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УКРАЇНСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Статтю присвячено актуальній проблемі – висвітленню політичних засад 

державотворення в Запорізькій Січі та зв’язку цих засад із становленням демократії в 

сучасній Україні. Аналіз принципів козацької демократії започаткований, зокрема, ще 

наприкінці ХІХ ст. В.Б. Антоновичем, Д.І. Яворницьким. Подальшу розробку ця проблема 

отримала також в роботах М.С. Грушевського, О. Субтельного, О.М. Апановича тощо.  

Недостатньо розв’язаним залишається питання про так звану “провідну ідею” 

українського народу, тобто про споконвічний менталітет українців, який подекуди 

прийнято ототожнювати з російським. Тому метою нашої статті, її головним завданням є 

доведення того, що менталітет українців особливий, він відрізняється як від російського, 

так і від польського. Отже, головним висновком нашої роботи є твердження, що сучасні 

демократичні тенденції України своїм корінням сягають часів Запорізької Січі і навіть ще 

глибше – часів Київської Русі. 

Досліджуючи історію різних народів, можна помітити, що кожна нація у своєму 

політичному житті має властиву їй провідну ідею, яка залежить від багатьох обставин її 

історії, а також від культурного розвитку нації в цілому. 

У зв’язку з цим наприкінці ХІХ ст. Володимир Антонович зазначив провідну ідею 

тих двох народів, з якими українців історична доля пов’язала протягом декількох століть, 

– росіян та поляків. 

“У великоруської нації бачимо, – писав В. Антонович, – що її провідну ідею 

становить принцип авторитету державної влади, яку народ настільки шанував, що завжди 

зрікався на користь її всіх особистих вільностей. Така ідея відповідає ґрунтовним 

інстинктам народу, бо вона вимагає однієї голови, яка, нікого не питаючись, ні на кого не 

зважаючи, керує самодержавно всім суспільством. Тим-то без помилки можна сказати, що 

у великоруського народу провідною ідеєю завжди був абсолютизм; за допомогою 

останнього цей народ і спромігся зорганізувати міцну державу та підбити інші нації, 

навіть і такі, що мали зовсім інші провідні ідеї” [1, с. 18]. 

Друга нація, польська, пішла іншим шляхом: вона виділила із себе привілейований 

стан – шляхту – і надала йому можливість захопити все громадське добро, 

використовуючи його за власним розсудом. У постійній боротьбі з королівською владою і 

магнатами польська шляхта виступала під гаслом верховенства права, здійснення 



законодавчої влади лише сеймом за умови одностайного прийняття рішення, 

непорушності шляхетських прав і гідності.  

Об’єктивні факти спростовують міфи, що подекуди насаджуються, нібито українці 

взагалі не здатні до демократизму, не мають власного обличчя у державотворенні, 

вирізняються провінціалізмом і схильністю до авторитарної влади. Проте українському 

народові, що історично контактував з великоруським та польським народами, більш 

властивий третій принцип: принцип вічевий, принцип широкого демократизму і визнання 

рівного політичного права для кожної одиниці суспільства.  

Досить пригадати могутню Київську Русь (ІХ-ХІІ ст.), широко відому у світі 

державу, яка мала розвинуті і різнобічні міжнародні стосунки, високий рівень 

суспільного, економічного і політичного розвитку і з якою вважали за честь поріднитися 

монархи Візантії, Польщі, Франції, Швеції, Угорщини, інших країн. Слід зазначити, що 

внаслідок збігу ряду історичних обставин Русь не знала нелюдського у своєму ставленні 

до особистої свободи рабовласницького ладу, хоча окремі його риси у вигляді холопства і 

мали місце. Ознакою реального демократизму в той час було віче – всенародне зібрання, 

що вирішувало всі важливі для держави питання, а також “ряди” – договори, які укладали 

жителі зі своїми князями. 

Правову основу Київської Русі становила “Руська правда” (1036-1037 рр.) – перший 

писемний кодифікований акт руського феодального права, авторство якого пов’язують з 

іменем Ярослава Мудрого. Цим кодексом закріплювався широкий спектр суспільних 

відносин, в тому числі норми, що безпосередньо стосуються особи, її прав і свобод. 

Але найповніше провідна ідея українського народу – принцип широкого 

демократизму – визначилась у козаччині, а ще виразніше, з погляду запровадження її в 

життя, – у Запорізькій Січі, “козацькій християнській республіці”, де панували ідеали 

свободи, рівності та поваги до гідності людини. 

