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РОСІЙСЬКА ЄВРАЗІЙСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА В ІМЕНАХ

Данилевський Микола Якович (1822-1885) – російський публіцист і соціолог слов’янофільської
орієнтації. Народився 28 листопада (за старим стилем) в селі Оберець в Орловській губернії. Навчався у
Царськосільському ліцеї, а потім на фізико-математичному факультеті Петербурзького університету. В 1849 р.
М.Я.Данилевський захистив магістерську дисертацію по кафедрі ботаніки. Здійснив 9 наукових експедицій, в
результаті яких було проведено дослідження всіх вод Європейської Росії. Хвороба серця, яка його
переслідувала останні роки життя, привела до раптової смерті 7 листопада 1885 р. в Тифлісі. Тіло
М.Я.Данилевського було перевезено в Мшатку, де й поховано.

Свої погляди М.Я.Данилевський виклав у монографії “Росія і Європа”, журнальний варіант якої
з’явився у 1869 р., а окремим виданням книга побачила світ у 1871 р. На його переконання, головними діючими
суб’єктами історії є не держави чи окремі нації, а величезні культурно-релігійні спільноти, яких він назвав
“культурно-історичними типами”. Згодом ці спільноти почали називати “цивілізаціями”. М.Я.Данилевський
засуджує Захід за нав’язування своєї культури іншим народам, заперечує факт існування єдності людства і
загальнолюдської цивілізації. Він запропонував власну типологізацію цивілізацій, виділивши єгипетську,
китайську, ассіро-вавілоно-фінікійську, єврейську, грецьку, римську, германо-романську і слов’янську. Вчений
не тільки виділяє культурно-історичні типи, але й пропонує деякі закони їх руху і розвитку.

“Закони М.Я.Данилевського”:  Будь-яке плем’я чи сімейство народів, яке характеризується окремою
мовою або групою мов, близьких між собою, складає самобутній культурно-історичний тип при умові, що воно
взагалі здатне до історичного розвитку; щоб цивілізація могла зародитися і розвиватися, необхідно, щоб
народи, які до неї належать, користувалися політичною незалежністю; початки цивілізації одного культурно-
історичного типу не передаються народам іншого типу. Кожний тип виробляє її для себе, використовуючи
здобутки попередніх цивілізацій; цивілізація тільки тоді досягає своєї повноти, різноманітності та багатства,
коли різноманітні етнографічні елементи, що її складають, користуються незалежністю, входячи до федерації
чи політичної системи держав; у цивілізацій період росту невизначено повільний, але період розквіту –
відносно короткий і виснажує раз і назавжди їх життєву силу.

Необхідно погодитись з твердженням М.Нартова, що “замість моноцентризму європейської цивілізації
М.Я.Данилевський запропонував концепцію поліцентризму типів культур, замість лінійності –
багатоваріантність розвитку. І для М.Я.Данилевського, і для євразійців прогрес – це реалізація різноманітних
можливостей, закладених у різних культурах. Розбіжності в поглядах євразійців і М.Я.Данилевського
проявилися в тому, що євразійці відносили Росію до особливого типу євразійської культури, а
М.Я.Данилевський – до слов’янського культурно-історичного типу… Політичні інтереси Росії і Європи не
тільки не співпадають, але й протилежні по своїй суті”. М.Я.Данилевський доводив, що коли в центрі політики
перебували російські інтереси, країна досягала найбільших успіхів на міжнародній арені, коли ж вона починала
відстоювати “загальноєвропейські інтереси”, то успіхи поверталися проти неї. Європеїзацію Данилевський
називає важкою хворобою, до якої в значній мірі спричинився Петро I. Вона мала дуже негативні наслідки для
Росії. По-перше, змінювався у гірший бік народний побут; по-друге, не завжди вдавалося безболісно перенести
на російський грунт зарубіжні інститути; по-третє, західноєвропейці дивилися на Росію через “європейські
окуляри”. На сторінках монографії М.Я.Данилевського є безліч доказів ставлення європейців до російської
дійсності, яке було зверхнім і принизливим. Прозахідна політика, на глибоке переконання М.Я.Данилевського,
є надзвичайно шкідливою, бо завдяки їй не усвідомлюється спільність Росії та слов’янства, росіянам
відводиться роль подразників Європи, що призводить до втрати нею надій на самобутній культурний розвиток.
Вчений зображував справу таким чином, ніби “хвора” і “загниваюча” Європа перетворилася мало не у
зосередження світового зла, і бачив врятування сучасного йому світу в панславізмі.

М.Я.Данилевський виділяє чотири напрями культурної діяльності: релігійний; власне культурний
(теоретично-науковий, естетично-художній, технічно-промисловий); політичний; суспільно-економічний.
Кожна з цивілізацій, які виникли після первісних автохтонних культур, розвинули  тільки одну із сторін
культурної діяльності: єврейська – релігійну, грецька – власне культурну, а римська – політичну. Виходячи з
цього, вчений пропонує характеризувати єврейський, грецький і римський типи – одноосновними. Що
стосується германо-романського культурно-історичного типу, то М.Я.Данилевський вважає його
двохосновним, бо в ньому переважали науковий і промисловий характери культури. Дещо ідеалізуючи
слов’янський тип, вчений констатує: “Отже, на основі аналізу найсуттєвіших загальних результатів діяльності
попередніх культурно-історичних типів… можемо ми покладати обгрунтовані надії, що слов’янський
культурно-історичний тип вперше буде мати синтез всіх сторін культурної діяльності в широкому значенні
цього слова… Ми можемо сподіватися, що слов’янський тип буде першим чотирьохосновним культурно-
історичним типом”. Необхідно відзначити, що вже за життя у М.Я.Данилевського було чимало опонентів, серед
яких і відомий філософ Володимир Соловйов, який назвав його вчення “повзучою теорією”. Неоднозначно
оцінюють твердження М.Я.Данилевського і сучасні російські геополітики.

Література: Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Книга, 1991; Классика геополитики. XIX век. –
М.: Изд-во АСТ, 2003. – С. 275-679; Вайгачев С.А. Послесловие // Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – С. 556-



567; Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. – М.: Арктогея, 1997; Колосов В.А.,
Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2002; Дергачев В.А. Геополитика.
– К.: ВИРА-Р, 2000; Гаджиев К.С. Введение в геополитику /Издание второе, дополненное и переработанное. –
М.: Логос, 2002; Гаджиев К.С. Геополитика. – М.: Международные отношения, 1997; Нартов Н.А. Геополитика.
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Страхов Микола Миколайович (1828-1896) – російський публіцист, літературний критик і філософ.
Народився в сім’ї священика. В 1851 р. закінчив Педагогічний інститут в Петербурзі. Співробітничав з
Ф.Достоєвським, редагував «Отечественные записки». В 1889 р. обраний членом-кореспондентом
Петербурзької академії наук. Перу М.Страхова належать книги «Світ як ціле» (1872), «Про вічні істини» (1887),
«Боротьба з Заходом в російській літературі» (1883), «Філософські нариси» (1895). Головним об’єктом критики
М.Страхова був європейський раціоналізм, який він визначав як культ розуму і поклоніння перед
природознавством. Підсумком такого поклоніння стають світоглядні догми, які дуже далекі від справжньої
науковості. До таких ідеологій М.Страхов відносив матеріалізм та утилітаризм. В своїй критиці
«раціоналістичного» Заходу мислитель спирався на теорію культурно-історичних типів М.Данилевського, в
якій він вбачав справжнє наукове і філософське заперечення європоцентризму.

Оцінюючи ґрунтовну працю М.Данилевського, М.Страхов назвав «Росію і Європу» «катехізисом чи
кодексом слов’янофільства», в якій «точно і зрозуміло викладено вчення про слов’янський світ та його
відношення до решти людства». Доводячи відмінність теорії Данилевського і слов’янофільських ідей,
М.Страхов констатував: «Головний висновок «Росії і Європи» настільки самостійний і настільки разючий
своєю простотою і тверезістю, як і вся його теорія: слов’яни не покликані змінити увесь світ, знайти для всього
людства вирішення історичного завдання; вони є тільки особливий культурно-історичний тип, поряд з яким
можуть мати місце існування і розвиток інших типів… Вся теорія М.Данилевського може бути розглянута як
певна спроба з’ясувати становище слов’янського світу в історії – цю загадковість, аномалію, епіцикл для будь-
якого європейського історика. В силу того виняткового становища серед інших народів, якому в історії нема
рівноцінного прикладу, слов’янам належить змінити погляди на науку історії, які вкоренилися в Європі…».

