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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часопису. Спо

діваємося, що матеріали, які розкриватимуть результати ваших наукових 
досліджень, відповідатимуть методологічним засадам сучасного україно
знавства. Редакція журналу публікуватиме наукові розвідки, ґрунтовані на 
поважній джерельній базі, побудовані на принципах системного, комплексного 
аналізу української спільноти на всьому часопросторі її існування – від вито
ків до сьогодення – в усій повноті й суперечливості її буття та в порівнянні 
з іншими спільнотами. Важливо наголосити на залученні українознавцями 
до свого інструментарію набутків сучасної гуманітаристики. З іншого боку, 
нинішні суспільні та геополітичні обставини спонукають до вивчення про
блем історичних коренів української спільноти й історичної пам’яті, а разом 
з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. Важли
во, щоб тематика досліджень охоплювала як масштабні суспільні процеси 
і явища, так і розкривала різноманітні аспекти мікроісторії, роль, запити 
і життєві шляхи окремих людей як учасників соціокультурного процесу. Су
часна російськоукраїнська війна гостро вказує на кризу гуманітарної полі
тики України не лише на анексованих та окупованих теренах, а в цілому як 
засадничої системи будівництва держави. Це визначатиме і планування про
блематики досліджень, і вибір тем до публікацій на сторінках журналу.

До друку приймаються наукові статті українською та іншими мовами, 
які друкуються вперше і мають як проблемноузагальнювальний, так і кон
кретнофактологічний характер та стосуються різних аспектів життя 
спільноти, оперті на оригінальні практичні дослідження. 

Подані матеріали повинні містити:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими проблемами;
– аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та аналіз джерел, за
лучених автором;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших роз

відок у відповідній тематиці.
Статті просимо оформляти відповідно до вимог, викладених на сайті 

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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Шановні гості, колеги, друзі! Маю за 
честь від імені колективу Науково-до-
слідного інституту українознавства віта-
ти усіх вас у стінах нашої наукової уста-
нови. Незалежно від того, скільки років 
кожному з присутніх, сьогодні усім нам, 
хто так чи інакше причетний до Інститу-
ту – по 30!

З нагоди річниці з дня заснування 
НДІУ ми отримали низку привітань. На 
жаль, не всі запрошені наші колеги та 
друзі змогли прибути сьогодні до нас. 
Тим важливішою є присутність у цій 
залі людей, котрі знайшли можливість 
у цей непростий час бути на нашому за-
ході особисто, причому, що гріха таїти, 
настільки представницького зібрання ці 
стіни не бачили вже давно. Для нас це, 
поза сумнівом, велика честь і своєрідний 
маркер наших взаємин.

Отже, сьогодні на нашому урочисто-
му заході присутні:

заступник Міністра освіти і науки 
України з питань Європейської інтегра-
ції Олексій Іванович Шкуратов;

в. о. генерального директора дирек-
торату науки та інновацій МОН України 
Ігор Михайлович Таранов;

президент НАПН України Василь 
Григорович Кремень;

віце-президент НАН України, голо-
ва секції суспільних і гуманітарних наук 
НАН України Сергій Іванович Пирож-
ков;

голова Українського інституту на-
ціональної пам’яті Антон Едуардович 
Дробович;

голова Державної служби якості 
освіти України Руслан Васильович Гу-
рак;

декан історичного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка Іван Казимиро-
вич Патриляк;

завідувач кафедри новітньої історії 
України та директор Науково-методич-
ного центру організації навчального 
процесу КНУ імені Тараса Шевченка 
Анд рій Миколайович Пижик;

DoI: 10.30840/2413-7065.1(82).2022.256682

30 РОКІВ ІнСТиТуТу уКРАїнОЗнАВСТВА: 
МинулЕ, СучАСнЕ, МАйбуТнє

Доповідь директора нДІу Сергія наливайка 
на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

(м. Київ, 25 січня 2022 р.)

ХХХ РІчниЦЯ ІнСТиТуТу уКРАїнОЗнАВСТВА
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наливайко С. 30 років Інституту українознавства...

голова правління Товариства «Знан-
ня» України, президент Університету 
сучасних знань Василь Іванович Куше-
рець;

заступник директора науково-до-
слідного центру гуманітарних проблем 
Збройних сил України Віктор леонідо-
вич Топальський;

голова Київської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців Украї-
ни Григорій Петрович Савченко;

політолог та політичний експерт Вік-
тор Вікторович Таран.

Також щиро раді бачити у цій залі 
наших колег, що працювали в Інституті 
українознавства у різний час. Окрему 
подяку хочу висловити журналістам, 
що зголосилися висвітлити цю особливу 
для нас подію.

Наш сьогоднішній захід ми назвали 
«30 років Інституту українознавства: 
минуле, сучасне, майбутнє». Тож і у сво-
єму вступному слові я хотів би бодай те-
зово зупинитися на цих трьох аспектах 
буття Інституту українознавства, що ви-
нятково тісно переплелися у сьогодніш-
ньому дні.

Межа 1991–1992 років виявилася 
багатою на знакові події в історії Укра-
їни. Однією з таких подій, може, й не-
примітною на загальному тлі бурхли-
вого політичного і демократичного 
процесу, стало заснування 24 січня 
1992  р. при Київському університеті 
імені Тараса Шевченка Науково-дослід-
ного інституту українознавства. Ця 
подія не була спонтанною, задум ство-
рення такої установи виношувався 
тривалий час, а сама її поява була обу-
мовлена об’єктивною суспільною по-
требою. Адже багатотисячолітній іс-
торичний шлях українського народу 
та його предків, що наприкінці ХХ  ст. 

втілився у постання національної дер-
жави, закономірно поставив перед 
українською інтелектуальною елітою 
питання про сутність цивілізаційного 
феномену, яким є Україна й українці, 
обумовив своєрідну «інтелектуальну 
мобілізацію», що поставила на порядок 
денний питання пошуку українським 
суспільством нових ціннісних і світо-
глядних орієнтирів, потребу перемон-
тування «історичної пам’яті», пошуків 
шляхів консолідації суспільства, акту-
алізувала проблему самопізнання укра-
їнської нації. Осмислення усіх цих пи-
тань закономірно не входило в систему 
координат жодної з наук: такою наукою 
і стало українознавство. Це наукове за-
вдання доповнювалося й суто утилі-
тарними моментами – запровадження 
україно знавства в освітній процес, на-
лагодження й координація співпраці з 
українською діаспорою тощо. Відповід-
но постало й питання інституційного 
оформлення окреслених завдань.

Як завжди буває у таких випадках, 
суспільний запит мав висунути на пер-
ший план і своєрідного ідеолога, аполо-
гета нової науки – людину, котра змогла 
б надати новій науці певної цілісності та 
системності. Такою людиною став Пе-
тро Кононенко, тоді декан філологічно-
го факультету Київського університету 
імені Тараса Шевченка, що заручився у 
цьому питанні підтримкою своїх колег і 
однодумців. А однодумцями цими були 
люди, імена яких значною мірою симво-
лізували ту епоху. Так, до числа натхнен-
ників створення Інституту українознав-
ства, а також членів першої Піклувальної 
ради НДІУ входили О.  Гончар, І. Драч, 
Д. Павличко, І. Юхновський, Б. Олійник, 
Г. Удовенко, Ю.  Мушкетик, Р. Чілачава, 
А. Погрібний. А що університети не 
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готували «готових» українознавців, то 
й постання і формування нової систем-
ної дисципліни потребувало поєднання 
зусиль фахівців різних наукових на-
прямків – істориків і етнологів, джере-
лознавців і представників спеціальних 
історичних дисциплін, мовознавців і 
літературо знавців, культурологів і соці-
ологів, сходо- і заходо знавців, географів 
і демографів, філософів і методологів 
науки.

Не можу сьогодні не назвати з цієї 
високої трибуни бодай частину імен 
тих людей, що в різний час працюва-
ли в Інституті українознавства. Це, 
зокрема, джерелознавець Я. Калаку-
ра, антрополог С. Сегеда, картвелолог 
Л.  Грицик, китаїст І. Чирко, індолог 
С. Наливайко, тюрколог Г. Халимонен-
ко, географи В.  Сніжко та П. Масляк, 
економіст Р. Дяків, етнолог В. Борисен-
ко, природничник і педагог М.  Дроб-
ноход, педагог Г.  Філіпчук, мовознавці 
С. Єрмоленко та А. Пономаренко, сло-
в’я но знав ці І.  Пасемко та І.  Мегела, 
філософи В.  Шевченко і Т. Кононенко, 
культурологи й діячі культури В. Коро-
тя-Ковальська, Л. Горенко-Баранівська, 
А. Мокренко, О.  Семенюченко, мово-
знавці й літературо знавці Б. Ажнюк, 
А. Ціпко, О. Хоменко, С. Денисюк, істо-
рики й археологи В. Баран, Л. Залізняк, 
освітяни Т. Усатенко, Л.  Касян, О.  Та-
ровська, Т.  Присяжна і багато-багато 
інших. Осмислення нової науки зако-
номірно вимагало розроблення мето-
дологічного і термінологічного апара-
ту, чим тривалий час плідно займався 
відділ теорії й методології українознав-
ства під керівництвом Л. Токаря. Таким 
чином, від самих початків в Інституті 
зосередився колосальний пласт укра-
їнської думки й українського духу, а 

сам Інститут завжди являв собою щось 
більше, ніж просто наукова установа. І 
ця особлива притягальна сила, закладе-
на його творцями, на мій погляд, стала 
ще одним цікавим феноменом нашої 
наукової установи.

Природно, постання і подальший 
розвиток нової науки й інституції мало 
виявитися і у власному періодичному 
виданні. 2001 року молода команда від-
ділу ком п’ю тер них технологій запо-
чаткувала роботу над квартальником 
«Україно знавство»: тоді ж побачило світ 
і перше його число. І ось днями має ви-
йти з друку нове число журналу «Укра-
їнознавство»  – вже 81 за ліком. Іншим 
фаховим періодичним виданням НДІУ 
упродовж багатьох років був «Збірник 
наукових праць НДІУ», якого загалом 
вийшло 30 томів.

2003 року розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України Інститут україно-
знавства отримав приміщення для здій-
снення власної діяльності за адресою 
Ісаакяна, 18. А 2009 року Указом Пре-
зидента України В. А. Ющенка, врахо-
вуючи загальнодержавне та міжнародне 
виз нан ня результатів діяльності НДІУ, 
його вагомий внесок у розвиток націо-
нальної освіти і науки, Науково-дослід-
ний інститут українознавства здобув 
статус національного.

Своєрідним символом Інституту 
українознавства впродовж усієї його 
історії була Міжнародна конференція 
з українознавства, як правило, дводен-
на, що відбувалася в останню декаду 
жовтня у Київському будинку вчителя. 
Кожен такий науковий захід перетворю-
вався на особливу подію в житті нашо-
го наукового колективу. Так трапилося, 
що на кілька років традиція проведення 
конференцій була перервана, проте ми 
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її поновили, і цьогоріч у жовтні відбу-
деться ювілейна, XXV, Міжнародна нау-
ково-практична конференція з україно-
знавства.

Ще однією яскравою візитівкою Ін-
ституту українознавства став конкурс 
науково-дослідних робіт з україно-
знавства для школярів 8–11 класів. Вже 
традиційно він розпочинається у січ-
ні–лютому, коли на адресу Інституту 
надходить майже півтисячі робіт від 
школярів з усіх куточків України і на-
віть зарубіжжя. Вони рецензуються на-
шими співробітниками, аби близько со-
тні учнів – автори найкращих із них – а 
також їхні наукові керівники на весня-
ні канікули завітали до Києва, щоб не 
лише захистити свої дослідження й ви-
бороти призові місця у конкурсі, але й 
поспілкуватися, обмінятися досвідом, 
зрештою, просто здійснити екскурсій-
ну прогулянку столицею, організовану 
співробітниками Інституту. Останні два 
роки через відомі обставини конкурс 
відбувався у дистанційному форматі, 
проте увага до нього не зменшилася. 
Тож і цього березня готуємося до чер-
гового, вже 15-го за ліком, конкурсу з 
українознавства для учнів. Великий ін-
терес серед українського вчительства 
викликало й започаткування конкурсу 
для вчителів «Українознавчі пріоритети 
навчально-виховного процесу», шо від-
бувається у ці дні.

У складі Інституту активно працю-
вали Кримська філія та філія «Гуцуль-
щина», згодом до них додалася Львів-
ська філія, що опікувалася переважно 
проблемами військово-патріотичного 
виховання.

