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Візантійський спадок як фактор нової української ідентичності 

 

1. Українська ідентичність та державна ідеологія протягом тривалого 

часу моделювались як локальні, периферійні, провінційні, етнічно 

забарвлені, позбавлені універсалізму. 

В такому контексті візантійський культурно-ідеологічний спадок 

сприймався або як суто історичне явище, або негативно — як щось, що на 

концептуальному та етичному рівні не вписується в дискурс 

«європейськості», який розглядався як ідеологічний та культурний еталон. 

 

2. В контексті російської національно-культурної та державницької 

ідентичності фактор візантизму навпаки розглядався як концептуальний 

фундамент, а Російська держава — як містичний наступник Візантійської 

(Східної Римської) імперії. 

 

3. Революція Гідності та гібридна війна, яка розпочалась після втечі з 

України Віктора Януковича, відкрили перед Україною нові можливості для 

розвитку та зробили проблематику «перезавантаження» країни проблемою 

№ 1. 

При цьому стало очевидним, що головні зміни, головне 

«перезавантаження» повинне відбутись не так з економікою та політичною 

системою, як з гуманітарною сферою — усім тим, що дотичне до 



ідентичності, ідеології, цілепокладання, стратегій розвитку, культури та «Soft 

Power» України. 

 

4. Проблематика цивілізаційної ідентичності є зараз одною з провідних в 

конструюванні різноманітних «національних ідей» та «державних ідеологій». 

Так, російська пропаганда та ідеологізована гуманітарна наука намагаються 

сконструювати «Російську цивілізацію», а Росію позиціонувати як 

країну-цивілізацію (аналогічно до Китаю, Індії чи Японії). Відбулась також 

спроба створити ідентичність «Русского Мира», яка б в собі поєднувала 

російський (великоросійський) етнонаціоналізм, псевдо імперіалізм та 

радянський дискурс. Все це стало також інформаційною зброєю в когнітивній 

та інформаційно-психологічній війні. 

 

5. Україні необхідне «перевідкриття Візантії». Мова не йде про те, аби 

проголосити себе спадкоємицею Візантійської імперії чи витворити 

ідеологію власного «великодержавництва» — все це і неефективно, і 

непопулярно — насамперед, через російський приклад. Але саме 

візантійський досвід, який можна назвати досвідом «іншої Європи», 

відкриває перед Україною цікаву модель для розвитку власне української 

оновленої ідентичності. Ця ідентичність типологічно може бути схожою на 

ідентичність Давньої Русі та Великого князівства Литовського. 

Східнохристиянська онтологія, антропологія, екзегетика відкривають 

великий обрій для створення нового «світобудівного» проекту, 

альтернативного нинішньому постмодерновому дискурсу. 

 

6. В умовах глобальної трансформації у Східній Європі, яка почалась з 

української Революції Гідності, є підстави розглядати Україну як новий 



потенціальний генератор універсальних імпульсів розвитку. Так, Київ може 

стати новим лідером одразу в чотирьох геокультурних вимірах, позбавивши 

цього неформального статусу Москву: у східнохристиянському 

(православному) світі, у слов’янському ареалі, у Балто-Чорноморському 

просторі, у пострадянському просторі. 

 

7. Тема цивілізаційної приналежності України також потребує нового 

осмислення. Розподіл цивілізацій на «Європейьску» та «Російську» (або 

«Православну») є хибним та ідеологічно вмотивованим. Саме дискусія 

навколо цивілізаційної ідентичності України може розкрити нові ресурси для 

ідеології та практики модернізації країни. А візантійський спадок може стати 

одним з факторів оновлення ідентичності — в напрямку її універсалізації та 

знаходження власного місця в загальнолюдській історії. 