У статті «Наша культура і всесвітня єдність» (1888) М.Страхов піддав нищівній критиці В.Соловйова,
який характеризував Данилевського як «вузького й нерозумного патріота». Свої думки на захист автора «Росії і
Європи» М.Страхов розвинув у статті «Остання відповідь п. Вол. Соловйову» (1889): «Слухаючи кого-небудь із
наших західників, можна подумати, що говорить не наш співвітчизник, а який-небуть німець з глибини
Німеччини, якого з дитинства замість буки лякали донським козаком і якому Росія являється в міфічному образі
нездоланної могутності та найглухішого варварства. Чи не варто нам стати на цілковито іншу точку зору? Чому
ми боїмося за Європу, а за Росію в нас нема найменшої боязні?.. Він (Данилевський – Авт.) бачив у
майбутньому, що його улюблених слов’ян чекають такі випробування, такі погроми, перед якими ніщо
Бородінська битва і Севастопольський погром. І він закликав до мужності, до твердої віри в себе, і він
сподівався, що якщо ми будемо так вміти жертвувати собою, як жертвували до цих пір, то ми витримаємо цей
натиск Європи, що ми відстоїмо себе, а якщо відстоїмо, то, значить, і розквітнемо новим життям».

Література: Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект
Пресс, 2002.

Леонтьєв Костянтин Миколайович (1831-1891) – російський філософ, учень М.Я.Данилевського.
Походив із дворян Калузької губернії. Навчання одержав на медичному факультеті Московського університету,
який закінчив у 1854 р. В якості лікаря К.М.Леонтьєв брав участь у Кримській війні, в 1861-1874 рр. Перебував
на дипломатичній службі. Вийшовши у відставку, співробітничав у консервативних виданнях того часу –
«Русском Вестнике» та «Гражданине». У 1880-1887 рр. Був цензором, після чого поселився в монастир Оптина
пустинь, де прийняв монаший сан.

Концепція К.М.Леонтьєва викладена, перш за все, у книзі «Схід, Росія і слов’янство», яку він писав, ще
перебуваючи на дипломатичній роботі. Хоча його вчення формувалося під значним впливом ідей
М.Я.Данилевського, однак у багатьох положеннях К.М.Леонтьєв не тільки відійшов від свого вчителя, але й
висунув прямо протилежні положення. В центрі концепції вченого – життя національності, народу, який,
аналогічно з життям окремої людини, проходить три стадії: початкової простоти (дитинство народу);
“позитивного розчленування” (розквіт); “вторинного упрощення” (народ старіє і наближується до свого
природного кінця,  перетворюючись у етнографічний стан).

Леонтьєв визнає існування слов’янського типу Данилевського, але не як історичну реальність, а лише
як політичний ідеал. Дійсність, з його точки зору, не підтверджувала цих положень, адже слов’янський світ був
розділений, а його народи переживали важкі часи (болгари вели боротьбу за незалежність; чехи онімечувались;
росіяни обговорювали майбутні реформи). Створення слов’янського типу можливе у майбутньому, але
потребує кропіткої роботи, значних політичних зусиль. Леонтьєв вважає, що історія Росії тісно зв’язана з
історією Візантії, а дві країни поєднують спільні початки і основні політико-правові принципи: візантійське
православ’я, візантійське самодержавство і візантійські звичаї. На глибоке переконання К.М.Леонтьєва,
“візантійський дух утворює складну тканину нервової системи, яка пронизує весь організм країни”. У
зовнішньополітичній галузі Леонтьєв висунув ідею створення “слов’яно-грецької цивілізації”. Для цього
пропонувалося зайняти Константинополь, розпочавши війну з Австрією, Англією і Туреччиною, та створити



центр “вселенського візантизму”, зразкову державно-правову систему, в рамках якої лікувалася б хвора на
емансипацію Росія. Звернемось до міркувань Леонтьєва: «Поворотним пунктом для нас, росіян, повинно бути
взяття Царгорода і закладення там основ нової культурно-державної будівлі… Але тут мова не стільки про саму
цю ціль, скільки про обставини, необхідні для її досягнення: 1) швидка війна з Австрією чи Англією; 2) угода з
Німеччиною; 3) анархія у Франції; 4) несприятлива обстановка в Болгарії та Сербії…». В «Листах про східні
справи» К.Леонтьєв відкрито і однозначно закликає: «нам, росіянам, необхідно цілковито відірватися від
європейських рейок і, вибравши свій новий шлях, стати, нарешті, на чолі розумового і соціального життя
всього людства».

Коли європейські держави прагнуть до федералізму перед Росією вимальовуються два шляхи
подальшого розвитку: 1) підпорядкування Європі; 2) Росія повинна вистояти в своїй окремішності. Необхідно
зосередитись на чомусь одному: «Моя гіпотеза, - відзначав К.Леонтьєв, - єдність у складності, здається,
виправдовується й тут. Ми маємо три вражаючі приклади: Англію, Туреччину, Росію. В Росії (тобто в її
великоруському ядрі) була сильною єдність нації; в Туреччині більше було різноманітності; в Англії була
гармонія того й іншого. В Англії завоювання, чуже насильство, було глибоким і дало глибокі захисні коріння
країні. Завойовники настільки злилися з переможеними, що склали одну націю, але не склали одного з ними
класу. В Туреччині завойовники зовсім не злилися з християнами, тому змогли лише створити складну
державу, але не єдину націю і, віднявши в думці турок (привілейованих підданих імперії), ми отримали чисту
демократію християн. В Росії завоювання було слабким, і занадто швидке злиття варягів із слов’янами не дало
можливості утворитися в нас, у власній Великоросії, міцним становим традиціям. Залежно з цим і творчість,
багатство духу трьох ступенів: вище всіх Англія (колишня, звичайно), значно нижча і бідніша її розумом Росія,
всіх безплідніша Туреччина». Хоча на Заході все відбувалося більш бурхливо, проте «більш мирна чи глибша
рухомість всього грунту і всього ладу в нас, в Росії». На глибоке переконання Леонтьєва, «необхідно вихваляти
і любити не слов’ян, а те, що в них особливо слов’янське, із західним неподібне, від Європи віддільне… Не
злиття з ними слід чекати – треба шукати комбінацій, вигідних і для нас, і для них (а через це, можливо, і для
охоронних початків самої Європи); треба шукати… штучного тяготіння на поважній відстані, а не змішування і
злиття неорганічного». У статті «Храм і церква» К.Леонтьєв стверджує, що Росія повинна бути сильною, і ця
сила її потрібна для всього слов’янства; міцність православ’я потрібна для Росії; для міцності православ’я
необхідний тісний союз Росії з греками, володарями святих місць і чотирьох великих патріарших престолів…
Треба вірити в Росію, в її долю, в її вождів. Під останніми Леонтьєв, звісно, мав на увазі представників
російського самодержавства.

Література: Леонтьев К. Храм и церковь. – М.: АСТ, 2003; Леонтьев К.Н. Византизм и славянство //
Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. IV. Политическая мысль в России. Вторая половина XIX-
XX в. – М.: Мысль, 1997. – С. 178-183; Леонтьев К.Н. Национальная политика как орудие всемирной
революции (Письма к О.И.Фуделю) // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. IV. Политическая
мысль в России. Вторая половина XIX-XX в. – М.: Мысль, 1997. – С. 183-189; Петров В.Л. Геополитика России.
Возрождение или гибель? – М.: Вече, 2003. – С. 115-125; Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и
политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 152-153; История политических учений / Под общей
редакцией О.В.Мартышина. – Вып. 3. Эпоха монополистического капитала, империализма, социалистических
революций, противостояния двух систем, освобождения колоний, кризиса «реального социализма» и
формирования на Западе «социального государства». – М.: Юрист, 2000. – С. 249-254.

