

є наявність спільної релігії. Старі євразійці у 
своїх розробках будували цивілізаційну спіль-
ність на православному християнському просто-
рі, маючи на увазі Росію, Україну, Білорусь та 
деякі інші християнські країни. Сьогодні вико-
ристання подібного підгрунтя неможливе, оскі-
льки половина республік СНД є переважно му-
сульманськими країнами. В таких умовах важ-
лива роль відводиться світським формам культу-
рної взаємодії, а також можливостям діалогу 
двох церков – православної та мусульманської, 
які мають спільні релігійні корені. З одного бо-
ку, в умовах євразійської інтеграції Україна бі-
льше матиме справу з християнськими держава-
ми, з іншого, не слід забувати про кримських 
татар, що за віросповіданням є мусульманами. 
Тут для України стає актуальним пошук можли-
востей взаємодії двох культур – православної та 
мусульманської. 
Багато у чому саме на традиціях релігії буду-

ється національна культура. Взаємодія правосла-
в’я з етнічними особливостями східнослов’янсь-
ких народів призвела до спорідненості українсь-

кої, білоруської та російської культур. Цим обу-
мовлюється і схожа ментальність цих народів, їх 
спосіб життя. Додамо до цього систему ціннос-
тей, побудовану на традиціях православ’я. Та-
ким чином, ми доходимо висновку, що щонай-
менше на частині території СНД існує культур-
на спорідненість націй, що є головною переду-
мовою утворення цивілізаційної цілісності. Ця 
культурна спорідненість підкріплюється багато-
віковою спільною історією, тривалим перебу-
ванням в межах однієї держави. 
Слід зазначити, що на відміну від старих єв-

разійців сучасні розробники концепції євразійсь-
кої цивілізації усіляко підкреслюють демократи-
чність форм інтеграції. Історія показує, що рані-
ше характерним було утвердження “гегемонії” 
однієї культури – російської, що виступала вод-
ночас у ролі лідера та посередника у спілкуван-
ні. Сьогодні євразійці пропонують “екуме-
нічний” діалог культур як більш ефективний 
засіб інтеграції [1]. Він полягає у рівноправній 
взаємодії культур народів СНД, у співробітницт-
ві конфесій, у вихованні міжконфесійної толера-
нтності. Обгрунтовується та активно запрова-
джується думка, що “євразійське наднаціональ-
не співробітництво буде міцним і стійким тільки 
в умовах балансу інтересів усіх євразійських 
народів” [4]. 
З урахуванням цих фактів євразійська інтег-

рація України виглядає доволі перспективною. І 
хоча євразійство як локальна цивілізація тільки 
починає першу фазу свого розвитку, тобто зна-
ходиться на стадії виникнення та більше існує у 
теоретичних розробках, аніж у практичному 
житті, Україна, підтримавши ці ідеї, згодом мо-
же зайняти гідне місце в системі політичних та 
культурних взаємовідносин євразійських наро-
дів, що утворять однойменну локальну цивіліза-
цію. 
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