Козацтву та його авангарду – Запорізькій Січі – належить особливе місце в історії 

України ХVІ-ХVІІІ ст. і в історичній пам’яті українського народу. Це місце визначене 

тим, що в часи пробудження українського народу та виборювання ним свободи й 

непідлеглості козацтво виступило провідною силою, навколо якої згуртувалися інші 

верстви й групи суспільства. 

В екстремальній ситуації виникає козацтво як самозахист українського народу, 

якому загрожувала повна руйнація і фізичне винищення. Виникає воно спонтанно, з 

глибин народу, в умовах відсутності національної державності, яка б мала взяти на себе 

завдання захисту, і при постійній протидії ворожої Польсько-Литовської держави. Це й 

зробило козацтво центральним явищем історії України ХVІ-ХVІІІ ст., тим явищем, яке в 



наступні періоди владно жило в народній пам’яті й привертало посилену увагу 

національної інтелігенції, ставало предметом вивчення і роздумів. 

“Славне Запоріжжя”, – казали селяни про Січ. Вони тікали туди від влади панів і 

там шукали порятунку від тяжкого, нестерпного гніту. Ті з українського народу, хто не 

хотів ходити в ярмі, оселялися в далеких краях, тоді ще не залюднених, і здобували собі 

право на свободу, засновуючи нові селища. Щоб відрізнятися від селян, що належали 

панам, вони називали себе козаками, що в тюркських мовах означає – “вільна людина”. 

Запорізьких козаків – “святих лицарів”, захисників батьківщини – оспівав народ у 

своїх думах, піснях, легендах. Вольтер захоплювався їхнім героїзмом і намагався знайти 

паралелі у світовій історії. Гоголь з пафосом писав: “Так ось вона, Січ! Ось це гніздо, 

звідки вилітають всі ті горді і міцні, як леви, ось звідки розливається воля і козацтво на 

всю Україну”. Ілля Рєпін, творець славнозвісної картини “Запорожці пишуть листа 

турецькому султану”, захоплено висловився: “Ніхто на всім світі не відчував так глибоко 

волі, рівності і братерства”.  

Роль козацтва у всьому суспільно-політичному житті України була така велика, 

зв’язки з народом були такі міцні, що в документах ХVІІ-ХVІІІ ст. всіх українців навіть 

називали “нацією козаків”, “українською козацькою нацією”.  

Як громадянський стан козацтво формується лише в кінці ХXІ-поч. ХVІІ ст., 

головним чином завдяки привабливості так званого “козацького імунітету”, ідея якого 

мала певне юридичне виправдання. Приймаючи козаків на службу, їх звільняли від 

підлеглості усіляким “урядам”: віднині вони підкорялися юрисдикції лише своїй, 

козацькій владі, разом з усією родиною були позбавлені різних державних податків та 

робіт, через те що козаки охороняли кордони держави і були її захисниками. 

Можна лише уявити, який вплив ідея “козацького імунітету” справила на суспільні 

відносини, коли вона увійшла в свідомість населення наприкінці ХVІ-поч. ХVІІ ст. З того 

часу Січ стала притулком для всіх, хто протестував проти соціального та національного 

гніту, хто боровся за волю. Сюди приймали людей, незважаючи на расу, національність, 

соціальне походження. Тут плекалися солідарність і дружба синів різних народів, січове 

братерство. Крім українців, що становили переважну більшість, було багато росіян та 

білорусів, литовців і грузинів, вихідців з південнослов’янських земель, вірменів. 

Потрапляли на Січ італійці, французи, навіть араби. 

Багатогранним було духовне життя запорожців. У Січі на території Запоріжжя 

існували загальноосвітні школи і школа співу. Серед запорожців були й такі, що здобули 

освіту в Києво-Могилянській академії і навіть у західноєвропейських університетах. 

Політичне управління в Запорізькій Січі здійснювалось таким чином. Верховна 



влада належала козацькому війську, а другим верховним органом була козацька рада – 

відгук старого вічевого ладу. Періодичних зборів ради не було: вона збиралася тоді, коли 

було треба, іноді по волі гетьмана, іноді проти його волі. 

