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Історичний розвиток переконливо за-
свідчує, що успіх, соціальний добробут, як 
правило, з’являються в тих суспільствах, де 
домінують фундаментальні цінності, загаль-
нонаціональна злагода, авторитет людини 
праці, співіснують різні форми власності. З 
утвердженням державності Україна вийшла 

на шлях цивілізованого розвитку. У доленос-
ні часи в історії кожного народу з’являються 
постаті, роль і значення яких у становленні 
державності, формуванні національної само-
свідомості, зародженні величі душі та стійкос-
ті духу виходять далеко за межі історичного 
бачення, соціального тлумачення і політичних 
амбіцій не лише сучасників, а й багатьох при-
йдешніх поколінь.

Пріоритетом у розбудові незалежної мо-
лодої Української держави є наявність осо-
бистостей високого інтелекту, які володіють 
сучасними знаннями, досвідом, постійно 
аналізують динаміку вітчизняних та світових 
подій як у соціальному, так і в економічному 
напрямках, здатні випереджати і прогнозува-
ти розвиток, акумулювати можливості і сили, 
підпорядковані колективи на найважливіших 
ділянках для досягнення мети. Існує відомий 
вислів: «Історію творять особистості». У ньо-
му – велика частка істини. Бо ж історія – це не 
що інше, як біографія, це – біографія предків, 
колективів, особистостей. Досвід свідчить, що 
навіть якщо всі необхідні історичні умови на-
явні, велику роль відіграють особисті якості 
керівника: його кваліфікація, світогляд, масш-
таб мислення, вміння працювати з людьми і 
вести їх за собою, воля, розум, цілеспрямова-
ність.

Павло Павлович Гай-Нижник – це людина 
широкого світогляду, креативний, толерант-
ний і надзвичайно працелюбний. Бог, приро-
да і батьки наділили цю людину особливими 
здібностями – вмінням налагоджувати спільну 
діяльність, гуртувати колективи. Він вміє під-
шукати кожному його місце в загальній справі, 
зацікавити нею інших. З ним легко і приємно 
працювати. Він ніколи не підвищує голос, не 
намагається вивершитися над іншими своєю 
посадою, а створює навколо себе атмосферу 
доброзичливості, розуміння необхідності дія-
ти саме таким чином, при цьому зробити біль-
ше, якісніше. Його не роз’їдає адміністратив-
на сверблячка, а висловлені міркування і про-
позиції завжди конструктивні й компетентні. 
Характерно, що такий керівник не боїться й 
не соромиться сказати в певних ситуаціях «я 
цього не знаю», майже ніколи не відмовляє у 
проханнях підлеглих, а сказане «ні» – обґрун-
товане, доречне, переконливе. Він не боїться 
визнати й власні помилки, чесно й відверто 
говорить про них, вживає заходів, щоб їх по-
збутися. Душевність і доброта, справжня інте-
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лігентність і високі моральні чесноти вченого 
органічно поєднується в цій прекрасній люди-
ні з раціональністю творчого мислення.

28 травня 2021 року Павло Павлович від-
значив славний 50-річний ювілей. І справа 
не лише у високих нагородах, званнях і від-
знаках, адже вони є лише еквівалентом того, 
що зроблено вченим на ниві державотворен-
ня, гуманітарної науки і трансформації вищої 
освіти нашої держави в загальноєвропейський 
освітній простір. Його постать належить до 
тієї когорти українських вчених, які своєю 
довголітньою сумлінною й подвижницькою 
працею заслужили щиру любов серед колег-
науковців і численних учнів та повагу серед 
наукового загалу і громадськості. Ювіляр, без 
сумніву, є особистістю, глибоко зануреною у 
свою роботу й сповна відданою науці, водно-
час – це вимогливий педагог-новатор і керів-
ник найвищого ґатунку, який незважаючи ні 
на які труднощі і перешкоди наполегливий у 
всіх своїх устремліннях.

Ім’я відомого українського вченого-істори-
ка і політолога, дослідника української рево-
люції 1917–1921 років і національно-визволь-
ної боротьби, історії України та Європи, полі-
тичних рухів, фінансів та економіки, соціаль-
ної політики та теорії держави, поета і публі-
циста, ідеолога і громадсько-політичного ді-
яча П. П. Гай-Нижника вже не раз згадувалось 
у різноманітних наукових виданнях, енцикло-
педіях, словниках і довідниках [1]. Посилання 
на його дослідження можна зустріти у працях 
як вітчизняних, так і авторитетних зарубіжних 
авторів. Мета даної публікації – спроба хоча б 
якоюсь мірою узагальнити життєвий і науко-
вий шлях цієї яскравої і багатогранної постаті, 
яка слугує моральним прикладом для молодо-
го покоління як взірець непохитної мужності в 
досягненні поставленої мети, наполегливості, 
цілеспрямованості, безмежної відданості сво-
їй Батьківщині і на цій основі привернути ува-
гу дослідників до створення повноцінної пра-
ці про видатних сучасних науковців країни.

Наукова і громадсько-політична діяльність 
П. П. Гай-Нижника відмічена різноманітни-
ми подяками і відзнаками, зокрема: премією 
Федерації профспілок України (1999), листом 
подяки Управління освіти і науки виконкому 
Криворізької міської ради (2004), листом по-
дяки кандидата в Президенти України, на-
родного депутата України В. Ющенка (2004), 
орденом святого рівноапостольного князя 
Володимира ІІІ ступеня (2006), Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки Украї-
ни (2007), грамотою Дунаєвецької районної 
державної адміністрації та Дунаєвецької ра-
йонної ради Хмельницької області (2008), ди-
пломом лауреата редакції періодичних видань 
Національного банку України (2012), міжна-
родною літературною премію ім. І. Кошелівця 
(2014), грамотою Івано-Франківської обласної 
ради (2018), ювілейною відзнакою «100 років 

Західно-Української Народної Республіки» 
(2018), дипломом Всеукраїнського бібліотеч-
ного рейтингу Інституту біографічних до-
сліджень Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського (2020).

На час написання цієї статті його звершен-
ня вражають: доктор історичних наук (2008), 
академік Української академії наук (2010), 
академік Академії політичних наук України 
(2018 ), один з провідних ідеологів і теорети-
ків сучасного «правого» руху (націоналізму 
і націонал-консерватизму) в Україні, заступ-
ник директора Науково-дослідного інституту 
українознавства Міністерства освіти і науки 
України. Проте не менш захопливим і ди-
вовижним є й саме життя цієї непересічної і 
видатної особистості. Його життєва доля є 
цілковитим підтвердженням слів одного з най-
славетніших вчених світу – шведського біоло-
га Карла Ліннея, який підкреслював, що похо-
дить із простої родини, і писав: «З маленької 
хатинки може вийти велика людина» [2, с. 12].

Павло Гай-Нижник народився в місті Дуна-
ївці Хмельницької області 28 травня 1971 року 
в сім’ї творчо-педагогічної інтеліґенції. Змал-
ку хлопчина посилено займався спортом, зо-
крема, боротьбою «самбо» і «карате», футбо-
лом і легкою атлетикою. Наполегливість, хист 
і самодисципліна дали свої результати й були 
відмічені призовими місцями на районних, об-
ласних і республіканських першостях та чем-
піонатах з вказаних видів спорту. У підсумку 
юнак став переможцем Кубка Хмельницької 
області з боротьби «самбо» на приз Героя 
Радянського Союзу Ф. Є. Гончарука (м. Нова 
Ушиця, 1985), здобув «Золотий значок ГТО 
СРСР» (1985), ІІ юнацький спортивний роз-
ряд з легкої атлетики (1985) й з боротьби «сам-
бо» (1986) та І спортивний розряд з футболу 
(1988).