Важко назвати бодай приблизну 
кількість наукових статей, моногра-
фій, посібників, програм (зокрема, для 

закордонних недільних шкіл), аналітич-
них записок органам державної влади 
тощо, що їх Інститут українознавства 
підготував за всі ці роки. Певна частина 
з них представлена на виставці, що її ми 
спеціально підготували до сьогодніш-
ньої події.

Третє десятиліття діяльності НДІУ 
знаменувало собою непростий пері-
од у житті наукової установи, що стала 
об’єк том некваліфікованих управлін-
ських рішень, суб’єктивізму та політич-
ної кон’юнктури. Без урахування думки 
колективу Інститут двічі зазнавав реор-
ганізації – у 2011 та 2014 роках, причо-
му в останньому випадку шляхом лік-
відації і заснування нової установи, що 
призвело не лише до відчутного удару 
по кадровому й науковому потенціалу, 
але й до втрати статусу національного. 
Специфіка фінансування Інституту, що 
не передбачає жодного позаконкурсно-
го (базового) фінансування, фактично 
«обрізала» діяльність Інституту, звівши 
її до виконання низки НДР. Упродовж 
останніх років Інститут українознав-
ства фінансується державою у розмірі 
близько 5 млн. грн. на рік, майже по-
ловина з яких ідуть на відрахування та 
комунальні витрати, а решти не виста-
чає навіть на те, аби забезпечити міні-
мальний рівень оплати праці. За останні 
роки ми практично втратили молодих 
науковців. Матеріально-технічна база 
не оновлювалася півтора десятиліття. 
До цього додається й перманентний ін-
терес сторонніх організацій до примі-
щення НДІУ.

Втім навіть за цих непростих умов 
Інститут українознавства намагається 
давати результат. І якщо оцінювати ро-
боту Інституту за критерієм ККД, тобто 
із розрахунку отриманого результату 
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на одиницю витрачених державою ко-
штів, думається, НДІУ на сьогодні ли-
шається однією з найбільш ефективних 
державних установ України. Так, колек-
тив науковців на чолі з В. Крисаченком 
фахово аналізує гуманітарні пріоритети 
консолідації українського суспільства. 
І.  Краснодемська з колегами досліджу-
ють проблеми формування, стану та 
асиміляційних загроз громади україн-
ців Криму. О. Газізова, окрім великої 
організаційної роботи на освітянській 
ниві, курує напрямок, присвячений про-
блемі ідентичності українства в умовах 
сучасних соціокультурних трансформа-
цій. Предмет наукового інтересу П. Гай-
Нижника та його колег вже традиційно 
складають події Української революції 
1917–1921 рр., а колектив відділу укра-
їнської етнології на чолі з Ю. Фігурним 
аналізує етнокультурні зміни в україн-
ському суспільстві за останні три деся-
тиліття під впливом внутрішніх та зо-
внішніх чинників.

Проте нас цікавить не лише новітня 
історія. Відділ під керівництвом І.  Во-
рончук працює з архівними даними, 
реконструюючи історію Волині серед-
ньовічної доби, відновлюючи історію 
побуту української родини та здійсню-
ючи дослідження у широкому руслі іс-
торії повсякдення – одного з трендів су-
часного історичного знання. Виразною 
специфікою Інституту українознавства 
тривалий час є увага до дослідження 
стародавньої історії та проблеми похо-
дження українського народу, якою на 
рівні комплексного міждисциплінарно-
го осмислення не займається жодна з 
вітчизняних академічних установ. А за-
початковані два роки тому «Індоарійські 
читання» поступово перетворюються на 
унікальний майданчик для обговорення 

низки проблем, пов’язаних з індоєвро-
пейськими студіями. І ми продовжуємо 
пошуки тих речей, у яких ми є конкурен-
тоспроможними.

Проте чудес не буває. Саме тому ми-
нулого року ми знову ініціювали розмо-
ву з МОН України про майбутнє Інсти-
туту українознавства, про наше місце у 
структурі Міністерства, про те, що гу-
манітарна наука недостатньо конкурен-
тоспроможна на широкому тлі науки в 
України, що вона потребує підтримки 
держави, що варіанти приєднання НДІУ 
до наукових установ – чи то до Київ-
ського університету, чи то до котроїсь 
із Національних академій наук – це не 
розв’язання ситуації. Адже, окрім сум-
нівної доцільності такого рішення для 
самих цих установ, це, по суті, загрожує 
втратою суб’єктності наукової установи, 
її специфічного об’єкта дослідження, іг-
норування суспільного запиту на існу-
вання науково-просвітницької установи 
саме такого типу.

Водночас, на наш погляд, Інститут 
українознавства цілковито вписується 
в структуру МОН України. Ми здій-
снюємо дослідження у царині науки, 
намагаючись відповідати критеріям 
інноваційності, наскільки вони вза-
галі прикладаються до гуманітарного 
знан ня. Водночас вагоме місце у нашій 
діяльності завжди посідали проблеми 
освіти, впровадження українознавства 
в освітній процес, популяризації на-
укових досягнень. Ми прагнемо, щоб 
новітні здобутки українознавчої науки 
прокладали шлях на сторінки універси-
тетських і шкільних підручників, щоб 
україно знавчий компонент був при-
сутній у системі освіти. Окремим на-
прямком нашої діяльності є реалізація 
завдань національно-патріотичного і 
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військово-патріотичного виховання, 
щодо якого, між іншим, днями МОН 
та МВС ініціювали створення робо-
чої групи, і ми готові долучитися до її 
роботи. Ми хочемо і можемо відсто-
ювати інтереси Української держави в 
інформаційному полі, протистояти де-
структивним ідеям і пропаганді на тлі 
історичного знання. У перспективі ми 
ставимо перед собою амбітне завдання 
не лише здійснення, але й формування 
гуманітарної політики держави, і в цьо-
му є внутрішня логіка і закономірна по-
треба. А тому, гадаю, рано чи пізно так 
і буде.

На завершення виступу хочу під-
сумувати, що Інститут українознавства 
постав свого часу на хвилі патріотич-
ної ейфорії від створення власної на-
ціональної держави. Навряд чи хтось 
очікував 30 років тому, що через три де-
сятиліття після здобуття незалежності 
цю ейфорію значною мірою заступлять 
почуття безвиході і скепсису, рівень 

патріотизму зменшиться до критичних 
позначок, і навіть сама незалежність 
опиниться під реальною загрозою. І що 
сьогодні перед Українською державою 
стоять виклики не менші, а насправді 
значно більші, ніж тоді, коли заснову-
вався цей Інститут. А отже, й потреба в 
Інституті україно знавства не зменши-
лася, а збільшилася. Думається, що він 
ще не виконав свого історичного при-
значення, і перед науковцями-україноз-
навцями нині стоїть величезна кількість 
завдань на тлі сучасних суспільних і гу-
манітарних процесів.

Тому щиро хочеться вірити, що сьо-
годнішній день, який започаткував чет-
верте десятиліття історії Інституту укра-
їнознавства, започаткує й новий етап 
історії наукової установи. Ми стоїмо на 
плечах гігантів, проте рухаємося вперед 
і змінюємося разом з українським сус-
пільством. Тож хочу побажати усім нам 
здоров’я, мирного неба і бути свідомими 
своєї високої місії.



14 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

ХХХ РІЧНИЦЯ ІНСТИТУТУ УКРАЇНОЗНАВСТВА

24 січня 2022 р. Науково-дослідному 
інституту українознавства МОН Укра-
їни виповнилося 30 років. На пошану-
вання цієї ювілейної дати співробітни-
ки НДІУ 25 січня 2022 р. організували 
й провели Всеукраїнську науково-прак-
тичну конференцію «30 років Інститу-
ту українознавства: минуле, сучасне, 
майбутнє». Науковці та освітяни Укра-
їни обговорили вагомий внесок цієї на-
укової інституції у творення сучасного 
українознавства, формування концепції 
та становлення Інституту українознав-
ства, актуальні питання розвитку укра-
їнознавства, осмислювали й актуалізу-
вали проблеми, які турбують українське 
суспільство на початку ХХІ ст., та пропо-
нували шляхи їх розв’язання.

Задля успішного проведення науко-
вого форуму був сформований органі-
заційний комітет. Його очолив к. і.  н., 

директор НДІУ С.  Наливайко, заступ-
ником голови оргкомітету став д.  і.  н., 
заступник директора НДІУ П.  Гай-
Нижник. До оргкомітету увійшли: 
д.  і.  н., професор, провідний науковий 
співробітник відділу освітніх технологій 
та популяризації українознавства НДІУ 
Т. Бевз; помічник директора НДІУ Г. Бог-
данович; к.  і.  н., науковий співробітник 
відділу військово-патріотичного вихо-
вання НДІУ А. Бондаренко; к. філос. н., 
старший науковий співробітник відді-
лу освітніх технологій та популяризації 
українознавства НДІУ С. Бойко; д.  і. н., 
доцент, завідувачка відділу історичних 
па м’я ток НДІУ І. Ворончук; к. і. н., за ві-
ду вач ка відділу освітніх технологій та по-
пуляризації українознавства НДІУ О. Га-
зізова; завідувачка відділу кадрів НДІУ 
І. Дорошенко; д. філос. н., доцент, завіду-
вач кафедри історії філософії Київського 

DoI: 10.30840/2413-7065.1(82).2022.256277

ВСЕуКРАїнСьКА нАуКОВО-ПРАКТичнА КОнфЕРЕнЦІЯ 
«30 РОКІВ ІнСТиТуТу уКРАїнОЗнАВСТВА: 

МинулЕ, СучАСнЕ, МАйбуТнє»
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національного університету імені Тараса 
Шевченка Т. Кононенко; к.  і.  н., завіду-
вачка відділу історичних студій НДІУ 
І. Краснодемська; д. філос. н., професор, 
завідувач відділу військово-патріотич-
ного виховання НДІУ В.  Крисаченко; 
к. соціол. н., доцент, завідувачка відділу 
філософії та геополітики НДІУ К. Насто-
яща; к. і. н., завідувач відділу української 
етнології НДІУ Ю.  Фігурний; науковий 
співробітник відділу української етноло-
гії НДІУ О. Чирков.

Оргкомітет провів низку засідань, на 
яких обговорювалися напрямки роботи 
наукового заходу, його змістове напов-
нення та формат.

Треба відзначити, що підготов-
ка та проведення Всеукраїнської на-
уково-практичної конференції відбу-
валися у контексті фундаментальних 
науково-дослідних робіт, які фінан-
суються з державного бюджету МОН 
України та виконуються науковими 
співробітниками НДІУ у 2022 р., зо-
крема: 1. «Українське повсякдення ран-
ньомодерної доби: правові та соціальні 
практики» (керівник  – Ворончук І. О.); 

2. «Етнокультурний розвиток сучасного 
українського суспільства в умовах полі-
тики реваншу Російської Федерації» (ке-
рівник – Фігурний Ю. С.); 3. «Гуманітар-
ні пріоритети консолідації українського 
суспільства: соціально-ціннісні виміри» 
(керівник  – Крисаченко  В. С.); 4.  «Кон-
цепт ідентичності українства в умовах 
соціокультурних трансформацій: за-
грози національній безпеці в гуманітар-
ній сфері» (керівник  – Газізова О. О.); 
5. «Громада українців Криму: формуван-
ня, стан, перспективи і асиміляційні за-
грози (кінець XVIII – початок XXI ст.)» 
(керівник – Краснодемська І. Й.).

Попри карантинні труднощі у ві-
второк 25.01.2022 р. з дотриманням усіх 
рекомендацій МОЗ України науковий 
форум відбувся. З 9.30 до 10.00 здійснено 
реєстрацію учасників заходу. У цей же 
час відбувалася презентація наукового 
доробку співробітників НДІУ, яку орга-
нізувала бібліотекар О. Мітяй. О 10.00 
відбулося урочисте його відкриття.

Директор НДІУ С. Наливайко ви-
ступив з програмною доповіддю «30 ро-
ків Інституту українознавства: минуле, 

Науковий доробок співробітників НДІУ
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сучасне, майбутнє», у якій розкрив ос-
нов ні етапи розвитку НДІУ та окреслив 
шляхи його подальшого розвою. 