Алексєєв Микола Миколайович (1879-1964) – один з відомих ідеологів євразійства, видатний історик,
філософ права і державознавець, автор найбільш повної і завершеної концепції євразійського державного
ідеалу. Народився в Москві у дворянській сім’ї. В 1902 р. М.Алексєєв був відрахований з юридичного
факультету Московського університету за участь у студентських заворушеннях. Лише після амністії,
закінчивши повний курс, склав магістерські випробування і в 1908 р. став приват-доцентом університету, а в
1911 р. захистив дисертацію. Брав участь у Першій світовій війні та громадянській війні в Росії, а після поразки
білогвардійців емігрував за кордон. Проживав у Парижі, Берліні та Белграді. В 1946 р. взяв радянське
громадянство, а в 1950 р. переїхав до Швейцарії, де й помер. Свою модель євразійської держави виклав у
працях «Російський народ і держава», «Євразійці і держава» та «Сучасне становище науки про державу і її
найближчі завдання».

М.Алексєєв вважав, що право Росії повинно будуватися на принципах і передумовах, альтернативних
західним ліберальним юридичним теоріям: «Не право важливо, але правда, держава правди». На становлення
російського правознавства вирішальний вплив зробили православна правова монархія, ідея диктатури,
козацької вольності та сектантське розуміння держави. Мислитель виділяє основні риси євразійської держави:
1) держава побудована на глибинних народних основах і відповідає «народній волі»; 2) держава є ідеократією
чи державою стабілізуючої суспільної думки; 3) правляча партія є носієм оригінальної державної ідеї. Остання
теза заперечує багатопартійність, яка культивувалася на Заході.

Майбутню державу М.Алексєєв бачить як союз миру, правди і народів. Мета її – внутрішній і духовний
розвиток людини. Майбутня Росія не може бути побудована інакше, як на основі широкої автономії земель і
народів, які до неї входять. Разом з тим, роль центру, навколо якого об’єднаються народи, залишає за собою
Росія. В економічній сфері повинна панувати державно-приватна система господарства. Держава має свою
конституцію, в основу якої покладено «Декларацію зобов’язань держави». Замість опозиції, яку мислитель не



сприймав, в державі М.Алексєєва окреме місце належить гарантам, які забезпечують нормальне проведення в
життя державної місії. «Гарантована держава» М.Алексєєва не визнає жодних самодержавств – ні особистих, ні
колективних. В деякій мірі вона є різновидом республіканської форми правління.

Література: Алексеев Н.Н. Теория государства: государствоведение, государственное устройство,
государственный идеал // Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. IV. Политическая мысль в
России. Вторая половина XIX-XX в. – М.: Мысль, 1997. – С. 636-640; Петров В.Л. Геополитика России.
Возрождение или гибель? – М.: Вече, 2003. – С. 145-158;

Карсавін Лев Платонович (1882-1952) – один із ідеологів євразійства, історик і філософ. Після
закінчення історико-філологічного факультету Петербурзького університету захистив магістерську і
докторську дисертації з релігійної культури Італії. З 1918 р. – професор Петроградського університету, член
Вільної філософської асоціації. В 1922 р. висланий за межі Росії. Проживав у Берліні (1923-1926), а потім у
Парижі (з 1926 р.). В 1928 р. очолив кафедру загальної історії Вільнюського університету. Його педагогічна і
наукова діяльність були перервані арештом в 1949 р. Помер у табірній лікарні. Геополітична концепція
Л.Карсавіна викладена в його праці «Схід, Захід і російська ідея» (1922).

Стоячи на позиціях євразійства, Л.Карсавін з докором зауважує: «Ми, росіяни, до цих пір були
несхильними до самовизначення, наївно ототожнюючи свій національний ідеал з європеїзацією чи, не менш
наївно, заперечуючи будь-яку цінність європейського. Багато з нас навіть у нинішній революції бачать або
лише етап європеїзації нашої, що продовжує справу Петра, або прояв некультурного бунтівництва, давно
пережитого Європою… Всі намагаються осмислити революцію з точки зору західних ідеалів, цілковито не
вміючи проводити відмінність між ідеологією вождів і стихій…». Л.Карсавін був глибоко переконаний, що «не
в європеїзації смисл нашого історичного існування і не європейський ідеал пропонується нам як наше
майбутнє. Якщо б було так, ми б були народом неісторичним, здатним лише для удобрювання європейського
поля…, і ні про яку російську ідею не варто б і говорити. І не в «європейських» тенденціях російської думки,
суспільності і державності треба шукати цю ідею».

Особливість російського ідеалу полягала в постійному взаємозв’язку візантійської і російської церков з
державністю і національністю. Цю особливість Л.Карсавін бачив і в російській революції. «Не народ нав’язує
свою волю більшовикам, і не більшовики нав’язують йому свою. Але народна воля індивідуалізується і в
більшовиках; в них здійснюються деякі особливі суттєві її мотиви: жадоба соціальної перебудови і навіть
соціальної правди, інстинкт державності і великодержав’я». В більшовицькій революції Л.Карсавін бачив не
стільки комуністичну ідеологію, як російську душу: «Комуністична ідеологія лежить у найбільш поверховому
прошарку історичного російського процесу. Її призначення і вплив перебільшувати не варто…».

Література: Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея // Антология мировой политической мысли: В
5 т. – Т. IV. Политическая мысль в России. Вторая половина XIX-XX в. – М.: Мысль, 1997. – С. 677-680;
Карсавин Л.П. Философия истории //  Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. IV. Политическая
мысль в России. Вторая половина XIX-XX в. – М.: Мысль, 1997. – С. 681-689.

Вернадський Георгій Володимирович (1887-1973) – російський історик. Народився у Петербурзі в сім’ї
академіка Володимира Івановича Вернадського. Закінчивши московську 5-ту гімназію, Г.Вернадський поступив
на історичне відділення філологічного факультету Московського університету, де йому читали лекції
легендарні історики В.Й.Ключевський, А.А.Кізеветтер, Р.Ю.Віппер. Стажувався у Фрейбурзькому університеті
в Г.Ріккерта, а ступінь магістра здобув у Петербурзькому університеті. З 1917 р. – приват-доцент цього
університету. За політичними поглядами Г.Вернадський був близьким до кадетів. Після Лютневої революції
редагував видання міністерства внутрішніх справ «Сільський вісник», згодом очолював кафедру російської
історії Пермського університету. В 1918 р. – професор Таврійського університету в Сімферополі, очолював
відділ преси в уряді П.Врангеля. Після поразки білих сил емігрував у Константинополь, потім у Грецію. З 1922
р. працював професором Російського юридичного факультету в Празі. В 1927 р. Г.Вернадський одержав,
завдяки рекомендації М.І.Ростовцева, запрошення в Єльський університет і переїхав до США. З 1931 р.
викладав у ряді американських університетів, зокрема в Колумбійському і Чиказькому. В 1958 р.
Колумбійський університет удостоїв його ступеня почесного доктора гуманітарних наук, а в 1965 р. –
почесного президента Американської асоціації сприяння слов’янським дослідженням. Помер Г.Вернадський в
Нью-Йорку 12 червня 1973 р.

Аналізуючи російську історію, професор Г.Вернадський визначає її географічний фон як співвідношення
лісової і степової смуг, боротьбу лісу і степу. Цей процес ним поділяється на окремі періоди, умовно і
схематично позначені як: 1) спроби об’єднання лісу і степу (до 972 р.); 2) боротьба лісу і степу (972-1238); 3)
перемога степу над лісом (1238-1452); 4) перемога лісу над степом (1452-1696) і 5) об’єднання лісу і степу
(1696-1917). Протягом всієї своєї книги автор прагне обґрунтувати і підкріпити документами свою схему.

Література: Вернадский Г. Два подвига св. Александра Невского // Русский мир. Геополитические
заметки по русской истории. – М.: Эксмо; СПб: Терра инкогнита, 2003. – С. 641-661;

Трубецькой Микола Сергійович (1890-1938) – російський філософ, теоретик євразійства. Народився в
сім’ї відомого філософа, князя С.М.Трубецького. В 1913 р. закінчив Московський, а згодом Лейпцігський
університет. В 1915-1917 рр. працював приват-доцентом Московського, а в 1918 р. – Ростовського



університетів. Опинившись на еміграції, завідував кафедрою славістики у Відні, а в 1930 р. став членом
віденської Академії наук. Останні роки життя присвятив виключно науковій і педагогічній роботі. Євразійську
концепцію історії Росії виклав у працях «Європа і людство», «Ми і інші», «Російська проблема», «Погляд на
російську історію не з Заходу, а зі Сходу», «Про Туранський елемент в російській культурі» та ін.