Формування особистості юнака відбува-
лося в умовах батьківської любові й винятко-
вого українського патріотичного виховання. 
Наголошую на цьому не з огляду традиційної 
біографічної риторики, а в контексті того, що 
на той час (у 1970–1980-х роках) батьки май-
бутнього вченого проживали не у самому міс-
ті Дунаївці, а у відокремленому військовому 
містечку з притаманними радянському режи-
му русифікацією та антинаціональною про-
пагандою. Тут доцільно зауважити, що на той 
час м. Дунаївці набуло важливого військового 
значення, оскільки поблизу нього розташо-
вувався командно-вимірювальний комплекс, 
що разом з аналогічним комплексом в Криму 
складав наземний комплекс управління польо-
тами пілотованих та безпілотних космічних 
апаратів. Також в околицях міста до часу від-
новлення незалежності України розташовува-
лися два полки, які займалися обслуговуван-
ням шахтних пускових установок, що знахо-
дилися в кількакілометровому радіусі від шах-
тного командного пункту в Дунаївцях. Тож 
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спочатку дитина відвідувала російськомовний 
військовомістечковий дитячий садок, а згодом 
юнак навчався (від 1978 по 1988 роки) у росій-
ськомовній середній школі № 4, яка перебува-
ла у підпорядкуванні Дунаєвецького районно-
го відділу народної освіти.

Саме в шкільному віці й яскраво виявили-
ся суспільно-громадські позиції й національ-
но-патріотичне виховання юнака в атмосфері 
плекання кращих традицій рідного народу та 
шанування української мови, які панували у 
сім’ї його батьків і усієї родини. Ще під час 
навчання у школі юнак проявив себе як діяль-
ний прихильник українізації й національного 
відродження України, був активним учасни-
ком самостійницького руху в період перебу-
дови в СРСР [3]. Павло вимагав вивчення в 
російськомовній школі усіма учнями (в тому 
числі й дітей інших національностей, батьки 
яких прибули на військову службу в Україну, 
зокрема до військового містечка в Дунаїв-
цях) історії України, української літератури 
та української мови. Боротьба тривала з орга-
нізацією саботажних акцій, страйків й часто 
силовим тиском на однолітків-неукраїнців (а 
такими були практично усі у військовому міс-
течку).

Зрештою молодий подолянин заснував і 
очолив націоналістичну молодіжну організа-
цію «Союз Українського Народу», яка діяла у 
1986–1989 рр. у містах Дунаївці та Кам’янець-
Подільський. Павло розповсюджував власні 
патріотичні вірші та агітки націоналістичного 
змісту, знайомив однолітків з підпільною літе-
ратурою. Ба більше, акціями прямого чину бо-
рець прагнув змусити припинити русифікацію 
не лише шкільної освіти, а й вивісок та афіш 
по усьому районному центру й розпочав агі-
тацію за вихід України зі складу Радянського 
Союзу.

Така діяльність, звісно ж, не залиши-
лася поза увагою. Навколо хлопця почала 
об’єднуватися міська українська молодь та 
гуртуватися дорослі, що викликало відповід-
ну реакцію спочатку дирекції школи, а потім і 
Дунаєвецького районного відділу освіти, міс-
цевих органів комсомолу (першого секретаря 
райкому ЛКСМУ А. Камінського), очільника 
відділу агітації та пропаганди райкому Ком-
партії України О. Скиби, другого і першого 
секретарів райкому партії (С. Репецького і 
Е. Лазаркевича), а також інспектора міліції зі 
справ неповнолітніх Л. Піскорського та спів-
робітника КДБ В. Зюкіна. З хлопцем і його 
батьками «компетентними органами» почала-
ся «виховна» робота, що супроводжувалася не 
лише моралізаторством (батьки Павла не були 
членами КПРС, тож не зважали на партійні 
впливи), залякуванням і погрозами усіляких 
лих, а й обшуками у батьківській квартирі. 
Як і належить за тоталітарних режимів, Пав-
ло час від часу піддавався й фізичному пока-
ранню з боку охоронців «розвинутого соціа-

лізму», проте багаторічне займання спортом і 
бойовими мистецтвами загартували хлопчину 
до подібних методів тиску.

Юнак допік радянській освітній системі 
так, що вже у 1987–1988 роках питання виходу 
зі становища і запобігання впливу його агітації 
розглядалися на обласних партійних зборах і 
конференціях освітньо-шкільного керівництва 
Хмельницької області й навіть згадувалося у 
пресі. Так, наприклад, коли на одному з таких 
зібрань районний управлінець оповідав про 
проблему «виховання почуття патріотизму й 
інтернаціоналізму, розвиток українсько-росій-
ської двомовності, щоб вона була розглянута з 
чітких марксистсько-ленінських позицій», то 
навіть кореспондентка офіційного обласного 
владного рупору «Радянське Поділля» була 
вражена позицією посадовця. «На цьому фоні 
тим більше дивним видається факт, що навіть 
в апараті райвно ще плутають законне почут-
тя національної гідності з націоналізмом і за-
мість того, щоб пояснити різницю між ними, 
проводять “виховну” роботу з випускником 
Дунаєвецької школи № 4 (з російською мовою 
викладання), який наполягав на обов’язковості 
вивчення української мови для всіх учнів або 
хоча б їх присутності на уроках української 
літератури», – нагадувала журналістка чинов-
нику про конфлікт районної влади з Павлом 
[4, с. 2]. Щоправда, слід додати, що на той час 
завідувач районним відділом народної освіти 
опинився у складному становищі: з одного 
боку В. Прокопчук мусив дотримуватися вка-
зівок зверху і проводити «виховну» роботу з 
юнаком в руслі лінії Комуністичної партії й 
радянського керівництва, з іншого ж – нама-
гався, в межах можливого, хоч якось вивести 
хлопця з-під затиснутих каральних лещат сис-
теми, оперуючи його молодістю та відмінним 
навчанням учня у школі. Саме завдяки велико-
му життєвому досвіду, далекоглядності, вива-
женості, незаперечному авторитету серед всіх 
верств населення району такого керівника, як 
В. Прокопчук, молодому Павлу Гай-Нижнику 
вдалося вийти переможцем в двобої з радян-
ською компартійною системою.

Варто наголосити, що при цьому хлопець 
багато разів брав участь і відзначався на чис-
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ленних місцевих, районних і обласних олімпі-
адах з низки предметів, а отже навчався на від-
мінно і був претендентом на закінчення серед-
ньої школи із золотою медаллю. Тож до його 
приборкання було задіяно й так званий атес-
таційний шантаж. У підсумку, в умовах по-
зиційної боротьби за честь учня, до якої, слід 
зауважити, включилися не лише батьки хлоп-
чини, а й окремі представники педагогічного 
колективу школи та освітянського середови-
ща, Павло 1988 року таки зразково закінчив 
середню школу, щоправда вже не з золотою, а 
зі срібною медаллю.