З привітанням від очільника МОН 
України С. Шкарлета виступив заступ-
ник Міністра освіти і науки України з 
питань європейської інтеграції О. Шку-
ратов. Зокрема, в ньому зазначалося: 
«Історія Інституту, який є ровесни-
ком незалежної України, – це результат 
складного і багатогранного наукового та 
творчого пошуку, що увібрав найкращі 
надбання і традиції вітчизняного укра-
їнознавства для розбудови нашої дер-
жави та формування української мови 
як державної. Здобутки та досягнення 
науковців Інституту з розвитку украї-
нознавства як основи формування сві-
тогляду українського народу, піднесення 
рівня національної свідомості суспіль-
ства, ідеології та політики суспільного 
розвитку та державотворення – це лише 
незначна частина доробку. Вагомий вне-
сок робить Інститут у пріоритезацію 
українознавства в системі національ-
ної освіти, для посилення гуманітарних 
пріоритетів консолідації українського 

суспільства, а в міжнародному науко-
вому та дослідницькому просторі – для 
поєднання українознавства та світового 
українства». Також С.  Шкуратов наго-
лосив, що керівництвом МОН України 
прийнято рішення щодо збільшення фі-
нансування НДІУ у 2022 р. 

Потім учасники форуму заслухали 
відеопривітання від засновника НДІУ, 
доктора філологічних наук, професора, 
академіка П. Кононенка, у якому було 
відзначено вагому роль НДІУ в україн-
ському державотворенні: «Національно-
му науково-дослідному інституту укра-
їнознавства – 30 років. Він – ровесник 
української нації і держави, що в процесі 
розвою світової цивілізаційно-культур-
ної системи відзначає 30-річний ювілей з 
часу проголошення суверенітету, собор-
ності і незалежності. Агресивні реакцій-
ні сили і сьогодні облягають нашу рідну 
Батьківщину всіма засобами гібридної 
війни. Непереможну українську націю і 
державу підтримують прогресивні сили 
світу, бо Україна звитяжно бореться і за 
їхню свободу, за щасливу будучину на-
родів Європи і Азії, Африки і Австралії, 
мирних Землі і Неба. Віками перлина 
світової цивілізаційно-культурної сис-
теми Україна жила жагучою мрією сво-
боди і незалежності. Ми реалізували 
мрію про незалежність у здійсненні іс-
торичної пам’яті та національної ідеї в 
процесі національно-визвольних рево-
люцій. Ми – представники щасливої ге-
нерації і щасливої долі, бо не обмежува-
лись спогляданням героїчної боротьби, 
а були, є і будемо невтомними лицарями 
козацько-шевченківського прометеїзму, 
навіть саможертовними працелюбами, 
які відродили наукове українознавство, 
піднесли його на рівень визнаної міжна-
родної системи розвитку, поступу буття 

Заступник Міністра освіти і науки України 
О. Шкуратов
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і свідомості, однієї з провідних наукових 
світових систем. Нині жодна доленосна 
міжнародна акція не обходить проблеми 
України. У цьому тріумфі є й доля нашої 
праці. Не спиняймося, ще тільки роз-
просторюється ера україноцентризму. 
Любімо Україну! Слава Україні!».

Привітання учасникам конференції 
виголосив Президент НАПН України 
В. Кремень. Він нагородив від Президії 
Національної академії педагогічних наук 
України колектив Науково-дослідного 
інституту українознавства МОН Украї-
ни Почесною грамотою за вагомий вне-
сок у розвиток українознавства, вивчен-
ня України, українців й українськості у 
досвіді спільнотного культуротворен-
ня, впровадження здобутків україно-
знавства в освітню практику та з нагоди 
30-річчя від дня заснування Інституту.

У своєму виступі доповідач відзна-
чив, що, перебуваючи на посаді міні-
стра освіти і науки України впродовж 
1999—2005 рр., він активно переймався 
українізацією національної освіти. Ви-
ступаючий звернув увагу присутніх, що 
в умовах реваншистської політики РФ 
щодо України й українців зростає роль 

українознавства в українському держа-
вотворенні та націєтворенні. В. Кремень 
повідомив учасників форуму, що він 
ініціює підготовку рамкової Угоди про 
співпрацю між НАПН та НДІУ в галузях 
освіти, педагогіки та українознавства.

Віце-президент НАН України, голо-
ва секції суспільних і гуманітарних наук 
НАН України, академік НАН України 
С. Пирожков привітав учасників форуму 
та вчених-українознавців з визначною 
подією та зачитав лист від Президента 
Національної академії наук України ака-
деміка А. Загороднього. Зокрема, у ньо-
му відзначено: «Створений на початку 
90-х рр. ХХ ст. Інститут зробив вагомий 
внесок у дослідження на міждисциплі-
нарній основі проблем українознавства, 
патріотичне виховання українських гро-
мадян, поширення знань про Україну за 
кордоном. Впевнений, що ваш значний 
професійний досвід і відданість ідеалам 
української науки й надалі служитимуть 
запорукою нових вагомих здобутків Ін-
ституту, підвищенню його значення у 
розбудові незалежної Української дер-
жави». Також С. Пирожков відзначив 

Засновник НДІУ П. Кононенко

Президент НАПН України В. Кремень
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нагальну потребу до тісної взаємовигід-
ної співпраці НДІУ з академічними ін-
ститутами НАН України. 

Декан історичного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка І. Патриляк у 
своєму виступі сказав: «Символічно, що 
модерне українознавство постало саме у 
Києві, а точніше, у Київському універси-
теті імені Тараса Шевченка. На жаль, су-
часні українські можновладці ставилися 
до української гуманітаристики загалом 
й українознавства зокрема фактично 

прохолодно. Особливо це проявилося у 
їх недостатньому фінансуванні. У 2014 р. 
Україна розпочала пожинати плоди цієї 
ганебної антидержавної політики. По-
при всі негаразди українським вченим 
треба гуртуватися і боротися. Бажаю 
вам оптимізму, міцних нервів і плідної 
співпраці з колегами. Разом ідемо до но-
вих звершень на ниві української гумані-
таристики».

З особистим привітанням учасни-
кам наукового форуму виступив голова 
правління Товариства «Знання», пре-
зидент Університету сучасних  знань 
України В.  Кушерець. Зокрема, він на-
голосив: «Сьогодні не тільки день наро-
дження НДІУ МОН України, а й Центру 
українознавства Товариства «Знання». 
Наші заклади завжди успішно спів-
працювали в ім’я розбудови Української 
держави. Центр українознавства Това-
риства «Знання», а з 2008 року він пере-
творився ще й на університет україно-
знавства, який проводить надважливу 
просвітницько-патріотичну роботу се-
ред українського загалу для подальшої 
їхньої поінформованості щодо минуло-
го та сьогодення України. У цих освіт-
ніх процесах були задіяні й науковці 
Інституту україно знавства (наприклад, 
знаний український археолог, історик, 
етнолог й українознавець Л. Залізняк. – 
Ю. Ф.). Українська громадськість відзна-
чила успішність цього всеукраїнського 
лекторію. У часи гібридної російської 
агресії зростає роль українознавства. 
Очільники РФ, а саме В. Путін, знову 
прагнуть знищити Українську держа-
ву й остаточно поглинути український 
народ. Тому нам треба об’єднуватися й 
активно протидіяти ворожій агресії. На-
уковцям НДІУ треба продукувати нові 
знання, ідеї, концепції й парадигми, а ми 

Віце-президент НАН України С. Пирожков

Декан історичного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка І. Патриляк
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будемо використовувати їх для протидії 
російській гібридній (інформаційній та 
інтелектуальній) агресії. Разом до Пере-
моги!».

Заступник директора Науково-до-
слідного центру гуманітарних проблем 
Збройних сил України В. Топальський за-
читав вітальну адресу від тимчасово ви-
конуючого обо в’яз ки начальника НДЦ 
гуманітарних проблем ЗСУ О. Шевчука. 
Зокрема, там було відзначено: «Значний 
внесок вашого Інституту у здійсненні 
наукових досліджень в галузі україно-
знавства, науковому забезпеченні укра-
їнознавчого складника в системі освіти 
і виховання України, поширенні науко-
вої та науково-популярної інформації 
про Україну й українство у світі спри-
яють формуванню ідеології та політи-
ки в сучасній Україні, єдності інтересів 
українців та зміцненню зв’яз ків з укра-
їнцями та українознавчими центрами 
за кордоном. Вам є чим пишатись, адже 
завдяки вашим здібностям, зваженим 
рішенням, енергії та досвіду сьогодні ви 
є сучасним науковим Інститутом, якому 
притаманні постійний творчий пошук, 

багатогранність міжнародних зв’яз ків, 
популяризація українознавства та здат-
ність творчо виконувати поставлені за-
вдання».

Також полковник Збройних сил 
України В. Топальський наголосив: «Ми 
всі зараз перебуваємо на фронті – хто на 
Сході України, хто на гуманітарному. Ко-
жен український військовослужбовець 
повинен знати, за що він воює, за що він 
ризикує своїм життям. Воєнна техніка – 
це добре, але ідеологія, саме українська 
державницька ідеологія має посприяти 
перемозі над російськими загарбника-
ми та їх посіпаками. Україна має бути 
згуртованою. Я бажаю перемоги україн-
цям!».

Голова Київської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців Украї-
ни Г. Савченко відзначив, що НСКУ, 
як і НДІУ, намагається пізнати минуле 
України і потім донести це знання до її 
громадян. Багатолітній очільник НСКУ 
П. Тронько вважав, що 30-річчя – це 
юнацький вік, а тому НДІУ має вели-
кий потенціал для свого розвою. Плідна 

Голова правління Товариства «Знання» 
В. Кушерець

Заступник директора НДЦ гуманітарних 
проблем ЗСУ В. Топальський
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співпраця НСКУ та НДІУ дає підстави 
голові НСКУ О. Реєнту нагородити ко-
лектив Інституту українознавства По-
чесною грамотою за вагомі досягнення 
у галузі краєзнавства, дослідження й 
збереження пам’яток матеріальної та 
духовної культури України. Зараз перед 
Українською державою та її громадяна-
ми постали серйозні виклики з боку ре-
ваншистських, неоімперських сил РФ. 
Саме тому ми маємо бути єдиними на 
фронті української гуманітаристики.

Кандидат наук з державного управ-
ління, голова установи «Цифрова ре-
путація» В. Таран у своєму вітальному 
слові відзначив, що він як політолог і 
політичний експерт відстежує роботу 
української законодавчої влади. Так, на 
порядку денному Верховної Ради Укра-
їни на найближчі декілька тижнів не 
актуалізовані питання щодо оборонної 
політики й обороноздатності України у 
протидії агресії РФ. Чомусь вони не на 
часі. Натомість правляча політична пар-
тія активно просуває свої власні пріо-
ритети. Зокрема, російськомовний теле-
візійний канал «Дом», який мав мовити 

лише на Луганську та Донецьку області, 
тепер планує отримати право мовлен-
ня на всю Україну, й, використовуючи 
його можливості (загальнонаціональне 
телепокриття), влада буде піарити себе. 
На противагу цьому інформацію про 
можливу повномасштабну агресію РФ 
супроти України українське громадян-
ське суспільство, на відміну від влади, 
сприймає адекватно. Так, згідно з соціо-
логічним опитуванням, зросла кількість 
українських громадян, які зі зброєю в 
руках готові захищати власну державу. 
«Нам треба пам’ятати свою історію й 
робити правильні висновки з помилок 
і негараздів минулого. У 1917 – 1921 рр. 
українські політики бездарно програли, 
на противагу їм, воїни й освічені гро-
мадяни до останнього тримали фронт 
і боролися за державність. Вже на по-
чатку ХХІ ст. Україна знову перебуває в 
епіцентрі протистояння з агресивною, 
автократичною неоімперією – РФ. Щоби 
перемогти агресора, українським грома-
дянам треба бути пильними і згуртова-
ними. Я переконаний, що НДІУ формує 
фундамент для потужної української 

Голова Київської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців Г. Савченко

Голова ГО «Цифрова репутація» В. Таран
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держави й української гуманітаристи-
ки», – наголосив В. Таран.