Початком євразійського руху слід вважати книгу М.Трубецького «Європа і людство», яка вийшла в Софії
у 1920 р. Сучасний російський геополітик В.Петров писав, що «ця невелика книжечка є тільки передвісником
євразійських праць Трубецького, свого роду першим поштовхом, який визрівав у автора багато років. Тим не
менше брошура виконала свою роль, так як привернула гостру увагу до проблем ареальної характеристики і
приналежності російської культури і зібрала в Софії коло майбутніх євразійців». Автор рішуче відкинув
егоцентризм і ексцентризм, відстоюючи концепцію багато лінійності всесвітнього історичного процесу. Такий
підхід, багато в чому близький до концепції М.Данилевського, виключав погляд на європейську культуру і
цивілізацію як на універсальну і виняткову та ставив її в ряд з іншими цивілізаціями світу.

М.Трубецькой піддає нищівній критиці твердження, що під «цивілізацією» розуміють ту культуру, яку в
спільній праці виробили романські та германські народи Європи. Заперечення вкладу всіх інших народів у
створення цивілізації мислитель вважає шовіністичним підходом. Приймати чи не приймати романо-
германську культуру можна тільки після з’ясування цілого ряду питань, а саме: 1) чи можна об’єктивно
довести, що культура романо-германців досконаліша за всі інші культури, які нині існують чи коли-небуть
існували на землі? 2) чи можливе повне залучення народу до культури, виробленої іншим народом, притому
залучення без антропологічного змішування обидвох народів між собою? 3) залучення до європейської
культури є благо чи зло? 4) чи є всезагальна європеїзація неминучою? 5) як боротися з її негативними
наслідками?

Довівши, як йому здавалось, що європеїзація є злом, М.Трубецькой намагається дати відповідь на
питання, як із цим злом боротися: «Якщо б людство – не те людство, про яке полюбляють говорити романо-
германці, а справжнє людство, що складається в своїй більшості із слов’ян, китайців, індусів, арабів, негрів та
інших племен, які всі, без різниці кольору шкіри, стогнуть під важким гнітом романо-германців і
розпорошують свої національні сили на добування сировини, потрібної для європейських фабрик, - якби все це
людство об’єдналося в спільній боротьбі з пригноблювачами-романо-германцями, то, слід вважати, йому рано
чи пізно вдалося б скинути ненависне іго і стерти з лиця землі цих хижаків і всю їх культуру».

Звертаючись до інтелігенції європеїзованих народів, М.Трубецькой закликає її змінити психологію,
«зірвати з очей пов’язку», яку їй наклали романо-германці. Вона, врешті решт, повинна зрозуміти, що: її до цих
пір обманювали; європейська культура не є щось абсолютне, не є культура всього людства, а тільки творення
обмеженої і визначеної етнічної чи етнографічної групи народів, які мали спільну історію; тільки для цієї
визначальної групи народів, які створили її, європейська культура обов’язкова; вона нічим не довершеніша, не
«вища» за будь-яку культуру, створену іншою етнографічною групою, бо «вищих» і «нижчих» культур і
народів взагалі нема, а є тільки культури і народи більш або менш подібні один до одного; тому засвоєння
романо-германської культури народом, який не брав участь у її створенні, не є безумовним благом і не має
ніякої безумовної моральної сили; повне, органічне засвоєння романо-германської культури (як і будь-якої
чужої культури взагалі) можливе тільки при антропологічному поглинанні даного народу романо-германцями;
без такого антропологічного змішування можливий тільки сурогат засвоєння культури…, народ, засвоївший
сучасний стан європейської культури, стає нездатним до подальшого розвитку її й кожну нову зміну елементів
цієї культури повинен знову переймати в романо-германців; при таких умовах цьому народу доводиться
цілковито відмовитися від самостійної культурної творчості, жити відображеним світлом Європи,
перетворитися в мавпу, яка безперервно подразнює романо-германцям; внаслідок цього даний народ завжди
буде «відставати» від романо-германців; таким чином, європеїзація є безумовним злом для будь-якого
неромано-германського народу; з цим злом можна, а відповідно, і треба боротися всіма силами. Всі ці моменти
необхідно усвідомити не зовнішнім чином, а внутрішньо. Причому, не лише усвідомити, але й відчути,
пережити й перебороти. «Завжди треба пам’ятати, що протиставляння слов’ян германцям чи туранців арійцям
не дає істинного вирішення проблеми і що істинне протистояння є тільки одне: романо-германці – і всі інші
народи світу, Європа і людство».

У статті «Ми і інші», опублікованій в 1925 р., М.Трубецькой порівнює євразійство з більшовизмом.
Мислитель стверджує: «Більшовизм є рух руйнівний, а євразійство – творчий. Обидва рухи полярно
протилежні, і ніяке співробітництво між ними немислимо. Ця протилежність між більшовизмом і євразійством
не випадкова, а корениться в глибинній суті обидвох рухів». М.Трубецькой був переконаний, що більшовизм як
руйнівна сила, обов’язково загине, а на заміну йому прийде творча сила. Якою вона буде? Чи здатне на таку
місію євразійство? Мислитель залишив без відповіді ці питання.

У статті «Російська проблема» М.Трубецькой рішуче засудив можливість іноземної допомоги у відбудові
Росії після кривавої громадянської війни та інтервенції. «Ті романо-германські держави, - писав він, - які
нададуть Росії допомогу, золблять це, звичайно, не з філантропічних почуттів і намагатимуться поставити
справу так, щоб в обмін на цю допомогу одержати Росію в якості своєї колонії. Поки-що важко передбачити,
яка саме із романо-германських держав виступить в цій ролі, буде це Англія, Німеччина, Америка чи
консорціум держав, який поділить Росію на «сфери впливу». З впевненістю можна сказати тільки те, що про
повне інкорпорування Росії до тієї чи іншої держави, про включення її цілком в офіційний список колоніальних
володінь якої-небудь держави, не може бути мови. Росія перетвориться в тінь, їй буде надана видимість



самостійності… Відбудова Росії можлива тільки ціною втрати її самостійності». Висновок напрошувався один:
Росія повинна відмовитися від іноземної допомоги. «Ми повинні змиритися з думкою, - констатує
М.Трубецькой, - що романо-германський світ зі своєю культурою – наш злісний ворог… В той же час, вповні
вільні від поклоніння перед кумиром західної цивілізації, ми повинні працювати для створення самобутньої
національної культури».

Особливе місце в творчій спадщині М.Трубецького посідає його праця «Погляд на російську історію не з
Заходу, а зі Сходу». Пояснюючи швидкі темпи утворення Чингізханом в Євразії Великої імперії, М.Трубецькой
визначив кілька моментів. Їх він назвав принципами: 1) поділ людей на підлих, егоїстичних з одного боку, і тих,
які свою честь ставили понад усе; 2) глибока релігійність кожного – від хана до останнього дружинника; 3)
особлива повага до кочівників, які в моральному відношенні переважали підкорені ними народи; 4) відсутність
догматизму і віротерпимість. За сукупністю цих принципів влада хана опиралася не на якийсь панівний клас,
правлячу націю чи офіційну релігію, а на відповідний психологічний склад людей. М.Трубецькой доводив, що
Росія за монголо-татарських часів була провінцією великої держави. Союз, який заключив Олександр Невський
з ханом, був вимушеним, бо папа Римський оголосив хрестовий похід проти православних і татар. На думку
вченого, Північно-Східна Русь зробила свій перший важливий геополітичний вибір між Сходом і Заходом на
користь Сходу. Звільненням в 1480 р. Русі від монголо-татарського іга відбулася заміна ординського хана
московським царем з перенесенням ханської ставки в Москву.