Певним порятунком для молодої людини, 
слід визнати, зіграла й оголошена у той час 
так звана політика «перебудови» і «гласності» 
в СРСР, яка насправді мала бути тимчасовим 
явищем і мусила допомогти виявити націо-
налістичні та антирадянські елементи в сус-
пільстві. Утім, попри все, шлях до вступу у 
заклади вищої освіти для відмінника навчання 
було за тогочасної радянської дійсності зачи-
нено. Відтак Павло змушений був влаштува-
тися чорноробом-вантажником готової про-
дукції на Дунаєвецьку суконну фабрику іме-
ні В. Леніна, на трубі якої П. П. Гай-Нижник 
ще 1988 року вперше на теренах радянського 
Поділля почепив національний синьо-жовтий 
прапор України (провисів він на ній, розумі-
ється, лічений час) [5].

Тоді ж парубок з іще більшою потугою про-
довжив боротьбу з радянським режимом, що-
раз відмовляючись іти на компроміси та спів-
робітництво з радянськими, комсомольськими 
і комуністичними органами влади. Як наслідок 
продовжилися не лише залякування активіста, 
тиск на його батьків і обшуки у помешканні, а 
й розпочалася кампанія з його дискредитації. 
У той же час у перипетії цькування молодіж-
ного лідера вже в січні 1989 року втрутилася 
й обласна молодіжна газета «Корчагінець», 
де у статті під назвою «Ярлики» висвітлила 
протиборство органів влади і молодого патрі-
ота-націоналіста в Дунаївцях [6, с. 3–4]. «Пав-
ло – ерудований, цікавий співбесідник. Невже 
це про нього і його товаришів розповідали, що 
ватагою різали афіші на російській мові біля 
кінотеатру, йшли “війною” проти своїх ровес-
ників-росіян», – переймалася комсомольська 
преса ЛКСМУ [7, с. 3].

Однією з перших ластівок публічного 
цькування стала й стаття під назвою «Якщо 
ти лідер, то будь ним завжди», надрукована 
у місцевій районній газеті «Ленінським шля-
хом», де П. П. Гай-Нижника було звинувачено 
у відмові від співпраці з радянськими органа-
ми влади та зведення молоді на манівці буржу-
азного націоналізму, а все тому, «що лідер, а з 
ним і групка, не забажали бути “залежними” 
від “апарату”» [8, с. 2–3]. «Хай би й так, – до-
давали рупори владного офіціозу, – якби ота 
юнацька впертість і непродуманість не впира-
лися у дивацькі вибрики, що межують з хулі-

ганством. Бо як ще розуміти ті “акробатичні 
вправи”, які вони витворяли з Державним 
прапором республіки…» [9, с. 3]. Тож події 
набули широкого розголосу, на захист юнака 
стала національно свідома громадськість По-
ділля, одним з показових актів чого стало за-
прошення Павла у столицю України м. Київ 
на форум захисників української мови. Так, 
11–12 лютого 1989 року Павло Павлович став 
учасником Республіканської установчої кон-
ференції Товариства української мови імені 
Тараса Шевченка, члени якого невдовзі ста-
нуть активними учасниками Народного Руху 
України і, незважаючи на молодість, навіть 
виступав на сцені як представник Хмельнич-
чини [10, с. 42–43]. Тим часом при поверненні 
додому діяльність хлопця набула нового ре-
зонансу, а життя нового повороту. Тож у ви-
щезгаданому «Корчагінці» було опубліковано 
листа другого секретаря райкому комсомолу 
А. Нівегловського, який неприховано заявляв 
про розгром «Союзу Українського Народу», 
додаючи, що «постійне прагнення до надмір-
ної самостійності, повної незалежності дій і 
погубили “Союз…” та добрі наміри», вказу-
ючи, що «не варто упускати з поля зору той 
факт, що всі “союзівці” – члени ВЛКСМ і за 
Статутом ВЛКСМ підзвітні комсомольським 
органам» [11]. Тож молодих людей (учнівську 
молодь та недавніх випускників шкіл) і їхніх 
батьків було елементарно залякано і підда-
но тиску, який, власне, за тих часів мало хто 
зміг витримати з огляду на турботу про влас-
ну кар’єру та долі своїх дітей. Павло та його 
батьки (Павло Павлович і Любов Василівна) 
витримали тиск, обшуки і залякування з гід-
ністю українців і продовжували боротьбу! Що 
ж до вищезгаданих комуністичних функціоне-
рів, то нині вони, певно, без каяття сумління 
вже називають себе національно свідомими 
патріотами і чи не найголосніше вигукують 
«Слава Україні!».

Утім, за таких переконань та обставин, 
не дивно, що за тогочасних умов можливос-
тей здобути вищу освіту у хлопця практично 
вже не було. До того ж, приховані симпатики 
справи Павла з дорослих кіл у певних владних 
сферах вже нишком повідомляли його батьків 
про підступні плани щодо угамування енергії 
хлопця через унеможливлення здобуття ним 
подальшої (в той час й вищої) освіти й від-
правки юнака поодаль у місця не такі вже й 
віддаленні до північно-східних районів Росії. 
Відтак, аби врятувати хлопця і дати йому мож-
ливість навчатися далі, було прийнято (з хи-
тромудрої пропозиції тогочасного начальника 
Дунаєвецького військкомату В. Кульчицького) 
несподіване для комуністичної влади тактич-
не рішення і 1989 року «буржуазний націона-
ліст і антирадянщик» із запізненням термінів 
(нібито через травму в аварії та хворобу, за-
вдяки виданим лікарями-симпатиками медич-
ним довідкам) в режимі повної таємничості й 
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мовчанки подає документи на вступ до Доне-
цького вищого військово-політичного учили-
ща інженерних військ і військ зв’язку імені ге-
нерала армії О. О. Єпішева[12, с. 3; 3]. Такий 
гамбіт став цілковитою несподіванкою для 
радянських органів, адже ніхто не очікував й 
навіть не підозрював про подібну «спецопера-
цію» з порятунку молодика-націоналіста.

У Донецьку начальник училища, що уяви 
не мав про погляди юнака, який через аварію 
не встиг вчасно подати документи на вступ і 
запізнився на іспити, наказав створити для 
західноукраїнського парубка окрему комісію 
й срібний медаліст і спортовець Павло успіш-
но здав іспити й вступив до ДВВПУ. Й хоча 
невдовзі правда про антирадянщика спливла 
(оперативно надійшли відповідні дані з орга-
нів), проте наказ про зарахування його кур-
сантом вже було підписано. Не дивно, що вже 
під час проходження курсу молодого бійця у 
таборі Кипуча Криниця у донецькому степу 
до Павла приклеїлося прізвисько «Бандера», 
а після повернення з перших навчань і при-
йняття присяги курсантом зацікавилися й від-
повідні тепер вже військово-політичні органи. 
Однак «перевиховати» юнака так і не вдалося. 
Регулярні «співбесіди» з опальним курсантом 
5-ї роти ДВВПУ у політвідділі, а згодом й в 
особливому відділі та на гарнізонній гаупвах-
ті під охороною солдатів внутрішніх військ 
зрештою закінчилися відрахуванням хлопця з 
училища у квітні 1991 року. За цей час курсант 
навчався на відмінно й встиг перемогти у фі-
лософському конкурсі, проте йому забороня-
лося брати до рук зброю на стрільбищах і пе-
ребувати в озброєному караулі, на відміну від 
чи не на регулярному перебуванні у нарядах 
або ж під арештом на гарнізонній гауптвахті 
[13, с. 42-44].