На адресу учасників конференції 
надійшло привітання від академіка-се-
кретаря відділення літератури, мови та 
мистецтвознавства НАН України, ди-
ректора ІМФЕ імені М. Т. Рильського 
НАН України Г. Скрипник. Його урочис-
то оприлюднили поважні гості: вчений 
секретар ІМФЕ імені М. Т. Рильського 
НАН України, кандидат історичних наук 
К. Бех та провідний науковий співробіт-
ник відділу «Український етнологічний 
центр» ІМФЕ імені М. Т. Рильського 
НАН України, кандидат історичних наук 
Г. Бондаренко. Зокрема, у ньому зазна-
чалося: «Дирекція та науковий колектив 
Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського НАН України сердечно вітають 
колектив Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України з 30-річ-
чям діяльності. Ваша установа сьогодні 
належить до одного з провідних центрів 
із українознавчих досліджень, де вчені 
привідкривають завісу славетної ми-
нувшини та здійснюють високу місію 
популяризації історії та культури нашої 
держави. Незмінним пріоритетом для 
вашого Інституту є розвиток україно-
знавства як основи формування світо-
гляду українського народу, піднесення 
рівня громадянської та національної 
свідомості суспільства, сприяння посту-
пу та удосконалення основ гуманітарної 
політики держави. Науковому колективу 
вдалося створити та блискуче реалізува-
ти низку надзвичайно цінних, загально-
національних патріотичних проектів; 
організувати та підтримати надалі ефек-
тивну міжнародну наукову співпрацю, 
що є надзвичайно важливим для прести-
жу держави. Упродовж свого 30-річчя 

Інститут за результатами наукових 
досліджень опублікував низку фунда-
ментальних, довідково-методичних та 
монографічних праць за профільним на-
прямом. Віримо, що ваша діяльність під-
несе й розширить рівень та значимість 
українознавчих досліджень не тільки у 
сфері вітчизняної науки, а й буде розви-
ватися як окремий напрям в іноземних 
освітньо-наукових центрах».

Від імені колективу Національного 
університету біоресурсів і природоко-
ристування України завідувач кафедри 
міжнародних відносин та суспільних 
наук НУБіП України В. Стрілець та док-
тор політичних наук А. Гальцов зачита-
ли привітання від т.в.о. ректора НУБіП 
України В. Ткачука. Зокрема, там наголо-
шувалося: «За порівняно невеликий час 
ваш Інститут своїми науковими дослі-
дженнями вніс великий вклад у розви-
ток українознавства як основи форму-
вання світогляду українського народу, у 
справу піднесення рівня громадянської 
та національної свідомості суспільства 

Завідувач кафедри міжнародних відносин та 
суспільних наук НУБіП України В. Стрілець
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як базових засад ідеології та політики 
суспільного розвитку й державотворен-
ня України, у підготовку наукових ка-
дрів. Усі досягнення стали можливими 
лише завдяки наполегливій та відданій 
праці науковців та співробітників Інсти-
туту. Бажаємо творчих злетів, невичерп-
ного джерела енергії й оптимізму, нових 
починань, перспективних проектів, щас-
тя, процвітання, сили духу, радості й за-
доволення від щоденної праці та надалі 
відкривати свої двері талановитій моло-
ді, передавати їй знання та багатий на-
уково-практичний досвід, адже молоді 
науковці країни є багатством, запорукою 
процвітання нашої рідної України!».

Завідувач відділу українознавства 
Вінницької академії безперервної осві-
ти В. Лазаренко оприлюднив вітання 
від ректора цього закладу С. Древо-
зюка. У ньому наголошувалося, що 
«Науково-дослідний інститут украї-
нознавства Міністерства освіти і на-
уки України створювався наполегливою 
працею національно свідомих співробіт-
ників. Впродовж 30-ти років зусиллями 
колективу розвивався та утверджувався 
заклад, його славні традиції і головна з 
них – підготовка плеяди яскравих на-
уковців, фахівців та фундаментальних 
праць з українознавства, послідовних, 
діяльних та ефективних контактів з 
українською діаспорою. Низький уклін 
і вдячність вам за наполегливу працю, 
людську енергію, розум, душу і небайду-
жість, які були вкладені в українознав-
чу справу щодо збереження української 
ідентичності та народознавчих надбань. 
Ефективний розвиток Інституту є мож-
ливим за наявності дружного колективу 
однодумців – високопрофесійних фахів-
ців, наукова діяльність яких є справою 
життя та честі кожного працівника».

Доктор історичних наук С. Кагамлик 
від колективу Центру українознавства 
філософського факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка виголосила привітання 
колегам-українознавцям: «Поставши як 
інституція у часи державотворчого під-
несення і становлення української неза-
лежності на початку 90-х років ХХ ст., ви 
стали гідними продовжувачами украї-
нознавчих студій, започаткованих Ми-
хайлом Максимовичем у Київському 
університеті. Завдяки зусиллям науково-
го колективу Інституту українознавство 
є сьогодні визнаним у світі науковим 
та освітнім напрямком. Ваш Інститут 
органічно співпрацює з науково-педа-
гогічними центрами всієї України, є ко-
ординаційним центром українознавчих 
досліджень у світовому масштабі. Ша-
новні колеги! Ви утвердили українознав-
ство як інтегративну науку та філософію 
виховання й освіти. Ваші ідеї й наукові 
обґрунтування допомагають впрова-
дженню інновацій в українську освіту 
та відстоюють національні інтереси. Тож 
велика подяка вам за Вашу натхненну 

Завідувач відділу українознавства 
Вінницької академії безперервної освіти 

В. Лазаренко



23Українознавство №1 (82) 2022

фігурний Ю., Шакурова О. Всеукраїнська науково-практична...

працю на ниві українознавства, в ім’я 
нашої незалежної і вільної України».

У привітанні від директора Націо-
нального інституту стратегічних до-
сліджень О. Богомолова, зокрема, на-
голошувалося, що, без сумніву, наукові 
напрацювання Інституту і багаторічний 
досвід вивчення нашої Батьківщини 
сприяють всебічному розвитку України і 
формуванню національної ідентичності 
українського суспільства.

Кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки, корекційної освіти 
та менеджменту Чернігівського обласно-
го інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені К. Д. Ушинського Л. Іва-
ненко привітала вчених-українознавців 
з 30-літнім ювілеєм та побажала творчо-
го натхнення й успішної праці на благо 
України.

У привітанні від українського вче-
ного, громадського та політичного ді-
яча, письменника, перекладача, доктора 
фізико-математичних наук, професора, 
заступника міністра освіти і науки Укра-
їни у 2008—2010 рр. та з вересня 2014 р. 
по вересень 2019  р. М. Стріхи йшлося 

про важливу роль Інституту україно-
знавства у впровадженні в навчаль-
но-освітній процес середньої та вищої 
школи українознавства як навчальної 
дисципліни. 

На пленарному засіданні з доповід-
дю «Електронне українознавство як нове 
явище в інформаційному просторі» ви-
ступив доктор історичних наук, профе-
сор кафедри архівознавства та спеціаль-
них галузей історичної науки КНУ імені 
Тараса Шевченка Я. Калакура. Доповідач 
наголосив про вагому роль електронного 
українознавства у розвитку системи ін-
тегративних знань про Україну та світове 
українство у світовому часопросторі. 

Кандидат філософських наук, доцент 
Національного транспортного універ-
ситету Е. Юрченко виголосив доповідь 
«Актуальність ідей класичної україн-
ської геополітики (Ю. Липа та М.  Ко-
лодзинський) в міжнародних процесах 
першої половини ХХІ сторіччя», у якій 
проаналізував значення праць україн-
ських геополітиків для сучасного укра-
їнського державотворення.

Професор кафедри архівознавства  
та спеціальних галузей історичної науки 
КНУ імені Тараса Шевченка Я. Калакура

Старший науковий співробітник 
Центру українознавства КНУ 

імені Тараса Шевченка С. Кагамлик
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У свою чергу доктор історичних наук, 
старший науковий співробітник Центру 
українознавства філософського факуль-
тету КНУ імені Тараса Шевченка С. Ка-
гамлик у доповіді «Здобутки Центру 
українознавства Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевчен-
ка в контексті утвердження української 
незалежності» проаналізувала вагомі 
напрацювання Центру українознавства 
КНУ за більше ніж 20 років.

Доктор філософських наук, профе-
сор, професор Державного університе-
ту телекомунікацій В. Ятченко у виступі 
«Позитивістська парадигма досліджен-
ня української історії М. Грушевським» 
здійснив порівняльний аналіз наукових 
праць вченого, присвячених україно-
знавчій проблематиці.

Кандидат філософських наук, стар-
ший науковий співробітник відділу 
освітніх технологій та популяризації 
українознавства НДІУ С. Бойко у допові-
ді «Впровадження українознавчих знань 
в освітній процес закладів загальної се-
редньої освіти України: минуле і сучас-
ність (результати досліджень науковців 
Науково-дослідного інституту україно-
знавства)» намагалася осягнути сучасні 
негативні тренди у викладанні україно-
знавства в закладах загальної середньої 
освіти. Вона проаналізувала досить таки 
критичний стан функціонування укра-
їнознавства як навчальної дисципліни 
в освітньому просторі Української дер-
жави. Дослідниця переконана, що нара-
зі викладання україно знавства в школі 
тримається лише на ентузіастах. Також 
С. Бойко виокремила низку факторів, які 
негативно впливають на впровадження 
українознавчих знань в освітній про-
цес закладів загальної середньої освіти 
України. Передусім це: 1) критична за-
лежність викладання українознавства в 
школах від керівництва об’єднаних те-
риторіальних громад; 2) скорочення фі-
нансування закладів культурної сфери 
(бібліотек, будинків культури тощо) та 
звільнення із займаних посад співробіт-
ників цієї важливої галузі (бібліотекарів 
й інших працівників); 3) заміщення ви-
кладання українознавства іншими гу-
манітарними навчальними предметами 
(наприклад – християнською етикою). 

Доцент Національного транспортного 
університету Е. Юрченко

Професор Державного університету теле-
комунікацій В. Ятченко
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Тому, наголосила виступаюча, для по-
вернення українознавства як архіваж-
ливої навчальної дисципліни в освітній 
простір Української держави є нагальна 
потреба у координації зусиль керівни-
цтва МОН України, вчених НДІУ, вчи-
телів, батьків і широкого українського 
загалу.

Завідувач відділу українознавства 
Комунального закладу вищої освіти 
«Вінницька академія безперервної осві-
ти» В. Лазаренко під час свого виступу 
«Українознавство як школа національ-
ного мислення в освітньому процесі 
України» наголосив, що українознавство 
є вагомим чинником для формування 
україноцентричного світогляду зви-
чайних українських громадян. Україно-
знавство, на його думку, активно сприяє 
позбавленню українців залишків імпер-
ського й тоталітарного спадків. Зокрема, 
його рідна «Вінниця у період Національ-
но-визвольних змагань українського 
народу 1917–1921 рр. тричі була тим-
часовою столицею Української Народ-
ної Республіки доби Директорії, й саме 

відзначення таких па м’ят них дат наразі 
є на часі». Також В. Лазаренко наголо-
сив: «НДІУ є для нас усіх дороговказом, 
орієнтиром, носієм важливої інформа-
ції, вчені-українознавці передають нам 
знан ня, які ми у свою чергу будемо до-
носити до учнів. Для розбудови Укра-
їнської держави конче потрібні патріо-
тичні й фахові кадри. Для того, щоби ми 
підготували саме таких громадян, треба 
вже зараз виховувати в учнів так звані 
компетентності (вміння, знання, навики 
тощо), які їм стануть у нагоді в доросло-
му житті».

Науковий співробітник відділу 
української етнології НДІУ О. Чирков 
виголосив доповідь «Періодизація ет-
нокультурного розвитку українського 
суспільства в умовах політики реваншу 
РФ останніх 30 років», в якій він, зо-
крема, відзначив: «Нагальна проблема 
етнокультурного розвитку українського 
суспільства полягає у якнайшвидшо-
му завершенні трансформації частини 
постсовєтського суспільства у само-
достатню й самобутню націю сучасного 
типу, інтегровану до європейських та 
євроатлантичних міжнародних органі-
зацій, світоглядно належну до європей-
ської спільноти народів. Ефективне про-
тистояння російській політиці реваншу 
на полі етнокультурних процесів потре-
бує наукового обґрунтування, комплек-
су управлінських рішень, використан-
ня слабких її сторін та позитивних для 
України тенденцій розвитку. Українська 
наука запропонувала низку пропози-
цій, частина з яких втілена у практику в 
освітній, науковій, інформаційній, мов-
ній, релігійній та інших сферах. Моніто-
ринг за впровадженням змін в етнокуль-
турну сферу українського суспільства, 
за реакцією суспільства на російський 

Старший науковий співробітник відділу 
освітніх технологій та популяризації 

українознавства НДІУ С. Бойко
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реваншизм, а також аналітичне осмис-
лення поточних змін на етнокультур-
ному полі необхідні для оперативного 
удосконалення державної політики у цій 
галузі, а також діяльності різних суб’єк-
тів політики України (партій, громад-
ських організацій, громадян)».

Науковець Т. Єрмашов у виступі 
«Спадщина С. Єфремова: перспективи 
для сучасного українознавства» охарак-
теризував вагоме значення комплексно-
го вивчення творчого доробку видатного 
титана українського відродження ХХ ст. 
Виступаючий наголосив, що неможливо 
фахово розвивати модерну українознав-
чу науку без врахування цінних праць 
попередників. Оскільки С.  Єфремов є 
фундатором наукового українознавства, 
то системне осмислення його напрацю-
вань допоможе дослідникам актуалі-
зувати концептуальні ідеї геніального 
українця та їх творчого застосування за-
для поступального розвитку модерних 
українознавчих студій. 