Неперевершений знавець як історії Запорізької Січі, так і її внутрішнього ладу 

Д.І. Яворницький, писав: “В основі порядків запорізького устрою лежала община, 

громада, мир, товариство… Зовнішнім виявом цієї общини була рада… народне віче. На 

цій раді могли бути присутніми всі без винятку січові козаки, починаючи від військової 

старшини і кінчаючи простою “сіромою”, або простолюддям, “черню”. Тут панувала 

повна рівність між всіма членами общини; кожен користувався однаковим правом голосу, 

кожен міг відкинути пропозиції іншого і взамін запропонувати власні плани й міркування; 

проте коли рішення було прийняте більшістю голосів на раді, воно ставало необхідним і 

обов’язковим для всіх” [13, с. 149-150]. 

Відмовляючись визнати авторитет будь-якого правителя, запорожці здійснювали 

самоврядування згідно з тими звичаями та традиціями, що формувалися протягом 

поколінь. Усі мали рівні права й могли брати участь у досить бурхливих радах, у яких 

частіше перемагала сторона, що найголосніше кричала. На цих стихійних зборах обирали 

і з такою ж легкістю скидали козацьких ватажків – гетьмана, отамана, осавулів, писаря, 

обозного, суддю. 

Атрибути гетьманської влади складали всі головні суспільні функції: він був і 

верховним командуючим війська, і суддею, і адміністратором. Адміністративні функції 

гетьман здійснював в універсалах, в яких висловлював накази щодо краю. До атрибутів 

адміністративної гетьманської влади належала ще одна важлива функція – право 

роздавати землі. В руках гетьмана була й фінансова влада – право збирати податки. 

Вищий нагляд за судом у цілому краю належав двом генеральним суддям, які по 

черзі брали участь у розгляді справ у генеральному суді – найвищій судовій інстанції 

краю, проти якої не могло бути апеляції. Генеральний суд був апеляційною інстанцією 

після сотенних і полкових судів. 

Взагалі принцип одноосібної влади, військової диктатури, що виникла в умовах 

виняткової небезпеки, постійно боровся з принципом козацького народовладдя, згідно з 

яким відбувалася виборність та колегіальність козацьких чинів. Звичайною була участь 

козацьких мас в їх діяльності; козацька громада мала право в будь-який момент вимагати 

звіту, могла замінити нещодавно обрану особу іншою і вимагала від кожного суворої 

відповідальності. Ці республіканські принципи були вироблені в козацьких колах 

тривалим існуванням козацької республіки. Важливо, що гетьман обирався козацькою 

радою, котра, як і її прототип – староруське віче, ніяких норм представництва не знала. В 



раді брали участь всі козаки, що з’явились, голосуючи кожний за себе. Козацькій раді 

належало рішення й найбільш важливих питань політичного життя, а також всі 

найважливіші питання повсякдення як під час війни, так і в мирний період. 

Запорізька Січ вабила тим, що там народові можна було виявити свої давні вічеві 

інстинкти: тут усі були вільні, рівноправні, тут не було інших станів, крім козацького. Всі 

уряди, і духовні, і світські, займали виборні люди, і всі справи вирішувалися волею віча – 

козацької ради, або сільської громади. 

Запоріжжя вважалося ідеалом того устрою, який бажав встановити у себе народ, і 

впливало Запоріжжя перш за все не фізичною, а моральною силою. Борючись проти 

чужоземних загарбників, Січ створила струнку військову організацію. Кожен козак 

офіційно називався “товариш Війська Запорізького”, у чому також виявлялися елементи 

демократичних відносин. Діти козаків, що ніколи не знали кріпацтва, виростали із 

свідомістю вільних, нікому й нічим не зобов’язаних людей. 

Життя на відкритих незалюднених просторах, зазначав Грушевський, було дуже 

важким і дуже небезпечним; але існували й безперечні принади для тих, хто туди втікав: 

“Українне дозвілля, широка воля й свобода в стосунках, відсутність всього того утиску, 

матеріального й морального, який давав себе чути в ліпше засиджених і захищених місцях 

“посполитому чоловікові” з боку суспільної ієрархії, і невичерпні багатства природи та 

свобода в користуванні з них – тягнули сюди й прив’язували людей до сеї землі, залитої 

кров’ю й посипаної попелом після татарських наїздів” [5, с. 196]. 

Таким чином, в Україні в ХVІ-ХVІІ ст. тільки в Запорізькій Січі можна було 

провадити національну ідею щодо широкого демократизму, але це моральне задоволення 

коштувало козакам дуже дорого – за нього доводилось платити постійною військовою 

небезпекою. 