Відрахування з військового училища за тих 
часів означало додаткових два роки служби в 
лавах радянської армії в одному з численних 
північно-східних закутків на нескінченних те-
ренах СРСР. Новоявленого солдата радянської 
армії лише з другої спроби прийняли для по-
дальшого розподілення у штабі армії в Черні-
гові (перша спроба закінчилася поверненням 
до Донецька і черговою гарнізонною гауп-
вахтою). Тимчасового солдата приписали до 
очікування «покупця» з північного сходу Росії 
до місцевого полку зв’язку на окраїні Черніго-
ва. Утім напередодні заколоту «гекачепістів», 
Павла несподівано доставили в штаб частини 
і серед літа (в липні) 1991 року в одноосібно-
му порядку демобілізували. Як згодом вдало-
ся з’ясувати – з метою уникнення спротиву 
чи негараздів під час спроби запровадження 
надзвичайного чи воєнного стану у випадку 
вдалого заколоту ГКЧП. 24 серпня 1991 р. 
Україна остаточно стала на шлях відновлення 
власної державності.

При поверненні в м. Дунаївці П. П. Гай-
Нижник вступає одразу на другий курс історич-

ного факультету Кам’янець-Подільського дер-
жавного педагогічного інституту ім. В. П. За-
тонського (нині – Кам’янець-Подільський 
національний університет ім. Івана Огієнка). 
Чи не одразу ж окремі його поезії нарешті по-
бачили свій перший друк у пресі: у Кам’янці-
Подільському та в Торонто (Канада). Тоді ж 
парубок відновлює свої зв’язки з старшими 
товаришами зі Львова та Києва, США, Кана-
ди, Австралії та Швейцарії (зокрема з колиш-
нім вояком дивізії «Галичина» М. Лапкою, 
очільниками ГОА М. Королишиним і Л. Беєм, 
науковцем і ОУНівцем В. Косиком, президен-
том Східно-Європейського дослідного інсти-
туту ім. В. Липинського у Філадельфії Я. Пе-
ленським та іншими, а також з останньою 
донькою гетьмана П. Скоропадського гетьма-
нівною Оленою Отт-Скоропадською).

Вже 6 червня 1993 року на запрошення 
П. П. Гай-Нижника гетьманівна Олена Скоро-
падська зі своїм чоловіком Людвігом Оттом (у 
супроводі наукового секретаря Комітету науки 
і культури для зв’язків з українцями за кордо-
ном Академії наук України М. Железняка) від-
відали Кам’янець-Подільський та Хотин [14, 
с. 138]. Разом з Павлом відвідала гетьманівна 
Олена й заснований її батьком-гетьманом уні-
верситет та зустрілася з керівництвом і сту-
дентами закладу вищої освіти, про що згодом 
залишила дуже теплі спогади [15, с. 8–9; 55, 
57; 520–524]. Вже наступного (1994-го) року 
студент четвертого курсу П. П. Гай-Нижник 
бере участь у фундаментальному проекті з 
видання спогадів останнього гетьмана Укра-
їни П. Скоропадського, в якому разом з його 
донькою публікує хроніку походження родини 
Скоропадських і короткий життєпис останньо-
го гетьмана [16, с. 35–43]. Презентація цього 
унікального видання відбулася у 1995 році у 
Києві [17, с. 95].

Під науковим керівництвом декана істо-
ричного факультету доктора історичних, про-
фесора, авторитетного в наукових колах кра-
їни дослідника О. Завальнюка Павло Павло-
вич підготував й 1995 року успішно захистив 
дипломну роботу з торговельно-промислової 
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політики України 1918 року. Під час захисту 
відбулася активна дискусія, в ході якої члени 
Державної екзаменаційної комісії були враже-
ні широтою його знань з актуальних проблем 
вітчизняної історії і що рівень цих знань є зна-
чно вищим за той, що повинен відповідати ви-
пускнику закладу вищої освіти. Було цілком 
очевидним, що здобуття цим дипломантом на-
укового ступеня є лише справою часу. У тому 
ж році П. П. Гай-Нижник закінчив історич-
ний факультет Кам’янець-Подільського дер-
жавного педагогічного інституту ім. В. П. За-
тонського і здобув диплом вчителя історії та 
правознавства за спеціальністю «історія» [18, 
с. 208].

Восени 1995 року П. П. Гай-Нижник їде 
до Києва вступати до аспірантури і відтоді 
пов’язує своє життя зі столицею України. Тож 
від 1995-го по 1998-й роки він є аспірантом Ін-
ституту української археографії та джерелоз-
навства ім. М. С. Грушевського Національної 
академії наук України, а потім наступного року 
працює у тій же науковій інституції провід-
ним археографом відділу пам’яток княжої та 
козацької доби [19, с. 43–45; 2–3]. У 1999 році 
він здобуває премію Федерації профспілок 
України.

2000 року П. П. Гай-Нижник у Київсько-
му національному університеті імені Тараса 
Шевченка захистив дисертаційне досліджен-
ня на тему «Фінансова політика уряду Укра-
їнської Держави Гетьмана П. Скоропадсько-
го (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)» (науковий 
керівник – член-кореспондент НАН України, 
доктор історичних наук, директор Інституту 
української археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського НАН України П. Со-
хань) і здобув науковий ступінь кандидата іс-
торичних наук із спеціальності 07.00.01 – Іс-
торія України [20]. Це дослідження, яке не-
вдовзі було видане окремою монографією, 
було першою й донині є унікальною та чи не 
єдиною комплексною працею з цієї теми у ві-
тчизняній та світовій історіографії [21]. На 
жаль, успіх сина не зміг побачити його батько, 
який несподівано помер у 50-річному віці за 
сім місяців до захисту Павлом кандидатської 
дисертації.

У 2000–2001 рр. П. П. Гай-Нижник не-
тривалий час викладає історію та україноз-
навство в Українському гуманітарному ліцеї 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. На початку 2001 року, на за-
прошення другого міністра фінансів незалеж-
ної України Г. П’ятаченка, Павло Павлович 
переходить працювати в очолюваний ним На-
уково-дослідний фінансовий інститут при Мі-
ністерстві фінансів України на посаду провід-
ного наукового співробітника відділу еконо-
мічної реформи та удосконалення управління 
фінансовою системою. 2003 року Павло вже 
завідувач науково-інформаційним відділом 
Українського державного науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознав-
ства й, водночас, здійснює наукове співробіт-
ництво в Інституті трансформації суспільства 
[22, с. 43; с. 2; с. 20]. У цей час він у верес-
ні 2002 року стає членом ініціативної групи 
Української гетьманської організації по ство-
ренню Всеукраїнського об’єднання громадян 
«Союз гетьманців-державників» (до її складу 
увійшли також такі відомі вчені як Ю. Тере-
щенко, Б. Андрусишин, І. Срібняк, Т. Осташ-
ко, В. Яблонський та інші), й у 2003 році – за-
ступником головного редактора науково-попу-
лярного часопису «Гуманітарний seminarium» 
та членом державної приймальної комісії з 
історії в Національній академії внутрішніх 
справ України.

2003–2004 навчальний рік Павло Павлович 
за сімейними обставинами провів у Кривому 
Розі, де на посаді старшого викладача навчав 
студентів історії та соціології в місцевих дер-
жавному педагогічному університеті (кафедра 
історії України) та водночас в Інституті діло-
вого адміністрування (кафедра гуманітарних 
наук) [23, с. 43–47; с. 2]. За плідну роботу з 
організації науково-дослідницької діяльності 
учнів у 2004 року його було нагороджено Лис-
том подяки Управління освіти і науки викон-
кому Криворізької міської ради. У Кривому 
Розі П. Гай-Нижник й одружується 2003 року 
на чарівній дівчині Ользі – студентці 3 курсу 
музично-педагогічного факультету Криворізь-
кого державного педагогічного університету.