Кандидат історичних наук, завіду-
вач відділу української етнології НДІУ 
Ю.  Фігурний представив учасникам 

конференції збірник наукових праць 
«Фундатор модерного українознавства-
українолюбства. Збірник на пошану 
Петра Кононенка з нагоди 90-річчя». 
Зокрема, він зазначив: «На нашу думку, 
якби українські владоможці у 90-х рр. 
ХХ ст. і на початку ХХІ ст. активно про-
вадили поступальну україноцентричну 
політику, у тому числі й підтримували 
розвиток українознавства як інтегра-
тивної науки, навчальної дисципліни та 
квінтесенції національно-патріотично-
го світогляду, не було б «русской весни» 
в Криму, на Сході й Півдні України. На 
превеликий жаль, українська влада, як 
минула, так і сучасна, недостатньо, на 
нашу думку, приділяє уваги україноцен-
тричній гуманітарній політиці загалом 
й підтримці сталого функціонування 
українознавства зокрема».

Кандидат історичних наук О. Трачук 
у доповіді «Віхи соціально-економічно-
го та культурного розвитку українців 
та їхніх предків від неоліту до ХVІІІ ст.» 
виокремив й обґрунтував власну періо-
дизацію цивілізаційного розвою укра-
їнського народу від найдавніших часів 

Науковець Т. Єрмашов

Завідувач відділу української етнології НДІУ 
Ю. Фігурний
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до ХVІІІ ст. Виступаючий запропонував 
створити під патронатом МОН Украї-
ни наукову групу для комплексного ви-
вчення значущих й актуальних проблем 
української гуманітаристики.

Методист відділу українознавства 
Комунального закладу вищої освіти 
«Він ницька академія безперервної осві-
ти» О. Козаченко у виступі «Україно-
знавство як система національного ви-
ховання в сучасному державотворенні» 

проаналізувала вагоме місце україно-
знавства в навчальному процесі та його 
важливе значення для формування у 
молодого покоління українців патріо-
тичного мислення й державницького 
світогляду. «Моє кредо як патріотки й 
педагога,  – наголосила виступаюча,  – 
українознавство має обо в’яз ко во ви-
кладатися в закладах освіти України». 
О. Козаченко переконана, для того щоби 
повернути українознавство як повноцін-
ну навчальну дисципліну в освітній про-
цес закладів загальної середньої освіти 
України, треба започаткувати активну 
співпрацю педагогів, батьків і громад-
ських організацій. Лише така комплекс-
на взаємодія допоможе повернути украї-
нознавству втрачені позиції та посилити 
його вагому роль в українському держа-
вотворенні.

На завершення заходу директор 
НДІУ С. Наливайко подякував усім учас-
никам Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «30 років Інституту 
українознавства: минуле, сучасне, май-
бутнє» за активну участь в обговоренні 
актуальних проблем українознавства та 
вагому роль у його розвитку НДІУ МОН 
України.

Науковий співробітник відділу ін-
формаційного забезпечення та наукових 
комунікацій О.  Сцібан здійснив фото-
фіксацію наукового форуму.

Юрій фІГуРний
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кандидат історичних наук, завідувач 
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Анотація. Дослідження присвячене осмисленню сутності, множини, типології та дина-
міки національних цінностей України в їх евристичному значенні для розбудови сучасної де-
мократичної держави. Особлива увага спрямована на консолідуючу, об’єднуючу та солідарну 
функції національних цінностей, причому звернення до історичного досвіду дає можливість 
вишукувати евристичні моделі їх продуктивного використання в сучасній Україні. Консти-
туція України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищими соціальними цінностями. Тим самим людина є 
найвищою національною цінністю, задля якої вибудовується вся система регулятивних від-
носин як усередині держави, так і в її стосунках із зовнішніми партнерами. Людина як націо-
нальна цінність постає головно у трьох ієрархічних вимірах: індивіди, спільнота та нація як 
сукупний контент усіх громадян держави. Відповідно відбувається смислове та об’ємне на-
вантаження національних цінностей на всіх трьох названих рівнях – від особистісно-екзис-
тенційних, міжособових та міжгуртових до синергетичних вимог безпеки, розвитку та про-
цвітання. Сутнісна структура ціннісного буття залежить від змістового наповнення його 
базових компонентів: аксіологем, предикторів, атитюдів, доменів та життєсвіту загалом. 
Українське суспільство протягом багатьох століть було об’єктом подібного впливу, внаслі-
док чого виявився істотно порушеним його ціннісний домен, що потребує цілеспрямованого 
докладання сукупних зусиль незалежної держави з його відродження та гармонізації. Сучасні 
ціннісні тренди відслідковуються з 1981 р. в рамках проектів Європейське дослідження цін-
ностей та Всесвітнє дослідження цінностей. Були виявлені глобальні позитивні зрушення 
в суспільному розвитку світової спільноти, зокрема кореляція між цінностями самовиражен-
ня й активністю демократичних інститутів громадянського суспільства. Запропонована 
дослідницька модель ґрунтується на зіставленні показників різних країн за принципами: 
традиційні цінності – секулярно-раціональні цінності; цінності виживання – цінності са-
мовираження. Україна з другої половини 90-х років XX ст. включена в обидва проекти, що 
дає можливість виявляти позитивні та негативні тренди в суспільних трансформаціях та 
співміряти їх із світовими тенденціями.

Ключові слова: Україна; національні цінності; Всесвітнє дослідження цінностей; Євро-
пейське дослідження цінностей; структура цінностей; демократія; виживання; самоствер-
дження.
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Проблема національних цінностей в 
європейській духовній культурі відно-
ситься до однієї з першочергових, почи-
наючи з античних часів. Платон та Аріс-
тотель розмірковували над можливістю 
створення ідеальної держави, мислячи її 
саме як таку, в якій цінності еллінського 
світу мали б можливість найповнішого 
самовираження. В реальному житті гре-
ки, розв’язуючи свої проблеми в кожно-
му з конкретних міст-держав (полісів), 
водночас не забували про свою етно-
культурну єдність та цивілізаційну осіб-
ність. В римські часи національні ціннос-
ті набули політичного буття як смислові 
організатори всього мультикультурного 
простору держави. Саме громадянські 
цінності як загальнонаціональні пріори-
тети постали в центрі уваги суспільних 

зусиль в часи європейських буржуаз-
но-демократичних революцій; вони ж 
були покладені в підвалини формування 
«громадянського суспільства» європей-
ськими колоністами на північноамери-
канському континенті [13].

Феномен націй, їх цінності та інте-
реси осмислювали Й.Ґ. Гердер, Й.Г. Фіх-
те, Ф. Вольтер, Дж. С. Мілль, І. Кант, 
Г.В. Гегель, Г. Спенсер, Е. Ренан та інші 
класики європейської думки. В XX  ст. 
феномен європейських цінностей дослі-
джували Е. Дюркгайм, М. Вебер, Ю. Га-
бермас, Ф. Ніцше, Г. Ріккерт, В. Франкл, 
Е. Фромм, М. Шелер, О. Шпенглер та 
ряд інших, які виявили багатющий 
спектр і водночас потенційну конфлікт-
ність світоглядних систем. В україн-
ській традиції знаними є узагальнення 

Annotation. The study is devoted to understanding the essence, set, typology and dynamics of 
national values of Ukraine in their heuristic meaning for the development of a modern democratic state. 
Particular attention is paid to the consolidating, unifying, and solidarity functions of national values, 
while recourse to the historical experience allows us to seek heuristic models of their productive use in 
modern Ukraine. The Constitution of Ukraine solemnly proclaims that a person, their life and health, 
honor and dignity, inviolability and security are recognized in Ukraine as the highest social value. 
Thus, man is the highest national value, for which the whole system of regulatory relations is built both 
within the state and in its relations with external partners. Man as a national value appears mainly in 
three hierarchical dimensions: individuals, communities, and the nation as the aggregate content of all 
citizens of the state. Accordingly, there is a semantic and voluminous load of national values at all three 
levels, from personal-existential, interpersonal, and inter-group to synergetic requirements of security, 
development and prosperity. The essential structure of the value being depends on the content of its 
basic components: axiologemes, predictors, attitudes, domains and the world in general. Ukrainian 
society has been the object of such influence for many centuries, which resulted in its value domain 
to have been significantly violated, requiring purposeful efforts of the independent state to revive and 
harmonize it. Current value trends have been monitored since 1981 in the framework of the European 
Values Survey and the World Values Survey. Global positive changes in the social development of the 
world community were identified, in particular the correlation between the values of self-expression 
and the activity of democratic institutions of civil society. The proposed research model is based on 
the comparison of indicators of different countries on such principles: traditional values – secular-
rational values; values of survival – values of self-expression. From the second half of the 1990s, Ukraine 
has been included in both projects, which allows identifying positive and negative trends in social 
transformations to compare them with global trends.

Key words: Ukraine; national values; World Values Survey; European Values Survey; value 
structure; democracy; survival; self-affirmation.
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І. Франка, О. Потебні, М. Грушевського, 
Ю. Бачинського, Д. Донцова, Ю.  Липи, 
Ю. Вассияна, Д. Чижевського, Р. Шпор-
люка, М.  Сос новського та ін. З модер-
них пошуків слід виокремити праці 
українських (В.  Андрущенко, В. Баран, 
П.  Гай-Нижник, В.  Горбулін, Л.  Заліз-
няк, А. Качинський, П.  Кононенко, 
В.  Котигоренко, В. Кремень, В.  Лісо-
вий, М.  Михальченко, М.  Степико, 
М.  Панчук, Л.  Чупрій) та зарубіжних 
(П. Альтер, Б.  Андерсон, Р.  Брубейкер, 
Зб. Бжезінський, А. Валіцький, Дж. Гат-
чінсон, Л.  Грінфельд, К.  Дойч, Г. Кіссін-
джер, В. Коннор, Я. Крейчі, Ф. Майнеке, 
Е.Д.  Сміт, Ф.  Фукуяма) аналітиків. Для 
розуміння соціологічного виміру функ-
ціонування національних цінностей 
важливими є напрацювання В. Бакіро-
ва, І. Бекешкіної, О. Вишняка, С. Макє-
єва, А. Ручки, В. Паніотто, В. Пилипен-
ка, О. Стегнія, В. Хмелька, М. Чурилова 
та ін.

Для українського суспільства на-
ціональні цінності були і є системоор-
ганізуючим чинником власного буття 
та розвитку. Саме цей світоглядний 
предикат визначав своєрідність україн-
ського етносу, його розуміння держави, 
громади, сім’ї та значення конкретної 
особистості у світі, національні ціннос-
ті творили надійний підмурівок добро-
зичливого, толерантного ставлення до 
інших, породжували почуття відпові-
дальності за свої вчинки та спонукали 
до налагодження справедливості і вза-
єморозуміння [20]. Через це національні 
цінності ставали чи не найголовнішою 
перепоною перед намірами різноманіт-
них агресивних сил підкорити Україну, а 
її народ перетворити на слухняну юрбу 
без роду-племені. Національні цінності 
є тим знаменом, під яким гуртувалось не 

одне покоління українців у визвольних 
змаганнях проти загарбників, саме вони 
постають духовним началом, на основі 
якого нині вибудовується незалежна єв-
ропейська українська держава.

Метою дослідження є осмислення 
сутності, множини, типології та дина-
міки національних цінностей України 
в їх евристичному значенні для розбу-
дови сучасної демократичної держави. 
Особлива увага спрямована на консолі-
дуючу, об’єднуючу та солідарну функції 
національних цінностей, причому звер-
нення до історичного досвіду дає мож-
ливість вишукувати евристичні моделі їх 
продуктивного використання в сучасній 
Україні. Провідними методами при цьо-
му постають засоби аксіологічного ана-
лізу, а також політологічний та соціоло-
гічний аналізи. Історична реконструкція 
та компаративістика уможливлюють ви-
явлення та зіставлення ціннісних моде-
лей різних культур з тим, щоб доказово 
засвідчити європейськість всієї системи 
національних цінностей України. 