І хоча у Запорізькій Січі яскраво проявились риси ранньобуржуазних республік, 

кінець її був закономірним, оскільки цій республіці бракувало політичної культури: не 

були ще вироблені закони, за якими закріплювались демократичні принципи управління. 

Тим більше не були вироблені механізми дотримання цих законів. Певною мірою 

вершиною козацького нормотворення вважається Конституція Пилипа Орлика 1710 р., в 

якій викладені вимоги, що стосуються головним чином обмеження компетенції гетьмана, 

організації влади за принципом поділу її на законодавчу, виконавчу і судову, виборності 

урядовців, утвердження прав і свобод громадян. Проте ця Конституція за межами 

емігрантського оточення гетьмана реальної сили так і не набула. 

Все частіше старшина і заможне козацтво порушували демократичні порядки, за 

допомогою демагогії, підкупу і насильства намагалися перетворити демократичні права на 



особисті привілеї, нав’язували свою волю раді. Усі вищі посади поступово почали займати 

тільки багаті козаки. На кінець існування Січі старшина разом із царським урядом майже 

звели принцип виборності до формальності. Тут весь час точилася гостра соціальна 

боротьба. Основну масу запорожців становили бідні козаки й голота-сірома, на яких 

припадав основний тягар і злигодні походів.  

Тяжко страждали ці верстви і від свавілля шляхти. Збереглися свідчення, що 

якийсь магнат на ім’я Лящ, відомий своїм жорстоким ставленням до селян, крім того, ще й 

так часто ображав дрібну шляхту, що 236 разів (а за В. Антоновичем – від 300 до 400 

разів!) засуджувався на заслання. Завдяки підтримці інших могутніх магнатів жоден із цих 

вироків так і не був виконаний, а Лящ знахабнів настільки, що наказав пошити йому 

вбрання із судових постанов, яке він носив при королівському дворі [5, с. 139]. 

На жаль, українському народові ще ніколи не довелося повною мірою виявити 

свою провідну ідею, йому доводилось лише інстинктивно просуватись до неї як до 

бажаної мети. Впровадити в життя демократичний принцип надзвичайно важко. Для цього 

необхідно, по-перше, щоб громадський загал досяг високого ступеня культурного 

розвитку, а по-друге, щоб громадськість щиро переконалася у справедливості цієї ідеї. 

При низькому ступені культури, коли над громадськими інтересами панує переважно 

особиста вигода окремих людей та кланів, демократія не має можливості розвинутись та 

перемогти. Доказом цього є найяскравіший момент в історії козаччини – Хмельниччина, 

коли історичні обставини сприяли найкращим чином, проте ввести в життя провідну ідею 

українського народу не довелося, бо на те в суспільстві не вистачило культурного 

розвитку, переконань та витривалості. 

 І сьогодні сумна історія України знов, уже в котрий раз, повторюється: особистий 

егоїзм тих, хто при владі, бере гору над державними справами. Замість боротьби за 

політичні принципи іде боротьба за особисті інтереси; зростає влада олігархів, у той час 

як життя більшості населення стає все тяжчим. 

Історія вчить, що не треба чекати, що усілякі утиски одразу ж викличуть реакцію у 

людей. Такі реакції відбуваються іноді дуже повільно, через те що люди за своєю 

природою інертні. Інертні тим більше, чим менше вони зорганізовані, менше розвинені та 

призвичаєні до політичного життя. Спочатку люди терплять мовчки, вишукують засоби, 

щоб уникнути біди, сподіваються кращих часів, але не організовуються для реальної 

боротьби з існуючим станом речей, що пригнічує їх. Коли ж вони нічого не можуть 

зробити вдома – вдаються до еміграції, що стає шляхом до компромісу, паліативним 

заходом проти народного лиха. Саме це і відбувається в наш час. Значна кількість 

українців емігрувала, а більшість тих, хто залишився, майже зневірилися у будь-якій 



можливості покращити свою долю. Проте приклад Запорізької Січі існує, і ним треба 

скористатися.  

Без перебільшення можна стверджувати, що козацтво виникло в екстремальній 

ситуації як самозахист українського народу, якому загрожувала повна руйнація і фізичне 

винищення, і взяло на себе найважливіші завдання, що стояли перед нацією, виступило 

провідною й організуючою силою в їх здійсненні, пробуджуючи давні, вічові, волелюбні 

інстинкти наших пращурів. У цьому плані роль козацтва в історії України не втратила 

свого значення і сьогодні. 
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