Повернувшись до столиці у 2004 році, 
П. П. Гай-Нижник бере активну участь у По-
маранчевій революції (вересень–листопад) та 
в роботі організованого опозицією Міжнарод-
ного форуму «Освіта і наука – стратегічний 
резерв України», за що йому особистим лис-
том висловив подяку кандидат в Президен-
ти, народний депутат і майбутній Президент 
України В. Ющенко.

З вересня 2004 року П. П. Гай-Нижник 
працює доцентом кафедри історії та теорії 
держави і права юридичного факультету Наці-
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ональної академії Державної податкової служ-
би України, проте невдовзі вирішує вступати 
до докторантури і цілковито присвячує себе 
лише науковій діяльності.

З 2005 року – докторант історичного фа-
культету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка (науковий 
консультант – декан історичного факультету, 
доктор історичних наук, професор В. Колес-
ник). 2008 року П. Гай-Нижник достроково 
захистив у Київському національному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка дисертацію на 
тему «Фінансова політика Центральної Ради 
та урядів Української Народної Республіки 
(березень 1917 р. – квітень 1918 р.)» і здобув 
науковий ступінь доктора історичних наук із 
спеціальності 07.00.01 – Історія України [24]. 
Дисертація стала першим комплексним фун-
даментальним науковим дослідженням з цієї 
проблематики у вітчизняній та світовій історі-
ографії [25, с. 180–181].

Під час докторантури Павла Павловича 
було відзначено низкою нагород: у 2006 році: 
«За заслуги з відродження духовності в Укра-
їні та утвердження Помісної Православної 
Церкви» – орденом святого рівноапостольно-
го князя Володимира ІІІ ступеня; у 2007 році: 
«За вагомий внесок у розвиток освіти та ви-
сокий професіоналізм» – Почесною грамо-
тою Міністерства освіти та науки України; у 
2008 році: «За вагомий внесок у дослідженні 
історії Дунаєвеччини» – Грамотою Дунаєвець-
кої районної державної адміністрації та Дуна-
євецької районної ради Хмельницької області.

Від 2008 по 2012 роки П. П. Гай-Нижник 
працює старшим науковим співробітником 
відділу соціально-політичної історії Інсти-
туту політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І. Ф. Кураса Національної академії 
наук України [26, с. 403–409]. Між тим часом, 
у 2009 році П.П. Гай-Нижник за дорученням 
НАН України захищає честь української істо-
ричної пам’яті у Москві на засіданні Наукової 
ради Російської академії наук «Історія міжна-
родних відносин і зовнішньої політики Росії» 
на тему «Полтавська перемога і зовнішня по-
літика Росії першої чверті XVII ст. Становлен-
ня великої держави», де обґрунтовує правоту 
гетьмана І. Мазепи, руйнує московські міфи 
й здіймає обурення кремлівських теоретиків 
[27]. У тому ж 2009 році вчений встановлює 
справжню дату загибелі військового міністра 
ЗУНР Д. Вітовського, а 4 березня 2010 року 
підписує Відкрите звернення до депутатів Єв-
ропейського парламенту з приводу наклепу 
проти С. Бандери в тексті Резолюції Європей-
ського парламенту щодо України від 25 люто-
го 2010 року [28]. У 2010 році дослідник ви-
дає друком свою новаторську фундаментальну 
монографію про становлення органів держав-
ної влади УНР і ЗУНР [29].

2 липня 2010 року Павла Павловича обира-
ють дійсним членом (академіком) Української 

академії наук [30, с. 8]. Водночас за наукову ді-
яльність у 2012 році П. П. Гай-Нижника було 
нагороджено Дипломом лауреата редакції пе-
ріодичних видань Національного банку Украї-
ни за версією журналу «Вісник Національного 
банку України» в номінації «Топ-20 докторів 
наук» [31, с. 22].

Попри наукову діяльність, від 2010 року 
П. П. Гай-Нижник низкою різких статей, що 
публікуються в Україні та США, виступає з 
нищівними викриттями та обвинуваченнями 
в бік проросійського Президента В. Януко-
вича та його політики і закликає до повален-
ня цього кланово-олігархічного режиму [32, 
с. 30–33; 80–85; 4; 8; 3; 5]. У червні 2012 року 
П. П. Гай-Нижника було включено у «Спи-
сок–300» – авторитетних і найвідоміших 
українців (представників інтелігенції, науки, 
освіти, мистецтва, політики і громадських ді-
ячів), що створили «Всеукраїнський Комітет 
на захист української мови» [33, с. 11]. Павло 
Павлович бере участь у Мовному Майдані на 
Європейській площі під Українським домом, 
що розпочався 3 липня, після ухвалення Вер-
ховною Радою України закону «Про засади 
державної мовної політики», і на пропозицію 
О. Донія читає просто неба лекції для майда-
нівців.

30 липня 2012 р. на передвиборчому з’їзді 
УНА-УНСО П. Гай-Нижник був включений 
до партійного виборчого списку. Увійшов до 
першої десятки (№ 7, як безпартійний) ви-
борчого списку Української Національної 
Асамблеї (УНА-УНСО) як кандидат у народні 
депутати України (вибори до Верховної Ради 
України 28 жовтня 2012 р.), але партія вибо-
ри програла і не потрапила до Верховної Ради 
України [37]. 3 серпня 2012 року він підпи-
сав «Відкритий лист генеральному директору 
(президенту) Національної телекомпанії Укра-
їни Єгорові Бенкендорфу» з протестом відо-
мих громадсько-політичних і наукових діячів 
проти російськомовного коментування Пер-
шим національним телеканалом ХХХ літніх 
Олімпійських ігор «Чому Перший Національ-
ний коментує Олімпіаду недержавною мо-
вою?!». 17 квітня 2013 року П. П. Гай-Нижник 
обирається головою міжвідомчої Експертної 
ради з питань національностей, національних 
меншин та захисту українців у світі при Гро-
мадській раді при МЗС України [34]. У тому ж 
2013 році Павло Павлович створює й очолює 
націонал-консервативний рух «Булава» (офі-
ційно зареєстрований Міністерством юстиції 
24 жовтня 2017 року) [35]. Власне того ж року 
побачила світ перша в новітній українській 
політико-ідеологічній думці концепція націо-
нал-консерватизму, яку автор опублікував під 
назвою «Позиції та завдання сучасного укра-
їнського консерватизму» [36, с. 346–350].

П. П. Гай-Нижник з перших хвилин став 
активним учасником Євромайдану та одним 
дієвих бійців Революції Гідності у Києві. Під 
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час Революції Гідності – член Політради рево-
люційної організації «Правий сектор» [37]. Ба 
більше, П. Гай-Нижник навіть помилково був 
залвчений до перших загиблих на Майдані й 
його світлину (серед застрелених) навіть кіль-
ка днів поспіль показували на П’ятому теле-
візійному каналі. Павло Павлович також став 
автором «Звернення до світової та європей-
ської спільноти», яке було оприлюднено від 
імені «Правого сектора» 12 лютого 2014 року 
в Українському домі [38].

Від 1 вересня 2013 року П. П. Гай-Нижник 
працює на посаді старшого наукового спів-
робітника Національного науково-дослідного 
інституту українознавства і всесвітньої історії 
МОН України, а від 20 листопада 2014 року 
стає завідувачем відділу історичних студій На-
уково-дослідного інституту українознавства 
МОН України, заступником голови спеціалі-
зованої Вченої ради НДІУ для захисту дисер-
таційних робіт.