Сутність та множина 
національних цінностей

Смислове навантаження поняття 
«національні цінності» визначається 
обраними аксіоматичними тверджен-
нями щодо змісту обох бінарних компо-
нентів, тобто «національне» та «ціннос-
ті». Під ціннісний вимір може підпадати 
все суще, включно з метафізичними та 
віртуальними сутностями, а саме пра-
во вибору переймає на себе діяльнісний 
суб’єкт взаємодії. Цінність у найшир-
шому розумінні  – належне суще, котре 
має позитивне значення для суб’єкта 
сприйняття і протистоїть таким чином 
негативній онтології. Таким началам 
надається значення бажаного, життєво 
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важливого, омріяного, з виразним тя-
жінням до надання статусу ідеального. 
А тому цінність не є властивістю якоїсь 
речі, безвідносної до її існування, але 
вона набуває осібного самодостатньо-
го значення в людському світовідно-
шенні під час її включення у життєсвіт 
людини. В цьому контексті цінності по-
стають мірилом буття, котре суб’єкт і 
намагається унормувати за обраними 
ідеальними зразками. Цим визначається 
інструментальна, предметно-перетворю-
юча функ ція цінностей, котра постає ка-
талізатором, вихідним індуктором най-
різноманітніших проектів, включно з 
найгеніальнішими та найзлочиннішими. 

У сучасній аналітиці виокремлюєть-
ся низка підходів до проблеми визначен-
ня сутності національних цінностей, їх 
класифікації, структурування та прак-
тичного наповнення. Серед них особли-
ву увагу своєю імпліцитною креативніс-
тю привертає підхід, запропонований 
відомими дослідниками В. Горбуліним та 
А. Качинським [6]. На думку вчених, на-
ціональні цінності доцільно структу-
рувати за ієрархічною ознакою, тобто 
мірою множини, котра виокремлюється 
в окрему страту. А тому слід вести мову 
про три групи національних цінностей: 
індивіда (1), суспільства (2), держави (3). 
На першому рівні  – індивідуально-
му  – знаковими є такі ознаки: права та 
свобода людини, приватна власність, па-
тріотизм, працьовитість, миролюбність, 
толерантність, родинність, індивідуа-
лізм. На другому  – суспільному  – рівні 
першочергове значення мають: добро-
бут, соціальна справедливість, міжетніч-
на та міжконфесійна злагода, лібераль-
но-демократичні традиції, матеріальні 
та духовні надбання. Нарешті, на третьо-
му, державному, рівні визначальними 

стають такі цінності, як природні ре-
сурси, конституційний лад, національна 
безпека, державний суверенітет, терито-
ріальна цілісність, система міждержав-
них зв’язків та деякі інші [6, с. 24]. При 
цьому автори змушені констатувати, що 
«головною рисою сучасних українських 
національних цінностей є відсутність 
серед них певних чітко окреслених і за-
гальновизнаних. Це зумовлено перехід-
ним етапом історії України» [6, с. 25–26]. 
Слід мати на увазі, що самі національні 
цінності органічно пов’язані з іншими 
смисловажливими організаторами сус-
пільного та державного буття України, 
а саме національними інтересами та на-
ціональними цілями  [4]. Тріада «інте-
реси–цінності–цілі» на сутнісному рівні 
визначає органічну єдність та нерозрив-
ність національного буття українців  – і 
як незалежної демократичної держави, і 
як повноцінного суб’єкта міжнародних 
відносин.

Слід наголосити, що цінності кож-
ного з об’єктів системної тріади «лю-
дина–суспільство–держава» набувають 
статусу національних, коли вони безпо-
середньо відносні до їхнього синерге-
тичного, взаємопов’язаного функціону-
вання. Власні переконання особистості 
можуть мати доленосне значення для 
інших членів суспільства, якщо цей гро-
мадянин володіє тими чи іншими важе-
лями впливу з відповідними наслідками 
для інших, як позитивними, так і нега-
тивними. При цьому національні – похід-
ні від категорії нації, котра в сучасному 
науковому дискурсі є досить полісеман-
тичною. При цьому, однак, визначилися 
дві базові дефініції, котрі проілюстрував 
на прикладі французів та німців Р. Бру-
бейкер: «В той час як французьке розу-
міння нації є державоцентричним та 
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асиміляційним, німецьке розуміння на-
ції народоцентричне та диференційне. 
Оскільки національне почуття з’явилося 
до появи національної держави (nation-
state), німецька ідея нації у своїх вито-
ках є ані політичною, ані пов’язаною з 
абстрактною ідеєю громадянства»  [2, 
с. 797]. З огляду на українську минувши-
ну (нелегкі століття колоніального стану 
та новітнього державотворення) обидві 
моделі Брубейкера  – і французька, і ні-
мецька  – мають евристичне значення 
для розуміння феномена українського 
«національного». В часи бездержавності, 
навіть з огляду на політичну нетотож-
ність окупаційних режимів, лейтмо-
тивом і рушійною силою визвольних 
змагань була саме етнокультурна само-
достатність українського народу. В та-
кому випадку можна ставити знак рівно-
сті між поняттями «нація» та «етнос», а 
цінності, відповідно, набувають статусу 
національно-етнічних. В умовах існу-
вання незалежної української держави, в 
якій на конституційному рівні гаранту-
ється мультикультуралізм, більш чинна 
«французька» модель, коли національні 
цінності набувають форми національ-
но-державних. У такому разі і грома-
дяни, і спільнота, і держава в цілому є 
водночас і носіями, і творцями націо-
нальних цінностей, зрозуміло, різної 
повноти, масштабності та специфіки. 

Структура цінностей
Елементарними одиницями цінніс-

ного ставлення людини до світу (вклю-
чаючи і себе самого) є різноманітні ак-
сіологеми. Переведення когось/чогось 
у статус позитивного, життєво необхід-
ного чи значимого відбувається пере-
важно двома шляхами: об’єктивною де-
термінацією суспільного (спільнотного) 

ставлення до даного об’єкта як такого, 
що має всезагальне значення, тобто є 
цінним, і наразі суб’єктивною оцінкою 
(самооцінкою) сущого як такого, що має 
виключне значення для конкретного 
суб’єкта. Повітря, наприклад, цінується 
за його чистоту, і це є необхідний чин-
ник забезпечення життєдіяльності всіх 
суб’єктів, незалежно від їхніх особистих 
переконань. Водночас окремий індивід 
може заявляти про себе як про унікаль-
ну цінність для всього людства, але це 
може бути лише підвищеною самооцін-
кою зарозумілого пересічного громадя-
нина. Обидві категорії цінностей поши-
рюються в суспільстві різноманітними 
шляхами, зокрема, через усвідомлення 
їхньої необхідності, престижу, популяр-
ності, зрештою  – з використанням тих 
чи інших засобів імплементації потріб-
них аксіологем у масову свідомість інди-
відів, включаючи навіть соціокультурне 
кодування за допомогою привнесеної 
матриці.

Аксіологеми формуються на підста-
ві предикторів  – життєвої позиції або 
уявлень особистості щодо власної долі. 
Предиктори (англ. predictor  – передві-
сник)  – структурно організовані систе-
ми, функцією яких є прогнозування, сво-
єрідна ціннісна орієнтація особистості 
на її дії та вчинки. Серед них, наприклад, 
важливого значення набувають переко-
нання у справедливості та відповідаль-
ності, доброзичливості зовнішнього 
світу, позитивності образу «Я», удачі, 
власної успішності та потрібності для 
оточуючих тощо. Вони є підмурівком 
формування суб’єктивної картини жит-
тєвого шляху людини, тобто її намірів і 
вчинків, надій і сподівань, здобутків та 
успіхів; серед них цілком можливе і фа-
талістичне розуміння майбутнього – як 
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проекції песимістичної оцінки тепе-
рішнього стану (свого власного чи ото-
чення, а то й усього світу) з жорсткою 
детермінацією на часовий вектор. Пре-
диктор постає, таким чином, своєрідним 
донором, інвазією у майбутнє, життєвим 
орієнтиром та дороговказом до щасли-
вого існування. Улюблене гасло М. Хру-
щова «Нинішнє покоління радянських 
людей житиме при комунізмі» є нічим 
іншим, як предиктором  – підміною ре-
ального буття уявним, вигаданим, в 
якому всі сподівання людей про щастя 
обов’язково збудуться. Але не тепер, а 
потім, колись, а на шляху до цього слід 
сприймати теперішню радянську реаль-
ність як неминучу плату за майбутнє 
щастя. Водночас, як доводять Х.  Вель-
цель та Р. Інґлгарт, «устремління до 
свободи на масовому рівні як показник 
культурної модернізації є найдієвішим 
предиктором (підкреслення авт. – В. К.) 
переходів до демократії» [3, с. 87], що за-
свідчує виняткове значення внутрішньої 
ціннісної мотивації спільноти до карди-
нальних соціальних змін.

Набуті цінності постають мірилом, 
своєрідним стандартом щодо оцінки 
власних вчинків та дій так само, як і від-
повідних акцій з боку оточуючої спіль-
ноти. В своїй системній даності вони 
формують певні атитюди  – соціальні 
установки, тип переконань, котрі мають 
залишатися інваріантними у плинному 
світі. Як зазначає М. Рокіч, органічно 
всотана цінність стає опертям «для роз-
витку та підтримки атитюдів щодо реле-
вантних об’єктів і ситуацій, для оцінки 
власних дій та атитюдів, як і дій та ати-
тюдів інших людей, для моральної оцін-
ки себе та інших, для порівняння себе з 
іншими» [28, p. 16]. У свою чергу певна 
множина атитюдів, котра притаманна 

суб’єкту аксіологічної взаємодії (особис-
тості–спільноті–нації), формує цінніс-
ний домен – «увесь спектр смислотвор-
чої активності та кристалізовані смисли, 
що задають моральні й ціннісні орієнти-
ри носіїв даного символічного універ-
суму» [26, с. 117]. Відбувається своєрід-
не онтологічне порівняння (включно із 
змаганням та конкуренцією) носіїв різ-
них доменів, тобто колективного іден-
тичного різних доменів між собою на 
предмет моральної переваги або суміс-
ності/несумісності один із одним. 

Від зіткнення двох або декількох до-
менів слід очікувати різноманітних ре-
зультатів – від їхнього співіснування чи 
взаємозбагачення (навіть постання па-
сіонарності – за Л. Гумільовим) до кон-
флікту і протистояння між ними, включ-
но із елімінацією одного з них. Останню 
ситуацію С. Гантінґтон назвав «зіткнен-
ням цивілізацій», маючи на увазі саме 
негативний ефект від контактів. У тако-
му випадку прийшла культура, особли-
во якщо вона спирається на владну під-
тримку, починає нав’язувати свої норми 
та цінності. І тому публічне функціону-
вання існуючих доменів може здійснюва-
тися шляхом послаблення сфер їхнього 
застосування за допомогою додаткових, 
в даному випадку – примусових, засобів. 
У такому разі певний світоглядно-прак-
тичний домен трансформується в мат-
рицю  – стандартизований набір форм 
мислення, поведінки та дії, здійснюва-
ний в умовах контролю над суб’єктами 
впливу. По суті справи, матриця являє 
собою великодержавний канон норм, 
причому сама вона функціонує в двох 
даностях: перша  – для елітарного про-
шарку  – як вміння володарювати і екс-
плуатувати, друга  – для «третіх» шарів, 
для «простолюдинів»  – як необхідність 
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покори. А тому засвоєння ціннісної ма-
триці постає своєрідним кодом увіхо-
дження суб’єктів та спільнот в панівний 
домен, уможливлюючи пояснення і ви-
правдання здійсненої ними ціннісної та 
політичної переорієнтації.

Використання ціннісної матриці без-
посередньо пов’язане з такими інстру-
ментальними епістемологічними про-
цедурами, як селекція (ізоляціонізм), 
інтерпретація та маніпуляція. Селекція 
(лат. selectio  – вибір, добір)  – надання 
переваги окремим об’єктам з однорід-
ної множини за певною ознакою. В світі 
живого селекція відбувається на користь 
адаптивних ознак, котрі сприяють ор-
ганізмам в їхній боротьбі за існування. 
Людина в своєму житті також постійно 
стикається з проблемою вибору в со-
ціальних діях, контактах, смаках тощо. 
В інформаційній сфері селекція но-
вин здійснюється залежно від ідеології 
власника ресурсу. Тоталітарна ціннісна 
матриця безжалісно відсікає з аксіоло-
гічного контенту будь-які аксіологеми 
чи предиктори, які є (чи можуть бути) 
несумісними з панівним світоглядно-
ідейним доменом. Тим самим суб’єкт 
сприйняття потрапляє в пастку ізоля-
ціонізму – штучного обмеження досту-
пу до інформації про навколишній світ 
та взаємозв’язків із ним. Внаслідок цього 
створюється семантичний конструкт на 
зразок канонів, догм, міфологем, ідео-
логем тощо, котрі наділяються статусом 
абсолютної істини, критичне ставлення 
до якої є неприпустимим і підлягає засу-
дженню владними органами. Інтерпре-
тація (лат. interpretatio – розтлумачення, 
пояснення)  – процедура надання зна-
чень (смислів) елементам якогось твер-
дження (гіпотези, концепції, теорії, 
вчення, доктрини, закону тощо). В науці 

інтерпретація спрямована на пошук іс-
тини, достовірного знання і спирається 
на емпіричну базу, експерименти, логіс-
тику та ін. В політиці  – на виправдан-
ня дій та вчинків однієї сторони і  – за 
бажання  – дискредитації відповідних 
акцій супротивника. Маніпуляція (від 
лат. manipulus – жменя) первісно позна-
чала вправність людських рук під час 
виконання складних процедур, але вжи-
вається також у значенні шахрайських, 
нечесних дій і вчинків, спрямованих на 
ошукування окремої людини чи соціаль-
них спільнот.