Простеживши історичне минуле Росії, М.Трубецькой закликає створити цілковито нову культуру, свою
власну, неподібну на європейську цивілізацію. «Те, що сьогодні робиться в Росії, - пише він, - лише здається
новим і своєрідним. Насправді це руйнування а не творення, і руйнування це проникнуто тим же старим духом,
духом Петра I, Катерини II і всієї інтелігенції XIX ст., захопленої зовнішнім виглядом європейської цивілізації і
європейських ідей». Росія повинна перестати бути кривим дзеркалом європейської цивілізації і повернути своє
справжнє історичне обличчя. Лише тоді вона знову стане сама собою – Росією-Євразією, свідомим носієм і
правонаступником великого наслідства Чінгісхана. В статті «Про істинний і неправдивий націоналізм»
М.Трубецькой відмічає, що істинний націоналізм полягає не в запозиченні від чужих народів чи в нав’язуванні
сусідам своїх навичок і уявлень, а в істині самопізнання, добре відомих по стародавнім афоризмам «пізнай
самого себе» і «будь самим собою».

Література: Трубецкой Н. Европа и человечество // Класика геополитики. ХХ век. – М.: АСТ, 2003. – С.
33-105; Трубецкой Н. Мы и другие // Классика геополитики. ХХ век. – М.: АСТ, 2003. – С. 106-125; Трубецкой
Н. Русская проблема // Классика геополитики. ХХ век. – М.: АСТ, 2003. – С. 126-143; Трубецкой Н. Взгляд на
русскую историю не с Запада, а с Востока // Классика геополитики. ХХ век. – М.: АСТ, 2003. – С. 144-226;
Трубецкой Н. О Туранском элементе в русской культуре // Русский мир. Геополитические заметки по русской
истории. – М.: Эксмо; СПб: Терра инкогнита, 2003. – С. 738-765; Петров В.Л. Геополитика России.
Возрождение или гибель? – М.: Вече, 2003. – С. 125-136; Сирота Н.М. Основы геополитики. – Санкт-Петербург,
2001. – С. 50-51.

Сувчинський Петро Петрович (1892-1985) – російський музикознавець, культуролог і публіцист. З
1920 р. перебував на еміграції, беручи участь у роботі першого євразійського збірника «Исход к Востоку» та
журналу «Версты» (1926-1928). Опублікував ряд праць з історії і теорії музики. В публіцистиці звертався
переважно до проблем російської історії культури. П.Сувчинський вважав, що російська культура
«концентрично» відображає релігійні моральні основи міросприйняття російського народу. Криза
петербурзької культури пов’язана, в першу чергу, з її «відривом» від національного культурного грунту.
Жовтневий переворот мислитель вважав неминучим і необхідним. Не дивлячись на трагічні випробування, які
випали на долю країни, Росія, на переконання П.Сувчинського, повернеться до витоків і усвідомить
унікальність культурно-історичного шляху як Євразії.

У статті «Сила слабких» (1921) П.Сувчинський, аналізуючи наслідки Жовтневого перевороту, відзначав,
що «Захід швидко збагнув, як у нього на очах росте і міцнішає колишня європейська провінція, з якою
неминуче доведеться вступити в боротьбу…». На думку вченого, «російська інтелігенція здавна звикла
сприймати європейську культуру не в свідомості рівності, а в переконанні її переваги, обов’язковості,
винятковості і правоти. Ця підпорядкованість безперечно корениться в самій суті російської природи: якщо вже
визнати себе нерівним, дозволити над собою яку-небуть перевагу – то необхідно і підпорядкуватися,
змиритися, малодушно відректися від свого. Це свого роду… навіть само зрада…». Постійне співжиття з
європейською та іншими культурами стало для Росії тим, що «російська інтелігенція виявилася
інтернаціонально освіченішою, але обезличеною». Російська інтелігенція протиставила інтереси народу та
інтелігенції, велика частина якої емігрували на Захід. Ті інтелігенти, що залишилися в Росії, проникнуті ідеєю
комунізму. «Але було б великою помилкою вважати, - писав П.Сувчинський, - що мечом комунізму бореться
російський народ з Європою і інтелігенцією. Навпаки, комунізм – це остання личини, яку прийняла інтелігенція
в своєму фатальному відстоюванні принципу врівноваженості та всезагальності». На глибоке переконання
автора, «більшовицька інтернаціоналізація є тільки вольовий наслідок космополітичних блукань: спокус
російського безбожного, гріховного інтелігентського духу; гріховного, бо поза Церквою не може бути
праведною мрія про істину. Це рано чи пізно буде зрозуміло всім, після чого вольова (остання?) диктатура
інтелігенції буде стихійно зметена. Тоді здійсниться великий заповіт Росії, здійсниться пророча її таємниця:
розумний і заспокоєний народ і прозрівши інтелігенція примирливо об’єднаються під одним великим куполом



Православної Церкви». Отже, як і інші представники євразійства, П.Сувчинський силу Росії бачив у її
самобутності, в єдності держави, церкви і народу.

Література: Сувчинский П.П. Сила слабых // Информационно-аналитический портал – Евразийская
классика / http: / evrazia. Org.

Савицький Петро Миколайович (1895-1968) – російський філософ, економіст, географ, один із
засновників та найбільш відомих ідеологів євразійства. Народився 3 травня 1895 р. в Чернігові у дворянській
сім’ї. В 1913 р. він закінчив чернігівську чоловічу гімназію і поступив на економічне відділення
Петроградського політехнічного інституту. Під керівництвом професора П.Струве П.Савицький брав участь у
семінарі з прикладної політичної економії. Після закінчення інституту дипломованого економіста-географа
П.Савицького залишили на кафедрі історії господарського побуту для підготовки до одержання професорського
звання. В 1917 р. П.Савицький на дипломатичній роботі в Норвегії. Працюючи секретарем посланника в
Крістіані, він написав дисертацію «Торгівельна політика Норвегії під час війни». Не прийнявши Жовтневий
переворот, він, як і його вчитель П.Струве, опинився в лавах білогвардійців, ввійшовши до уряду П.Врангеля. В
1920 р. П.Савицький емігрував за кордон. З Константинополя він переїхав в Болгарію, де місцем свого осідку
обрав Софію. Саме там і зародилося євразійство. В 1921 р. П.Савицький організував публікацію збірника статей
«Исход к Востоку», а згодом брошури «Євразійство» (1926), «Євразійського збірника» (1929) та збірника
«Тридцяті роки» (1931). П.Савицький редагував «Євразійський вісник» та «Євразійські хроніки». Піднесення
нацизму та окупацію Чехословаччини П.Савицький пережив у Празі, працюючи викладачем гімназії. З
приходом радянських військ у Прагу (1945), він був заарештований і засуджений в СРСР на 10 років за
антирадянську діяльність. Після звільнення (1956), П.Савицький повернувся в Прагу, де залишалася його сім’я.
В Чехословаччині, яка мало чим відрізнялася від СРСР, вчений не зміг знайти постійну роботу і жив за рахунок
нерегулярних перекладів з чеської мови на російську і навпаки. В 1960 р. померла його дружина, а наступного
року П.Савицький був знову заарештований, на цей раз чехословацькою владою. Лише завдяки активній
підтримці Бертрана Рас села та інших всесвітньовідомих вчених, П.Савицький врятувався від нового
ув’язнення. Однак, після перенесеної в 1967 р. операції він так і не оправився. Помер мислитель у квітні 1968 р.

У статті «Євразійство», яка носила програмний характер всього євразійського руху, П.Савицький
пояснював мету і завдання очолюваного ним напряму: «Євразійці – це представники нового початку думки і
життя, це група діячів, які працюють на основі нового відношення до корінних, визначальних життя питань…
Євразійці дають нове географічне і історичне розуміння Росії і всього того світу, який вони називають
російським, або «євразійським». На відміну від своїх попередників, які під назвою Старого світу розуміли два
материки – Європу і Азію, представники цього напряму розрізняють ще третій – серединний материк Євразію.
На глибоке переконання П.Савицького, «поняття Європи як сукупності Європи західної і східної беззмістовне і
хибне».