У березні 2014 року разом з групою провід-
них вчених України П. П. Гай-Нижник підпи-
сав «Звернення до російських вчених з приво-
ду окупації російськими військами Криму та 
спроб кремлівського керівництва повернути на 
президентський пост в Україні В. Януковича». 
У серпні 2014 року був одним з підписантів 
відкритого листа вчених щодо спроб нищення 
чи фальсифікації державних символів Украї-
ни, поширеному з нагоди Дня Прапора. У лис-
ті наголошувалося, що «протягом останнього 
часу ведеться системне нищення, паплюження 
та дискредитація Державних символів Украї-
ни» і ця політтехнологічна провокація має на 
меті посіяти чвари, створити штучне черго-
ве протистояння в українському суспільстві 
й проводиться вона аналогічними методами, 
що й спроби розпалити конфлікти навколо не-
існуючих мовних чи конфесійних проблем. З 
огляду на зазначене історики звертали увагу 
державних структур на потребу посилити за-
хист державних символів України [39].

П. П. Гай-Нижник став засновником (фун-
датором) Музею української пропаганди, що 
був створений у травні 2014 року на житло-
вому масиві Троєщина в Києві (вул. Драйзе-
ра, 8). Музей став першим подібним культур-
ним закладом в лівобережній частині столи-
ці України [40]. Від грудня 2014 року – член 
експертної групи Громадського комітету з 
питань національно-патріотичного виховання 
при Міністерстві освіти і науки України. Від 
8 лютого 2016 року – голова історичної секції 
Міждержавного проекту «Україна–Польща». 
Від 2016 року – член Наукового товариства 
історії дипломатії та міжнародних відносин, 
а від 13 березня 2017 року є членом експерт-
но-перевірної комісії Центрального держав-
ного кінофотофоноархіву (ЦДКФФА) України 
ім. Г. C. Пшеничного. Був одним з підписан-
тів у 2019 році Загальної декларації архівів (la 
Déclaration Universelle des Archives) [55].

У 2017 році Павло Гай-Нижник видає фун-
даментальне дослідження ведення гібридної 
війни Російською Федерацією проти Украї-
ни в енергетичній, торговельно-фінансовій, 
ідеологічній, гуманітарній, дипломатичній та 
військово-політичній сферах з метою розколу 
і знищення Української державності почина-
ючи від 1990 по 2016 роки, висвітлює підго-
товку і перебіг сучасної російсько-української 
війни [41], а також публікує власне бачення 
основних засад Стратегії деокупації та реінте-
ґрації Криму в контексті національної безпеки 
України [42].

П. П. Гай-Нижник був або є членом редко-
легій: наукового щорічника «Україна дипло-
матична» (засновники: Дипломатична ака-
демія України при Міністерстві закордонних 
справ України, Генеральна дирекція з обслу-
говування іноземних представництв); науко-
вого часопису «Пам’ять століть» (засновни-
ки: Національний педагогічний університет 
ім. М. Драгоманова, Історичний клуб «Плане-
та»); наукового збірника «Становлення та роз-
виток української державності» (засновник: 
Міжрегіональна академія управління персо-
налом), журналу «Музеї України», наукового 
часопису «Українознавство» (засновник: На-
уково-дослідний інститут українознавства Мі-
ністерства освіти і науки України).

Попри надзвичайно потужну наукову за-
йнятість та активну громадсько-політичну 
діяльність, П. П. Гай-Нижник плідно засіває 
й поетичну ниву. Поезії автора друкували-
ся у часописах «Подолянин» (Кам’янець-
Подільський), «Батьківщина» (Торонто, Ка-
нада), «Дніпро» (Київ), а також у збірниках 
української поезії «Вілаґ почуттів» (Ужгород, 
2012) та у міжнародному літературно-публі-
цистичному часописі українських письменни-
ків «Соборність» (Ізраїль, 2013; 2015), збірках 
поезій «Воїнам Світла» (Випуск 1; Випуск 2; 
Ужгород, 2015), в мистецькій антології «Пером 
і пензлем, і душею» (Дунаївці, 2018). Новітні 
поезії П. П. Гай-Нижника, а також «Лірична 
галерея» набули численного кола шануваль-
ників і особливої популярності серед молоді, 
на слова його віршів складаються популярні 
пісні (зокрема: «Якби ти знала мила моя» та 
«Мамине кохання»; музика А. Лісовського), 
а також твори для хорового співу (як, напри-
клад, «Скажи-но, гай» (слова П. Гай-Нижника, 
музика С. Заверухи) – хорова композиція, що 
брала участь у Міжнародному фестивалі хо-
рової музики (Варна, Болгарія; червень 2012). 
Присвячували Павлові Гай-Нижнику свої ві-
рші й поети, зокрема О. Чуприна, Дзвонар, 
М. Шевернога (Каменєва) та інші. У 2014 році 
Павло Гай-Нижник за публікацію в ізраїль-
ському україномовному літературному жур-
налі «Соборність» поетичної збірки «Тебе я 
колихав ночами…» став лауреатом Міжнарод-
ної літературної премії імені І. Кошелівця за 
2013 рік [43].
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З під пера Павла Павловича вже вийшли 
друком чотири поетичні збірки: «Згадуй 
мене… Лірика кохання» (2006) [44], «Смак 
свободи… Лірика життя» (2009) [45], «Плин-
ність. Поезія» (2015) [46] та «Відчуття» (2019) 
[47]. Крім того, поетичні рядки П. П. Гай-
Нижника, багато з яких вже стали класичними, 
вінчають й пам’ятні монументи. Так, 24 серп-
ня 2016 р. у День Незалежності України у 
місті Ковелі Волинської області на бульварі 
Лесі Українки у центрі міста було відкрито ве-
личний шестиметровий пам’ятник-монумент 
«Борцям за волю України». На монументі на-
писані слова з одноіменного вірша сучасного 
українського поета та історика Павла Гай-
Нижника: «Вклоніться їм за те, що живете. 
/ Усім – хто впав за Волю, за Ідею! / І свічку 
покладіть, де стоїте, / Щоб святість сяяла 
над нашою землею!».

11 жовтня 2018 року П. П. Гай-Нижник був 
обраний академіком Академії політичних наук 
України, а перед цією подією вчений виступив 
15 березня з відкритою лекцією в Українсько-
му вільному університеті в Мюнхені (Німеч-
чина). Того ж року він видав фундаментальну 
монографію з історії державності Західно-
Української Народної Республіки [48]. Тож 
цілком закономірним стало його нагородження 
у 2018 р. Грамотою Івано-Франківської облас-
ної ради та Ювілейною відзнакою «100 років 
Західно-Української Народної Республіки».

У 2019-му році П. П. Гай-Нижник опублі-
кував своє новаторське дослідження про пер-
спективи зміни світового порядку та місця у 
новому цивілізаційному майбутті нашого на-
роду і держави в контексті трансформації на-
ціональної ідеї «Українська національна ідея: 
соборні чинники та визначальні засади» [49, 
с. 143–171]. Справжньою подією стала його 
книга «1918-й: два перевороти» [50], а гран-
діозна монографія «Павло Скоропадський і 
Власний Штаб гетьмана всієї України: бороть-
ба за владу і державність» увійшла до ТОП-
10 видань 2019 року у номінації «Життєпис» 
[51]. 16 травня 2020 року за це фундаменталь-
не дослідження П. П. Гай-Нижник був наго-
роджений дипломом Всеукраїнського бібліо-
течного «Біографічного рейтингу–2019», який 
здійснював Інститут біографічних досліджень 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер-
надського за участі 34 авторитетних експер-
тів (істориків, філологів, філософів, педагогів, 
фахівців з соціальних комунікацій) з метою 
виявлення та популяризації доробку в галузі 
біографістики та біографіки вчених, краєзнав-
ців і бібліологів України.