Російська політика з метою утвер-
дження власних інтересів традиційно 
використовує всі названі процедури се-
лекції (ізоляції), інтерпретації та маніпу-
ляції, причому щодо практично всіх кон-
тактних сторін, котрі стають об’єктами 
подібного впливу. При цьому важко зна-
йти ту чи іншу важливу політичну акцію 
чи угоду, де відповідні інструменти не 
були б використані. Вже понад вісімде-
сят років минуло з дня підписання пак-
та Молотова–Ріббентропа про розподіл 
сфер впливу в Європі, а Москва і донині 
уявляє себе жертвою «віроломного на-
паду». Жодна з домовленостей між РФ 
і Україною на державному рівні не була 
належним чином виконана, починаючи 
від угод про розподіл активів колишньо-
го СРСР і закінчуючи Договором про 
дружбу, співпрацю і партнерство між 
РФ та Україною від 35 травня 1997  р. 
чи Договором між Україною та РФ про 
українсько-російський кордон від 28 
січня 2003  р. В обох випадках для під-
писання договорів до Києва прибували 
президенти РФ Б. Єльцин і В. Путін, і це 
теж увіходить до маніпулятивних трюків 
Москви. А наслідок  – окупована знач-
на частина території України. Те ж саме 
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стосується і міжнародних «зобов’язань» 
Росії, починаючи від Переяславського 
договору і закінчуючи Будапештським 
меморандумом – в обох випадках гаран-
тувались українській державі суверені-
тет та територіальна цілісність, і обидва 
рази ці обіцянки нахабно і цинічно були 
порушені. Що ж стосується ізоляціоніз-
му  – політичного, культурного, світо-
глядного, економічного і, чи не найголо-
вніше, громадянського, то сучасна РФ 
практикує його як засадничу підвалину 
утвердження своєї винятковості та месі-
анського призначення, хоча для її грома-
дян це перетворюється в життя на своє-
рідному «острові» за міцним парканом 
від цивілізованого світу.

Інтегральним підсумком взаємодії 
ціннісних структур всіх рівнів є жит-
тєсвіт, який проектується в людину за 
допомогою різноманітних знаків та сим-
волів [8]. Автентичний життєсвіт люди-
ни, тобто успадковане від своїх предків 
довкілля з унормованими звичаями та 
традиціями, здобутками і проблемами, 
національною культурою та рідною при-
родою, є тим живильним середовищем, 
яке формує людину, дає їй сенс і пер-
спективу власного життя, створює опти-
мальні можливості для творчої самореа-
лізації особистості. І, навзаєм, життєсвіт, 
який зазнав руйнівного чужорідного 
впливу, стає для людини несумісним для 
повноцінного існування, своєрідним 
антагоністом її внутрішніх потреб та 
морально-етичних імперативів буття. 
Життєсвіт, змодельований і опредметне-
ний за матрицею загарбника, нівечить та 
незворотно трансформує здатність інди-
віда протистояти такому впливу, реалі-
зувати свою самодостатність та покли-
кання. Сучасне українське суспільство і 
досі не змогло повністю звільнитися від 

системи радянських «цінностей». А по-
переду ще практично нескінченний край 
роботи з усунення цього реліктового 
життєсвіту, який вперто нам нав’язує 
Росія.

Компаративістика 
альтернативних доменів

Гіркий досвід Другої світової війни 
змусив цивілізований світ докорінно 
трансформувати ціннісний домен у між-
державних стосунках. Запорукою ново-
го міжнародного порядку, в якому мали 
б панувати мир та злагода і водночас 
недопущення глобальних військових 
катаклізмів, стало формування нових 
наддержавних структур: організацій, со-
юзів, об’єднань тощо. Чільне місце в цьо-
му процесі обіймає заснування Органі-
зації Об’єднаних Націй (ООН) (1945) та 
Північноатлантичного договору (НАТО) 
(1949), в статутних положеннях яких 
були зафіксовані нові ціннісні принципи 
співпраці між учасниками договорів. Зо-
крема, у Вашингтонському договорі про 
утворення НАТО зафіксовано, що учас-
ники, «сповнені рішучості захистити 
свободу, спільну спадщину своїх народів 
і їхню цивілізацію, засновану на прин-
ципах демократії, свободи особистості і 
верховенства права, прагнучи сприяти 
стабільності і добробуту в Північноат-
лантичному регіоні, вирішили об’єд на ти 
свої зусилля для здійснення колектив-
ної оборони та підтримки миру і безпе-
ки»  [16]. І саме ця категоріальна тріада 
«демократія–свобода–закон» стала ви-
значальною у формулюванні головної 
мети діяльності НАТО  – мир і безпека 
задля стабільності і добробуту громадян 
нового об’єднання. Інакше кажучи, до-
сягнення високої мети має ґрунтувати-
ся і на бездоганних морально-етичних 
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принципах. Завдяки обраному імпера-
тиву відбувалося в подальшому нарощу-
вання змісту та обширів ціннісного до-
мену розвинених демократичних країн.

Чи не найповнішою мірою це про-
стежується в аналізі руху держав до 
об’єднаної Європи. Знаковими віхами 
на цьому шляху стала низка важливих 
міждержавних актів, котрі чітко реа-
лізовували стратегічний вектор утвер-
дження нових цінностей міжнародної 
спільноти. Римський договір 1957  р. 
ознаменував створення Європейського 
Економічного Співтовариства, в якому 
економічні інтереси сторін мали гармо-
нізуватись з  вимогами індивідуальної 
свободи, рівності та соціальної справед-
ливості. Маастрихтський договір 1972 р. 
істотно розширив поле ціннісного до-
мену, проголосивши відданість принци-
пам свободи, демократії, поваги до прав 
людини, основних свобод і верховенства 
права. Ці принципи як аксіологічний 
базис діяльності організації інституалі-
зував Амстердамський договір 1997  р., 
який і закріплював утворення Європей-
ського Союзу. Важливим наголосом у 
ньому стало те, що означені принципи 
мають стати спільними для громадян 
об’єднаної Європи, а їхні зусилля – спря-
мованими на забезпечення сталого роз-
витку всіх держав-членів ЄС. У підсумку 
на початку XXI  ст. ЄС офіційно визна-
чився з переліком базових європейських 
цінностей, оприлюднивши свою пози-
цію у спеціальному документі. Отже, 
базовими європейськими цінностями 
є: 1. Гуманістичне мислення; 2. Раціо-
нальність; 3. Секулярність; 4. Верховен-
ство права; 5. Демократія; 6. Захист прав 
людини  [27]. Вельми прикметно, що до 
цього тезауруса поряд із політичними 
цінностями було віднесено і цінності 

епістемологічні, тобто людського мис-
лення і думання. Тим самим людська 
свобода була взята під опіку розвине-
них демократій не тільки в контексті 
фізичному, як матеріальних самототож-
них об’єктів, але і в ментальному вимірі, 
тобто саме як Людини розумної – Homo 
sapiens. Прикметно, що в безпосеред-
ньому зв’язку з цими цінностями знахо-
диться і культурний тренд, у якому єв-
ропейська політика обертається навколо 
таких пріоритетів: культурна спадщина, 
злагода і спорідненість, формування 
здорового довкілля, гендерна рівність та 
міжкультурний діалог [9, с. 45].

Визначальною духовно-практичною 
категорією діяльності ЄС в сучасних 
умовах виступає своєрідний ціннісний 
«декалог», до складу якого належать: 
мир, права людини, демократія, закон-
ність, свобода особистості, рівноправ-
ність, толерантність, солідарність, само-
реалізація та мультикультуралізм [1; 25, 
c. 23–24]. Йдеться не про ті чи інші аксіо-
логічні конструкти, котрі мають фено-
менологічну, навіть віртуальну, природу, 
тобто «пропонуються» соціуму «згори», 
тобто законсервовані матриці для вжит-
ку як керівництво до дії. Насправді ж 
ідеться про питомі європейські ціннос-
ті, апробовані та вистраждані народами 
протягом своєї складної багатовікової 
історії, які є проявом волі та бажання 
самих громадян. Водночас об’єктивний 
(науковий) історичний наратив засвід-
чує: відступ або ж нехтування тими чи 
іншими атитюдами з системного цінніс-
ного домену здатні призвести до най-
несподіваніших трагічних наслідків, 
включно зі сповзанням окремих держав 
до диктатури, автократії та повного не-
хтування людськими правами і свобо-
дами. Навпаки, законодавчо закріплені 
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відповідними актами цінності – питома 
духовно-практична складова і здобуток 
європейської культури – є колективним 
продуктом суспільної свідомості і со-
ціальних процесів, які стали органіч-
ним мірилом буття її носіїв, громадян 
об’єднаної Європи.

Навзаєм політична практика існу-
вання тоталітарних режимів ґрунту-
ється на примусовому нав’язуванні 
поневоленій людності привнесеного за-
гарбником свого власного ціннісного 
домену. В імперській Росії світоглядною 
домінантою режиму була тріада «Вера–
Царь–Отечество», призначення якої 
полягало у формуванні безумовного вір-
нопідданства аж до беззастережної по-
кори представникам влади. В СРСР лек-
семи комуністичної утопії про рівність, 
свободу, достаток та братерство народів 
наповнювались практично тим самим 
змістом, а саме  – відданістю режиму, з 
безумовною репресивною селекцією всіх 
інакомислячих та інакодіючих. Сучасна 
РФ торує свій політичний шлях тими ж 
великодержавними манівцями. В її Кон-
ституції, зрозуміло, також є апеляція до 
базових цінностей, але їхній контекст за-
вжди виявляється державо-, а не люди-
новимірним. Їхній перелік вкладається 
в кілька позицій: патріотизм, соціальна 
солідарність, громадянськість (служін-
ня Батьківщині), сім’я, здоров’я, освіта, 
праця і творчість, наука, традиційні ро-
сійські релігії, мистецтво та література, 
людство. В перших трьох позиціях ви-
разно проступають смислові інтенції 
класичної імперської тріади «служіння» 
громадян державі та її зверхникам, а в 
інших  – фактично йдеться про підмі-
ну семантичних значень та ієрархічної 
логістики людських цінностей загаль-
нокультурними трендами. Водночас з 

поля зору укладачів Основного закону 
повністю «випали» основні людські цін-
ності: особиста свобода, рівність перед 
законом, демократія тощо. Відповідь на 
це питання є риторичною: цих положень 
там немає, бо їх там, за російською ло-
гікою, не має бути. На цю тему відверто 
висловився путінський куратор Валдай-
ських читань Іван Тимофеєв: ми не до-
зволимо «вестернізувати» Росію [21].

А які ж цінності пропонує сама Росія 
на «експорт» сусіднім державам? Ту саму 
горезвісну «матрицю», адаптовану до су-
часних реалій, тобто власних можливос-
тей здійснювати агресію, з одного боку, 
та здатність потенційної жертви чинити 
ефективний опір  – з другого. Фахівці з 
Національного інституту стратегічних 
досліджень вважають, що їхній зміст ви-
значається самою сутністю путінської 
моделі монополії на владу, котра забез-
печується домінуванням силових струк-
тур та контролем над економічними 
ресурсами країни, при повному нагляді 
за громадською думкою та зведенням 
ролі демократичних політичних інсти-
туцій до фікції  [17, с.  7]. Для об’єктів 
російських зазіхань пропонуються цілі 
ціннісні «скрутки» політичного, куль-
турного, мовного, економічного, фінан-
сового та військового характеру, завдяки 
яким їх можна було б трансформувати 
в іще одну складову свого імперського 
простору. Чи не найповнішою мірою на 
собі це відчуває Україна, яка традицій-
но є історичною противагою амбітним 
великодержавним планам Кремля. Най-
головнішими засобами впливу серед них 
є розв’язана Росією гібридна війна про-
ти України, ціль якої  – завдати Україні 
максимальної шкоди та збитків прак-
тично в усіх сферах життєдіяльності з 
використанням будь-яких (включно із 
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забороненими) методів та інструментів 
з наступним поглинанням її як власного 
ресурсу.