«Росія, - писав П.Савицький, - займає головні простори земель Євразії. Той висновок, що землі її не
поділяються між двома материками, але складають скоріше за все третій і самостійний материк, має не лише
географічне значення. Оскільки ми надаємо поняттям Європи і Азії також деякий культурно-історичний зміст,
розмірковуємо про якесь конкретне коло європейських і азіатсько-азійських культур, назва Євразії набуває
значення окремої культурно-історичної характеристики. Назва ця вказує на те, що в культурне буття Росії…
ввійшли елементи різних культурних впливів Півдня, Сходу і Заходу, змішуючись, послідовно панували в світі
російської культури». Південь, як правило, був представлений візантійською культурою, вплив якої на Росію
був тривалим і головним. Що стосується Сходу, то він виступав головним чином у якості однієї з «азіатських»
рис. П.Савицький мав на увазі культуру і побут монголо-татар, які «відіграли велику і позитивну роль в
утворенні великої державності російської». Захід здійснював великий вплив на Росію починаючи з XVIII ст.
Отже, довівши, що на Росію впливали різні культурні цивілізації, П.Савицький підсумував, що «кваліфікація
російської культури як «євразійської» більше відображає суть явища, ніж яка-небуть інша…». На думку
мислителя, «третя велика євразійська культура вийшла у визначальній мірі з історичного правонаступництва
двох попередніх». Завдяки впливам азіатського Сходу і європейського Заходу євразійська якість російської
культури була суттєво підсилена і утверджена.

П.Савицький, характеризуючи російську культуру як євразійську, стверджував, що вона надзвичайно
самобутня і неповторна. Яскравими представниками євразійства в культурі вчений вважав Гоголя,
Достоєвського, Хом’якова і Леонтьєва. Однак, він не погоджувався із слов’янофілами, що слов’янство є
єдиним. Так, поляки і чехи відносяться до західного «європейського» світу, а приналежність болгар, сербів,
хорватів і словенців визначиться згодом. Якщо слов’янофіли не змогли дати відповідь на кардинальні питання
історичного розвитку, то «формула євразійства враховує неможливість з’ясувати і визначити минулу,
теперішню і майбутню культурну самобутність Росії переважно зведенням до поняття слов’янства; вона вказує
– як на джерело такої самобутності – на співіснування в російській культурі європейських і азіатсько-азійських
елементів».

П.Савицький запропонував власну концепцію, яка «знаменувала собою рішучу відмову від культурно-
історичного «європоцентризму»; відмову, яка витікала не з емоційних переживань, але з визначених наукових і
філософських передумов. Однією з останніх є заперечення універсального сприйняття культури, яка панує в
новітніх європейських поняттях. Саме ця універсальність сприйняття змушує європейців огульно кваліфікувати
одні народи як «культурні», а інші як «некультурні». Мислитель категорично не погоджувався з такою



типологією, бо «чітко визначити, чого досягло кожне культурне середовище, можна тільки при допомозі
розкладеного по галузях розгляду культури. Культурне середовище, яке нижче стоїть в одних галузях культури,
може виявитися значно вищим в інших».

П.Савицький стверджував, що не існує універсального прогресу. Заперечував він також сприйняття
російської революції як віяння європейських «нових ідей». «З досвіду комуністичної революції, - констатував
учений, - витікає для свідомості євразійців деяка істина, одночасно стара і нова: здорове соціальне співжиття
може бути засноване тільки на нерозривному зв’язку людини з Богом, релігією; безрелігійне співжиття,
безрелігійна державність повинні були відкинуті…». Враховуючи, що євразійці православні, то тільки
«Православна Церква є тим світочем, який їм світить».

Ґрунтовною у всіх відношеннях є праця П.Савицького «Географічні і геополітичні основи євразійства».
Як і в попередній, вчений знову переконує, що «Росія має набагато більше підстав, ніж Китай, називатися
«Серединною державою»… Європа для Росії є не більше ніж півострів Старого материка, що лежить на захід
від її кордонів, Росія на цьому материку займає основний його простір…». «Росія – Євразія, - ствердує
П.Савицький, - є центром Старого Світу. Відстороніть цей центр і всі його решта частин – все це система
материкових окраїн (Європа, Передня Азія, Іран, Індія, Індокитай, Китай, Японія) перетворяться ніби в
«розсипану храмину». Цей світ, що пролягає на схід від кордонів Європи і на північ від «класичної» Азії, є та
ланка, яка зливає в єдине їх всіх. Це очевидно сьогодні, це буде ще відчутніше в майбутньому». Простеживши
історичне минуле народів, П.Савицький підсумував, що «силою незаперечних фактів російський світ
покликаний до об’єднуючої ролі в межах Старого Світу. Лише в тій мірі, в якій Росія – Євразія виконує це своє
покликання, може перетворитися і перетворюється в органічне ціле вся сукупність різноманітних культур
Старого материка, зникає протилежність між Сходом і Заходом…». Для Старого світу «культури Сходу не
менш важливі, ніж культури Заходу…».

Особливість російської геополітики і культури полягає в рівномірності свого спрямування як на Захід,
так і на Схід. П.Савицький ці напрями називає «двома рівноправними фронтами – західним і південно-
східним». Заявляючи, що Росія не є ні Азією, ні Європою, але становить собою особливий географічний світ,
П.Савицький аргументує: «Західні, південні і південно-східні окраїни старого материка відрізняються як
суттєвою порізаністю свого узбережжя, так і різномаїттям форм рельєфу». Це не можна сказати про Росію –
Євразію, яка складається із трьох рівнин (біломорсько-кавказької, західносибірської і туркестанської). Лісові
місцевості змінюються степовими і пустельними областями та тундровими районами. Особливістю російської
території є також широка протяжність гірських хребтів, окремі з яких (хребти на північній окраїні Тібету, Ін-
Шань, поблизу Великої китайської стіни) оточують з півдня рівнину, зайняту пустелею Гобі, яка, в свою чергу,
сполучається з Туркестанською рівниною через посередництво Джунгарських воріт. І східна і західна окраїни
материка (Далекий Схід і Європа) є лісними областями, чого не можна сказати про серединний світ – область
степової і пустельної смуги, що протягується від Карпат до Хінгана. Цей світ євразійці й називають Євразією.
П.Савицький акцентує, що цю територію не варто асоціювати з «Старою Євразією» О.Гумбольдта, що охоплює
увесь Старий материк.

П.Савицький вважає, що Євразія завжди відігравала об’єднавчу роль у Старому Світі. Цю традицію Росія
повинна перейняти, однак рішуче відмовитись від попередніх методів – насильства і війни. В сучасних умовах
мова може йти лише про шляхи культурної творчості та співробітництво. Призначення євразійських народів –
своїм прикладом привернути на ці шляхи всі інші народи світу.

У статті «Геополітичні замітки по російській історії» П.Савицький, як і його попередник Г.Вернадський,
вводить історію Золотої Орди в межі російської історії. «Велике століття Золотої Орди може посперечатися з
будь-яким в історії інших народів і країн, особливо якщо ми пригадаємо, що Золота Орда є лише частиною того
цілого, в центрі та інших частинах якого діяли і Чингіз, і його полководці, і наступні великі хани XII ст., серед
яких немало величних фігур». П.Савицький виділяє два етапи монгольського «відродження»: 1) тимуровий
(кінець XIV- початок XV ст.) і 2) кримсько-османський (XV-XVIII ст.). Ідеалізуючи перебування руських
земель у складі монголо-татарської держави, П.Савицький заперечує прогрес в часи Литовсько-польської
держави. Його міркування однозначні: «Разючий контраст між долями руської культури, з одного боку, в
умовах монгольського і, з другого боку, литовсько-польського панування. В умовах першого був підготовлений
культурний розквіт Московської Русі XV-XVI століть. В умовах другого культура руського племені, що
потрапила під литовсько-польську владу, врешті-решт майже зникла з поверхні історичного життя». Головна
причина такого стану справ полягала в несприйнятті росіянами латинства, а останнє було нездатним до
об’єднавчої місії.