У 2020 році П. П. Гай-Нижник чи не впер-
ше в сучасній історіографії на стику історич-
ної та політологічної наук здійснив цілісне до-
слідження суспільно-політичної моделі май-
бутньої Української Держави та її соціально-
економічного ладу в теорії та ідеології ОУН(б) 
у різні часи існування Організації в період від 

1940 по 1990 роки [52]. Не цурається знаний 
вчений й навчально-освітніх розробок. Так, 
зокрема, він став одним з співавторів підруч-
ника-семінару для студентів-медиків з історії 
України, який буде перевидано й у перекладі 
англійською мовою, а також ґрунтовного під-
ручника «Військово-морська історія України» 
[53]. В одному з столичних видавництв вже 
друкується знакова та фундаментальна моно-
графія П. П. Гай-Нижника «Україна: фінанси і 
політика (1917–1922 рр.)», що безумовно ста-
не суттєвою подією у науковому житті країни.

Глибокий аналітичний розум, масштабність 
мислення дали можливість Павлу Павловичу 
стати бажаним доповідачем на вітчизняних і 
зарубіжних наукових конференціях. Вчений 
гідно представляв Україну з науковими допо-
відями на всесвітніх конгресах, конференціях 
і інших міжнародних наукових форумах у Лит-
ві, Польщі, Чехії, Словаччині, Росії, Швеції, 
Молдові, Білорусі, США, Канаді, Аргентині, 
Бразилії й інших країнах. Він відразу звертає 
увагу до себе керівників делегацій ерудицією, 
глибоким знанням питань, що обговорюють-
ся. Науковець вміє бути цікавим і привабли-
вим для інших. Його слухають з особливою 
увагою, коли він говорить про проблеми, що 
постають перед молодою Українською держа-
вою, її історію та культуру.

Як талановита і всебічно творча особис-
тість Пало Павлович вже впродовж багатьох 
років підтримує тісні ділові контакти з такими 
відомими в усій країні вченими і громадсько-
політичними діячами, народними депутатами 
України різних скликань; віце-президентом 
Національної академії наук України, докто-
ром економічних наук, професором С. Пирож-
ковим; директором Інституту історії Украї-
ни НАН України, академіком НАН України 
В. Смолієм; директором Інституту української 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України, доктором історичних 
наук Г. Папакіним; генеральним директором 
Генеральної дирекції з обслуговування іно-
земних представництв П. Кривоносом; ректо-
ром Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, доктором 
історичних наук, професором С. Копиловим; 
президентом Національної Академія педаго-
гічних наук України В. Кременем; директором 
Інституту енциклопедичних досліджень НАН 
України М. Железняком, ректором Київського 
університету права НАН України, професо-
ром Ю. Бошицьким, директором Центрально-
го державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного В. Берковським, дирек-
тором департаменту контролю вищої освіти, 
фахової передвищої освіти і освіти дорос-
лих Державної служби якості освіти Украї-
ни, доктором історичних наук, професором 
Ю. Телячим; докторами історичних наук, про-
фесорами В. Даниленком, С. Кульчицьким, 
О. Реєнтом, І. Патриляком, С. Корновенком, 
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О. Тригубом, Т. Бевз, В. Ціватим, В. Сергійчу-
ком, О. Сичем, Л. Баженовим, Б. Андрусиши-
ним, А. Філінюком, І. Матяш, Я. Калакурою, 
І. Тодоровим, Г. Касьяновим, О. Салатою, 
В. Капелюшним, С. Віднянським, Р. Пирі-
гом, В. Степанковим, О. Завальнюком, І. Ро-
манюком, С. Гальчаком, О. Комарніцьким та 
багатьма іншими; Олімпійським чемпіоном 
веслувальником С. Нагорним; керівником На-
ціонального олімпійського комітету України 
С. Бубкою; генерал-полковником, дипломатом 
і вченим Б. Олексієнком; ректором Національ-
ної академії Державної прикордонної служби 
України імені Б. Хмельницького, генерал-ма-
йором О. Луцьким; міністрами закордонних 
справ України В. Огризком, Б. Тарасюком, 
В. Хандогієм, першим заступником міністра 
закордонних справ України Е. Джапаровою; 
міністром економічного розвитку і торгівлі 
України В. Макухою; послами і дипломатами 
України О. Щербою, І. Осташем, А. Сибіною, 
І. Турянським, М. Кулінічем, О. Цветковим, 
С. Корсунським, І. Долговим; військовим про-
курором України А. Матіосом, генеральним 
прокурором і міністром внутрішніх справ 
України Ю. Луценком; письменниками С. Жа-
даном, В. Ковтуном, В. Добрянським, Л. Ні-
цой, П. Щегельським, М. Сидоржевським, 
В. Шкляром, С. Пантюком; політологами 
В. Фесенком, О. Донієм, В. Куликом, К. Мат-
вієнком, Є. Магдою, В. Гладких; співаками і 
музикантами О. Скрипкою (з яким вони є ще 
й кумами), І. Леньом, Т. Компаніченком, Т. Чу-
баєм; меценатами О. Шереметьєвим, М. Тере-
щенком, В. Трубіциним та багатьма і багатьма 
іншими знаковими людьми.

Висловлені вченим думки, зауваження і 
пропозиції уважно аналізуються в Офісі Пре-
зидента України, Міністерстві освіти і науки 
України, Міністерстві молоді і спорту України, 
Міністерстві культури та інформаційної полі-
тики України, Міністерстві закордонних справ 
України і інших урядових структурах, місцевих 
органах влади, громадських організаціях.

Павло Павлович є багаторічним головою 
Державної екзаменаційної комісії на історич-
ному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, а від 
6 лютого 2020 року був призначений на по-
саду заступника директора Науково-дослід-
ного інституту українознавства Міністерства 
освіти і науки України. 2021 року він увійшов 
до складу Наглядової Ради Міжнародної асо-
ціації студентів політичної науки (МАСПН) в 
Україні, що є асоційованим членом міжнарод-
ної організації International association for po-
litical science students (IAPSS), штаб-квартира 
якої знаходиться у Нідерландах [54].

Високий професіоналізм, професійне сум-
ління і принциповість, чітка громадянська по-
зиція, вимогливість у поєднанні з щирістю і 
доброзичливістю притягують до П. П. Гай-
Нижника колег і підлеглих. Усім своїм єством, 

усією душею він відданий Україні. Це трибун, 
державотворець, борець, громадянин, людина, 
яка не може миритися з неправдою та неспра-
ведливістю. Від цього йому не завжди легко і 
комфортно в житті, він зазнає багато душев-
них страждань. Але інакше жити він не може. 
Приятелюючи з ним протягом багатьох років 
об’єктивно стверджую, що Павло Павлович не 
став дуже багатим матеріально, але духовно, 
творчо, науково він є надзвичайно багатою лю-
диною. Як річка в час весняної повені вбирає в 
себе потужні потоки води і наповнює своє рус-
ло могутньою енергією, так і П. П. Гай-Нижник 
сповнений творчими планами, реалізація яких 
сприятиме зміцненню молодої Української дер-
жави. Умудрений великим життєвим досвідом 
з подивом спостерігає він за тим, як чимало 
людей (а серед них висококласні спеціалісти), 
які могли б своїми знаннями, досвідом прислу-
житися народу, витрачають багато енергії, часу 
і матеріальних коштів, щоб зайняти певну по-
саду в органах влади, бути обраним депутатом 
ради хоча б будь-якого рівня. На думку Павла 
Павловича нормальним, мислячим людям у 
владі робити нічого – це поле інтриг, підніжок, 
грошей і понтів. Туди рвуться лише нереалі-
зовані, зажаті і жадібні наполеончики. У біль-
шості з них уявлення про правильну, моральну 
світобудову відсутнє. Виграє той, хто обманює, 
хитрощами або насильством, підступом дося-
гає своєї мети.

Організаторська, професійна, наукова і гро-
мадська діяльність органічно поєднується з 
духовним багатством його душі. Він уважний 
і спостережливий природолюб, підтримує всі 
екологічні рухи, спрямовані на захист навко-
лишнього середовища. Обравши ще в юності 
своїм життєвим компасом совість, П. П. Гай-
Нижник ніколи не звертає з цієї дороги. За-
ймаючи в своєму житті важливі посади, він 
володів і володіє певною владою, але ніколи 
не зловживав нею, завжди ставив державні й 
громадські справи вище особистих. Навіть ко-
ротка розмова з такою прекрасною людиною, 
велике і щедре серце якої запрограмоване на 
добро, облагороджує душу, поліпшує настрій, 
налаштовує на добрі справи, породжує праг-
нення бути в усьому схожим на нього.
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Не можна не згадати й про те, що Павло 
Павлович є зразковим сім’янином, має надій-
ний тил, що сприяє повному розкриттю фізич-
ного здоров’я і морального стану. Вже впро-
довж тривалого часу вірним і надійним супут-
ником, єдиним справжнім коханням є дружина 
Ольга Вадимівна. Чимало років вони живуть 
у повній гармонії, в мирі і злагоді. З плином 
літ, в бурхливому житейському морі, за сує-
тою суєт, вони не розгубили своїх почуттів. З 
кожним прожитим днем вони стають ще ніж-
нішими і романтичнішими. «Я вдячна своєму 
коханому Павлу за щастя, яке він щоденно да-
рує мені», – зазначає дружина вченого. Ольгу 
Вадимівну поєднує з чоловіком духовне багат-
ство, радість спілкування, єдине розуміння по-
долання проблем, що неминуче виникають у 
подружньому житті. Вона має дві вищих осві-
ти (музично-педагогічну і юридичну), у всіх 
починаннях підтримує свого чоловіка, зокре-
ма адмініструє особистий сайт вченого (www.
hai-nyzhnyk.in.ua), долучається до верстання 
та оформлення окремих його монографій й, 
звісно, оточує цю творчу людину своєю жіно-
чою красою і мудрістю, ніжністю і коханням. 
Вони живуть дуже насиченим, але надзвичай-
но цікавим життям. Ольга Вадимівна дуже 
мила і розумна, привітна і завжди гостинна 
жінка. Всі підвіконня в їх оселі заставлені ва-
зонами, які вона підібрала таким чином, що 
вони квітують протягом всього року. Завжди 
частує гостей дуже смачними кулеб’яками і 
пирогами з яблуками, які так полюбляє її чо-
ловік.

Добрими і щирими людьми, вихованими 
на принципах християнської моралі, Гай-
Нижники виховали двох прекрасних доне-
чок – Дзвениславу (2005 р. н.) та Яснославу 
(2009 р. н.). Діти навчаються в одній з най-
кращих столичних гімназій, вже вільно воло-
діють кількома іноземними мовами (англій-
ською, німецькою, японською), є поетками 
(мають власні публікації у кількох поетичних 
збірках), є юними художницями і скульптор-
ками, займаються комп’ютерним дизайном і 
графікою, їздять верхи на конях, беруть актив-
ну участь у культурному житті столиці, пере-
магають у різноманітних олімпіадах і конкур-
сах для юних науковців, вже й мають власні 
публікації. В свої юні роки сестри виступали 
на кількох загальнонаціональних телеканалах 
і навіть вели телепередачі на одному з них (ді-
вчата брали інтерв’ю у таких відомих осіб як 
В. Кличко, Х. Деканоідзе, С. Лещенко, І. Мо-
сійчук, В. Троїцький та інших), виступали на 
одній сцені з відомою групою «Козак Систем» 
та співали разом з її фронтменом І. Леньо. 
Доньки перейняли від батьків їх найкращі 
людські якості, а головне – жадібність не до 
багатства, а до знань, творчої праці, здатність 
зрозуміти ближнього і готовність прийти йому 
на допомогу. Вони прищепили їм почуття гід-
ності, віру в людину, розуміння того, що на 

довгому життєвому шляху будуть не лише 
успіхи, а й труднощі і всілякі інші виклики, 
до яких завжди потрібно бути готовими і мати 
мужність їх долати. Тож у творчо-науковій і 
патріотичній родині Гай-Нижників зростають 
гідні й талановиті представниці української 
нації. Щасливої їм долі!

Щирою увагою і постійною турботою ото-
чена мати П. П. Гай-Нижника Любов Василів-
на, яка проживає в м. Дунаївці. На схилі літ її 
найбільше турбує те, щоб справа утвердження 
незалежної Української держави, за яку так са-
мовіддано боровся її син, не зійшла нанівець, 
продовжувалась в конкретних справах нових 
поколінь. Її найзаповітнішою мрією є те, щоб 
її онуки, як і всі діти України та світу, жили в 
мирі та спокої, щоб українці обирали такого 
Президента, який би вірою і правдою служив 
своєму рідному народу, а Верховна Рада Укра-
їни перестала бути збіговиськом випадкових 
осіб, які виконують інтереси фінансово-олі-
гархічних кланів.

При найпершій нагоді Павло Павлович за-
вжди прагне побувати в місті своєї студент-
ської юності Кам’янці-Подільському. Тут на 
нього чекають цікаві зустрічі з колишніми од-
нокурсниками, серед яких є відомі в педаго-
гічній і науковій спільності особи, і, звісно ж, 
розмови і дискусії з колишніми викладачами, 
які пишаються такими високими досягнення-
ми свого випускника.

Нині П. П. Гай-Нижник є автором та спі-
вавтором 47 наукових монографій (з них – 
17 індивідуальних), 2 навчальних підручни-
ків, 4 персональних збірок поезій та понад 750 
наукових публікацій в галузі історії України та 
Європи, дипломатичної служби, історії держа-
ви і права, релігієзнавства, фінансово-еконо-
мічної політики, суспільно-соціальних наук, 
політології, теорії ідеологій та гуманітарис-
тики, національної безпеки і оборони тощо, 
опублікованих в наукових виданнях України, 
США, Канади, Німеччини, Грузії, Росії, Біло-
русі, Болгарії, Угорщини, Сербії, Румунії, Із-
раїлю, Мозамбіку та інших країн. Тож цілком 
заслужено Вчена рада НДІУ та Міністерство 
освіти і науки представили Президентові 
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України подання до нагородження Павла Пав-
ловича Гай-Нижника почесним званням «За-
служений діяч науки і техніки України». По-
переду у нього нові здобутки, адже він тільки 
вступає в зеніт свого творчого життя. Опти-
мізм, розуміння проблем сьогодення, про-
гресивне мислення, невтомна результативна 
праця є головними рисами життя цієї видатної 
постаті. Такою людиною по праву може пиша-
тися наша країна.
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