Наприкінці XV ст. виокремилися головні риси геополітичного становища Москви, які мали суттєвий
вплив на подальший хід історії. В захисті кордонів Русі від степу і Заходу, на думку П.Савицького, велику роль
відіграли захисні лінії, спорудження яких вчений поділив на окремі етапи: 1) укріплені лінії в межах лісостепу
(XVI-XVII ст.); 2) укріплені лінії в межах степу (від 1720 до 1840 р.); 3) укріплені лінії в межах пустелі (від
1840 р.). На думку П.Савицького, «Євразія як географічний світ якби створений для утворення єдиної держави.
Але лише в конкретному історичному процесі реалізується ця єдність. До кінця XIX ст. в загальних рисах
завершився процес створення Росії – Євразії як геополітичної єдності». В останні роки, на жаль, стверджує
П.Савицький, «Росія – Євразія вступила в смугу «мутації»… Всі історичні цінності піддаються перегляду і
переоцінці. Одні відпадають, інші одержують нове обґрунтування. Зароджується нове. «Мутація» ще не
завершилася, але вона не перерве генетичної лінії, яка простягається з глибини віків. А тому, як було в



минулому, так і залишається в сучасному: ключ до розуміння сучасності в значній мірі лежить у пізнанні
історичному. Цим визначається життєвий інтерес вивчення як зовнішньої рамки, так і внутрішніх рушійних сил
історичного процесу Росії – Євразії».

Оцінюючи внесок П.Савицького в розвиток геополітики, російський вчений В.Петров відзначав:
«Порівняння ідей російських євразійців з теоріями німецьких геополітиків-континенталістів (Хаусхофер,
Шмітт та ін.), які також намагалися побудувати власну геополітичну теорію як антитезу стратегії «Морської
Сили», доводить, що в німців у цьому напрямі пройдено лише половину шляху, а в росіян (в першу чергу, в
Савицького) ми маємо справу із завершеною і повноцінною картиною світу».
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Гумільов Лев Миколайович (1912-1992) – російський філософ, етнолог, історик і географ. Народився 1
жовтня 1912 р. в Царському Селі в сім’ї визначних російських поетів Миколи Гумільова і Анни Ахматової.
Після розстрілу батька, звинуваченого в контрреволюційній діяльності, Лев Гумільов виховувався бабкою по
батьківській лінії та тіткою в с.Слепньові. Там закінчив девять класів місцевої школи, а в 1929 р. переїхав до
матері в Ленінград, де завершив середню школу (1930). Вже в 1931 р. юнак взяв участь в геологічній експедиції
на Памірі. Згодом він – учасник археологічної експедиції в Криму, яка досліджувала палеолітичну стоянку
Аджі-Коба. В. 1934 р. Л.Гумільов поступив на східне відділення історичного факультету Ленінградського
університету, в якому на той час викладав академік Євген Тарлє. Після арештів 1933 і 1935 рр., Л.Гумільова
відрахували з університету. Лише в 1937 р. йому вдалося відновитися, але в січні 1938 р. Л.Гумільова
заарештували знову, на цей раз «за батька», і ув’язнили на п’ять років. Покарання він відбував у Норильську
(1938-1943). Лише після довготривалих клопотань Л.Гумільов одержав дозвіл відправитися добровольцем на
фронт. Війну закінчив у Берліні. В 1946 р., склавши всі десять державних іспитів за повний курс університету,
він за один рік закінчив 4 і 5 курси, одержавши диплом зі спеціалізації по історії хунну і стародавніх монголів.
Того ж року поступив до аспірантури Ленінградського відділення Інституту Сходознавства АН СРСР. Не
провчившись і року, Л.Гумільов був відрахований з аспірантури нібито «за невідповідність філологічної
підготовки вибраній спеціальності», а фактично, знову «за батьків». Після тривалих пошуків роботи,
Л.Гумільова нарешті зарахували на посаду бібліотекаря в ленінградську міську психіатричну лікарню. В 1948 р.
він зумів захистити кандидатську дисертацію з історії першого тюркського каганату, але через арешт 1948 р.,
диплому так і не одержав. На цей раз його вислали в концтабір поблизу Караганди – другої столиці ГУЛАГу.
Через деякий час Л.Гумільова перевели в Кузбас, а згодом до Омської в’язниці. Лише в 1956 р., після ХХ з’їзду
КПРС, який засудив культ особи Й.Сталіна, Л.Гумільов вийшов на волю і був реабілітований «за відсутністю
складу злочину». Працював у бібліотеці Ермітажу, завершуючи роботу над докторською дисертацією про
стародавніх тюрків, яку успішно захистив у 1967 р. До виходу на пенсію в 1986 р. Л.Гумільов працював у
науково-дослідному інституті географії Ленінградського університету. Опублікував сотні праць, серед яких
ґрунтовні книги «Етногенез і біосфера Землі», «Стародавня Русь і Великий степ», «Географія етносу в
історичний період», «Кінець і знову початок» та ряд інших.

Автори ґрунтовної праці «Філософія політики» (Київ, 2002) відзначали, що в «рамках розробленої
Гумільовим на методологічних засадах не стільки філософії, скільки – загальнонаукового системного аналізу та
методології природничих наук (передусім біології й географії) теорії етногенезу вихідне поняття етносу
тлумачиться двояко – як а) соціоісторичне утворення; б) елемент внутрішнього середовища та обставин
господарської життєдіяльності. Тому етногенез розглядається Гумільовим як нелінійний, поліцентричний,
поліморфний і багатоваріантний процес виникнення, розвитку, занепаду і вмирання внутрівидових
локалізованих в просторі-часі формоутворень (субетносів, етносів та суперетносів), поява, своєрідність та
існування яких зумовлюється поєднанням хорологічних (ландшафтних, біологічних й історичних) чинників. В
якості природних явищ етноси, за Гумільовим, входять до глобальних динамічних систем, етноценозів, до
складу яких крім людей, належать культурні рослини і свійські тварини, предмети природи і культури,
природні й штучні ландшафти тощо. Мозаїчним є й «тіло» кожного з етносів, яке складають, як правило,
різноманітні субетнічні угрупування, соціально-правові корпорації, стани тощо. Водночас етноси утворюють і
масштабні системи – суперетноси, які можуть перебувати між собою в своєрідних опозиціях («Північ»-
«Південь», «Схід»-«Захід», «Світ Ісламу»-«Християнський Світ» тощо)».

Л.Гумільов вважав, що розвиток будь-якого етносу проходить у визначеному просторі, з визначеним
ландшафтом, кліматом, рослинністю і грунтом. Але головним досягненням вченого, ядром його теорії стала
концепція пасіонарності. Її він розглядає як ознаку, яка виникає в того чи іншого етносу внаслідок пасіонарного
поштовху. Його створюють пасіонарії – люди, що володіють підвищеним потягом до діяльності. Пасіонарії
підкорюють сусідні племена, здійснюють тривалі й далекі походи, створюють великі імперії (Олександр
Македонський, Чингізхан, Наполеон). Кожний етнос після пасіонарного поштовху проходить у своєму



розвитку окремі фази: піднесення (акматична фаза) – коли виділяється найбільша кількість етнічної енергії, яка
виражається в устремліннях до успіху, перемогу, в разі пригнічення до опору. Як правило, вона закінчується
громадянською війною; надлому – різке зниження пасіонарності, яке проявляється в розсіюванні енергії; інерції
– коли етнос існує завдяки виробленим раніше цінностям; обскурації – коли в суспільстві домінують
субпасіонарії – люди з пониженою пасіонарністю; при меморіальній фазі етнос зберігає тільки туманні
уявлення про свою колишню героїчну історію.

На глибоке переконання Л.Гумільова, Київська і Московська Русь – два різні потоки російської історії,
які відповідно орієнтувалися на Візантію та Монгольську імперії. Що стосується другого потоку, то в ньому
пасіонарний поштовх пройшов кілька фаз: піднесення (1200-1500), коли сформувався російський суперетнос і
об’єднання Великоросії; акматична фаза (1500-1800), коли Москва об’єднала під своєю владою інші євразійські
народи; фаза надлому (1800-2000), яка характеризувалася нарощуванням внутрішніх конфліктів. Після 2000 р.,
по Гумільову, Росія вступила в інерційну фазу, в якій пасіонарство вичерпалося, а субпасіонарії живуть
спокійно, насолоджуючись благами цивілізації.

Л.Гумільов виділяє три основні форми контактів етносів: 1) симбіоз – співіснування етносів, при якому
кожний із них займає свою екологічну нішу, свій ландшафт, повністю зберігає свою самобутність; 2) ксенія –
співвідношення, при якому один етнос – «гість», інший – «господар». Коли «гість» (наприклад, німці Поволжя
в Росії) починають втрачати свою ізольованість, проявляють активність, він частіше за все починає
перетворюватися в химеру; 3) химера – об’єднання неможливого. В цих умовах неминучими є антагонізм,
руїна, проливається кров, гине один або й обидва етноси (наприклад, євреї).

Російський вчений Микола Миро ненко, оцінюючи роль Л.Гумільова в розвитку російської геополітики,
відзначав: «Хоча сам Гумільов в своїх працях геополітичні теми безпосередньо не піднімав, його теорія
етногенезу і етнічних циклів має глибокий геополітичний смисл для формування російської геополітичної
науки. Гумільов довів до кульмінації ідею старих євразійців (того ж Савицького) про те, що росіяни – це не
просто вітка східних слов’ян, а особливий етнос, який сформувався на основі тюрко-слов’янського злиття.
Татаро-монголи в його концепції виступають не в якості пригноблювачів, а в ролі захисників російської
держави від католицької агресії Європи». Валентин Дергачов, який вважає Л.Гумільова «останнім євразійцем»,
на сторінках своєї праці наводить євразійський заповіт мислителя: «Треба шукати не стільки ворогів – їх і так
багато, а треба шукати друзів, це найбільша цінність в житті» і «якщо Росія буде врятована, то тільки як
євразійська держава і тільки через євразійство».
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Дугін Олександр Гельєвич (р.н. 1962) – російський геополітик. Народився в Москві у сім’ї військового
службовця. Після закінчення Московського університету працював редактором видавничого центру «ЕОН»
(1988-1991), головним редактором альманаху «Милий Ангел» (1990), головним редактором журналу
«Елементи» (1991), головою історико-релігійної асоціації «Арктогея» (1991), автором і ведучим Радіо 101-FM
(1996-1997), автором і ведучим «Геополітичного огляду» (1997-1999), радником голови Державної Думи (1998),
редактором «Нового Університету» в Москві (1998), головою секції «Центр геополітичних експертиз»
експертно-консультативної ради з проблем національної безпеки при голові Державної Думи (1999). В 2001 р.
О.Дугін обраний членом політради загальноросійського суспільно-політичного руху «Євразія», а в 2002-2004
рр. – лідер політичної партії «Євразія». В листопаді 2003 р. обраний лідером Міжнародного «Євразійського
Руху».

Перу О.Дугіна належить майже 40 книг, опублікованих в Росії та за кордоном: «Шляхи абсолюту»
(1991), «Гіперборейська теорія» (1993), «Конспірологія» (1993), «Консервативна революція» (1994), «Містерії
Євразії» (1996), «Основи геополітики» (1996, 1997, 1998, 2000), «Тамплієри пролетаріату» (1997), «Кінець
світу» (1997), «Наш шлях» (1998), «Євразійський шлях» (2002), «Основи Євразійства» (2002), «Філософія
політики» (2004), «Проект Євразія» (2004) та ін.

На думку сучасного геополітика Б.Ісаєва, політична платформа євразійського руху Олександра Дугіна
включає в себе наступні складові: ідеократію (обов’язок кожного громадянина і держави в цілому служити
вищій духовній меті); євразійський відбір, який випливає з особливих ландшафтних умов Євразії і передбачає
колективну відповідальність, взаємодопомогу, аскетизм, волю тощо; демотію, яка не копіює норми ліберальної
демократії, що є шкідливими, а не виключає ієрархії й перегукується з «євразійським авторитаризмом».
Необхідно погодитися з Б.Ісаєвим, що «геополітичні розробки, яким в 1990 р. Дуг ін приділяв так багато уваги,
в наш час відійшли на другий план, головне місце в його творчості займає розробка ідеології неоєвразійства, а
євразійська геополітика бачиться ним як складова євразійської ідеології». Даючи оцінку сучасному етапу
євразійського руху, О.Дугін стверджує: «Сьогоднішній стан євразійства на мій погляд оптимальний. Ми маємо
в сучасному російському суспільстві майже монополію на ідеологію. Решта рухів, груп і сил сповідують або
фрагментарні світогляди, або щось застаріле, або взагалі марять. Партії взагалі стали придатками до
адміністративного апарату й ніякого інтелектуального життя в них нема. Євразійство ж, навпаки, займає нові й
нові рубежі. Ми поза конкуренцією».
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Івашов Леонід Григорович (р.н. 1943) – російський геополітик і геостратег. Народився 31 серпня в
Киргизії. В 1964 р. закінчив Ташкентське вище загальновійськове командне училище і Військову академію ім.
М.В.Фрунзе. Службу проходив у Туркестанському, Прикарпатському, Московському військових округах, в
Німеччині, центральному апараті Міністерства оборони. Л.Івашов – доктор історичних наук, професор, віце-
президент Академії геополітичних наук, генерал-полковник. В 1992-1996 рр. – секретар Ради міністрів оборони
країн-учасниць СНД. Після звільнення в запас (2002) Л.Івашов активно включився в політику, очолив
суспільно-політичний рух «Державний союз Росії». На думських виборах 2003 р. виступив одним із лідерів
виборчого об’єднання «Велика Росія – Євразійський союз». Опублікував понад 400 наукових праць, серед яких
монографії «Росія і світ в новому тисячолітті» (2000) та «Росія чи Московія? Геополітичний вимір національної
безпеки Росії» (2002).

Леонід Івашов запропонував власну концепцію «нової геополітичної моделі світу», яка полягає в
наступному: з перетворенням європейської політики в єдиний взаємопов’язаний комплекс на європейському
континенті склалася своєрідна рівновага центрів сили, які поділили світ на сфери впливу; головним фактором,
які трансформували одну систему світопорядку в іншу, спочатку були великі війни, згодом і невійськові засоби;
у міжвоєнні періоди в якості системоутворюючого фактору виступало утвердження «справедливого світового
порядку»; біполярний світ, який виник після Другої світової війни, виявився достатньо стійким, однак розпад
СРСР призвів до встановлення монополії США. На глибоке переконання вченого, США не в змозі утримати
світову гегемонію; майбутнє світової системи полягає в поверненні до більш стійкої біполярності. При цьому
місце другого полюсу все впевненіше займає Китай.

Характеризуючи сучасне геополітичне становище, Л.Івашов стверджує, що між Росією і Заходом
сформувався подвійний буферний пояс із колишніх соціалістичних країн (Польща, Чехія, Угорщина, Румунія,
Болгарія) і колишніх республік СРСР (Естонія, Литва, Латвія, Білорусія, Україна, Молдова). Як і інші російські
геополітики, він вважає, що особливо негативно впливає на сучасний розвиток Росії з геополітичної точки зору
становище України. Остання, на думку Л.Івашова, виявилася поділеною на Північно-Західну Україну
(Галичина, Північна Буковина, Закарпаття), яка схиляється перед Європою, та Південну Україну, населення
якої віддає перевагу Росії. В боротьбу за геополітичний вакуум, який виник в Закавказзі та Середній Азії,
включилися Туреччина, Іран, країни Близького і Середнього Сходу, США. Л.Івашов, не дивлячись на той факт,
що Туркменістан, Узбекистан та Киргизія поступово відходять від Росії, саме остання в майбутньому
відіграватиме роль домінуючого центру в цьому регіоні. В монографії «Росія чи Московія?» Л.Івашов визнає,
що «в системі геополітичних процесів центральне місце займає глобалізація. Процеси глобалізації носять
суперечливий характер: окремі країни одержують суттєві переваги в розвитку, інші – все більше скочуються на
узбіччя історії. Жодна країна сьогодні не може ухилитися від глобалізації, однак кожна держава повинна
віднайти адекватну відповідь на глобальні виклики і небезпеки». Дослідник впевнений, що «активне включення
в процеси інтеграції і регіоналізації можуть вважатися ефективною мірою на шляху подолання негативних
тенденцій, викликаних глобалізацією». Якою буде нова геополітична структура світу в епоху глобалізації, на
думку Л.Івашова, залежить і від Росії, від того, наскільки швидко вона вийде з кризи і посяде гідне місце на
Євразійському континенті та у світі в цілому.
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