Російська ціннісна «матриця» при 
цьому спрямована на український домен 
цінностей з намаганням принизити, дис-
кредитувати і, зрештою, зруйнувати його 
та здійснити процедуру віртуального та 
онтологічного заміщення. Чільне місце 
при цьому обіймає політико-світогляд-
ний концепт «русский мир» для інститу-
алізації гуманітарного простору РФ поза 
її державними межами. Економічні ва-
желі, насамперед сировинні, енергетичні 
та технологічні, спрямовуються на по-
силення залежності економіки (а отже, 
і рівня життя населення) України від 
російських монополій. Активно практи-
кується фінансування «п’ятої» колони в 
Україні шляхом корупційних дій  та по-
шуку можливостей використання для 
власних інтересів зв’язків у різних гілках 
влади, управлінських сферах, силових 
структурах та органах безпеки тощо. 
Повномасштабною видається також й 
інтервенція в культурну сферу України: 
радіо- та телемережу, періодичні ви-
дання, інтернет-ресурси, кіноіндустрію; 
підконтрольні Москві церковні струк-
тури використовуються для створення 
в публічному просторі держави осеред-
ків кризових ситуацій, конфліктогенних 
зон, відвертих актів протистояння за-
конній владі. Цинізм російської влади 
в зневажанні людськими долями, їхні 
амбітні плани щодо переоблаштування 
всього світу за власними лекалами зму-
шують світову спільноту сприймати та-
кий виклик всерйоз і солідарно та вишу-
кувати ефективні рішення розв’язання 
цієї проблеми: «Російська ставка на хаос 
і конфліктність може стати вирішаль-
ним чинником консолідації провідних 

глобальних гравців навколо узгоджених 
правил, цінностей та орієнтирів»  [17, 
с. 413]. І досвід XX ст. з подолання колек-
тивними зусиллями глобальної загрози 
від нацистського режиму дає обнадій-
ливі сподівання на торжество загально-
людських цінностей.

Інвазія агресивної чужорідної цін-
нісної матриці в український соціум 
розпочинається з докладання різнома-
нітних зусиль зі створення в ньому цін-
нісного вакууму, стирання зі свідомості 
та пам’яті автохтонного населення одвіч-
них смислів та векторів життя. Досяга-
ється це найрізноманітнішими шляхами 
та засобами, вихідними з яких є фізичне 
знищення непокірних («інших»), висе-
лення та депортація з рідних країв, терор 
голодом, кримінальні переслідування та 
репресії, постійна і всюдна регламента-
ція життя і діяльності, роботи і відпо-
чинку, потреб і обов’язків, навіть мрій і 
сподівань. Водночас докладаються ціле-
спрямовані зусилля з переформатування 
не лише людини, але і її навколишнього 
світу, тобто світу української людини. 
Ще засновник більшовизму просторі-
кував про те, що з усіх видів мистецтва 
для них найважливішим є кіно. Ця сфе-
ра, як і всі інші напрямки т. зв. культури 
агресора, стала механізмом доведення до 
споживача символів, зразків, еталонів та 
поведінкових кодів, котрими мають на-
дихатися суб’єкти сприйняття. При цьо-
му навіть не припускалася можливість 
піддавання сумніву чи запереченню 
запропонованих цінностей  – за це пе-
редбачалось кримінальне покарання. В 
умовах руйнування традиційного жит-
тєсвіту і створення ціннісного вакууму 
потреба у виживанні викликала необ-
хідність ціннісної мімікрії  – пристосу-
вальної адаптивної реакції на існуючі 
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загрози власному існуванню, суть якої 
полягала в коригуванні світоглядних та 
ідейних орієнтацій та переконань, по-
ведінкових норм та звичок, смислових 
життєвих ідеалів. Головна мета подібної 
ціннісної мімікрії – потреба у виживан-
ні, продовженні власного існування та 
кола ближніх (сім’я, рід, спільнота тощо) 
людей. Для окупаційної влади доведен-
ня місцевого населення до стану, під час 
якого найголовнішою метою їхнього іс-
нування є постійна думка і зусилля щодо 
фізичного виживання, є найоптимальні-
шою підвалиною для перетворення цієї 
людності в масу слухняних виконавців 
їхньої волі.

World Values Survey (WVS)
Ціннісні зрушення в суспільствах 

модерної доби відображають глибин-
ні процеси, котрі протікають на різних 
його рівнях, насамперед політичному, 
громадянському та економічному. Фун-
даментальне значення при цьому на-
бувають також глобальні процеси та 
міждержавні стосунки. Від їхнього ро-
зуміння істотно залежить визначення 
стратегій стійкого розвитку, логістики 
та прогнозування розвитку, адекватного 
реагування на виклики та загрози всьо-
му людству і окремим його регіонам та 
суб’єктам міжнародних відносин. Вка-
зані чинники істотно мотивували запо-
чаткування у 1981 р. проекту європей-
ське дослідження цінностей (European 
Values Study) (EVS). Нідерландські вчені 
Ян Керкгофс та Рууд де Мур з Універси-
тету Тілбурга вирішили дослідити, яким 
чином економічні та технологічні транс-
формації вплинули на основні цінності 
та мотивації громадськості розвинених 
індустріальних суспільств. Підтримую-
чи цю ініціативу, аналогічні моніторинги 

були здійснені в тому ж році також і в 
США, Канаді та деяких інших країнах 
під керівництвом відомого соціолога, 
директора Центру політичних дослі-
джень Р. Інґлгарта. Так фактично було 
започатковано проект Огляд цінностей 
світу, або Всесвітнє дослідження цін-
ностей (World Values Survey) (WVS). І 
результати були вражаючими, насампе-
ред у контексті виявлення глобальних 
позитивних зрушень у суспільному роз-
витку світової спільноти. Як згодом за-
значав соціолог Х. Херпфер (Абердин, 
Велика Британія), президент Всесвітньої 
асоціації цінностей, «результати WVs 
показують, що кореляція між цінностя-
ми самовираження і активністю соціаль-
них рухів громадянського суспільства і 
демократичних інститутів дивовижно 
потужна і проявляється в суспільствах 
по всьому світу» [23, с. 38].

Дослідження в рамках EVS/WVS 
здійснюються за стандартизованою ме-
тодикою, логістикою та позиціями. Про 
їхній зміст досить чітке уявлення да-
ють змінні (кластери), апробовані вже 
в другому і третьому циклах. Основни-
ми з них є: задоволеність життям; толе-
рантність (у сексуальній сфері); толе-
рантність (в етнічній сфері); протестна 
поведінка; міжособистісна емпатія; вза-
ємна довіра; соціальні зв’язки; інсти-
туціональна довіра (до органів влади); 
інституціональна довіра (до політичних 
інституцій); політична поміркованість; 
інтерес до політики; громадська діяль-
ність; релігійність [3, с. 114].  Протягом 
останніх десятиліть і донині вони прова-
дяться в понад 100 країнах світу, в яких 
проживає більше 90% населення плане-
ти [10]. Періодичність досліджень вимі-
рюється своєрідними «хвилями»  – пер-
шою (1981–1984) та другою (1989–1993); 
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потім WVs здійснювалися з інтервалом 
кожні п’ять років. В Україні відповідний 
соціологічний моніторинг eVs відбував-
ся в 1996 та 2008 роках, а WVs – в 1999, 
2006, 2011 та 2020 роках. Кожна країна, 
з учасниць опитування, отримує, таким 
чином, можливість не лише мати уяв-
лення про ціннісні зміни, які відбува-
ються всередині неї самої, але й відчути 
свою причетність/непричетність до по-
зитивних/негативних аксіологічних змін 
і тенденцій, котрі протікають на гло-
бальному та локальному рівнях.

Одним з очільників та концептуа-
лістів WVs був американський соціолог 
Р. Інґлгарт, який запропонував ефек-
тивну програму оцінки аксіологічних 
змін та їхнього впливу на різноманітні 
сфери суспільного життя, насамперед 
на рівень розвитку економіки та демо-
кратії. Модель Інґлгарта ґрунтується на 
порівняльному зіставленні показників 
різних країн за принципом бінарної 
опозиції: 1) традиційні цінності – секу-
лярно-раціональні цінності; 2) цінності 
виживання  – цінності самовираження. 
Ідеальним маркером для оцінки цієї мо-
делі є суспільство західного типу, в яко-
му перша опозиція передбачає рух від 
індустріального («матеріалістичного») 
до постіндустріального (інформацій-
но-технологічного) суспільства, а друга 
підкріплюється постійно зростаючими 
високими рівнями ВВП та загального 
добробуту населення цих країн. Для кра-
їн третього світу та колишнього «черво-
ного поясу» (радянського домінування) 
(ex-Communist або ortodox, тобто екс-
комунізму чи православ’я  – в терміно-
логії Інґлгарта), а отже  – і для України, 
перші складники обох опозицій  – тра-
диційні цінності та цінності виживан-
ня  – набувають додаткового змісту, 

пов’язаного з накладанням одна на одну 
двох критеріальних схем: власної цінніс-
ної (1) та привнесеної окупантом (2). Як 
зазначали Х. Вельцель та Р. Інґлгарт, «без 
колапсу радянського імперіалізму жод-
ні хвилі демократизації не прокотилися 
б Східною Європою 1989 року. Це без-
сумнівно, проте це не спростовує теорію 
модернізації» [3, с. 95]. Але і в цьому ви-
падку, згідно з концепцією міжпоколін-
ної трансмісії цінностей, обґрунтованою 
цими вченими, традиційні релікти, на-
віть у разі відсутності об’єктивних під-
валин їх існування, продовжують відтво-
рюватися, репродукуючи певним чином 
і ті чи інші риси життєсвіту минулого. І 
саме економічна та культурна модерні-
зації в змозі спочатку притлумити, а зго-
дом – і повністю розірвати відтворення 
архаїчних цінностей «матеріалістичної» 
доби, у випадку з Україною  – з жахами 
тоталітарної минувшини. 

Соціологія 1981–2001  рр. (81 краї-
на, 85% населення планети) дала мож-
ливість зробити надзвичайно важливі 
висновки: «Засадничі цінності й пере-
конання, характерні для членів передо-
вих суспільств, радикальним чином від-
різняються від цінностей і переконань 
жителів менш розвинених країн  – і ці 
цінності в процесі соціально-економіч-
ного розвитку еволюціонують в прогно-
зованому напрямку. Зміни цінностей, 
в свою чергу, ведуть до важливих соці-
ально-політичних наслідків, сприяючи 
утвердженню гендерної рівності та де-
мократичних свобод і вдосконаленню 
державного управління»  [11, с.  10]. На 
підставі величезного емпіричного ма-
теріалу Інґлгарт навіть сформулював 
фундаментальне узагальнення  – теорію 
постматеріалізму, згідно з якою в сучас-
них розвинених країнах визначальним 
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ціннісним концентром для громадян є 
суб’єктивне благополуччя. 

Екстраполюючи це узагальнення на 
Україну 90-х років минулого століття, 
стає цілком очевидним смисл еконо-
мічного шантажу України з боку Росії: 
гальмування її економічного розвитку 
залишало в пріоритеті, як у радянські 
часи, на передньому плані саме ціннос-
ті виживання, а не саморозвитку. Про 
це переконливо засвідчили відстеження 
ціннісних орієнтацій сучасної молоді 
України (вік від 14 до 35 років) на пред-
мет пріоритетності ціннісних кластерів 
для їхнього саморозвитку  [24]. З безза-
перечною перевагою на чільному місці 
виявився такий показник, як «стабільна 
економіка», причому протягом усього 
проміжку часу дослідження: 1996  р.  – 
68%, 2006  р.  – 64,7%, 2011  р.  – 72,6%. 
Навіть такий важливий показник, як 
«боротьба зі злочинністю», виявився 
практично на порядок меншим (відпо-
відно по роках  – 13,2; 8,3 і 8,6%), тобто 
суспільні негаразди не такою мірою тур-
бували ініціативну молодь у своїх амбі-
ційних планах, аніж незадовільний еко-
номічний чинник. 

новітні ціннісні тренди
WVs-7, тобто сьома хвиля Світово-

го дослідження цінностей, в Україні ви-
явила низку змін та тенденцій, причому 
як позитивного, так і дещо небажаного 
змісту. Слід мати на увазі, що повнота 
і спектр опитування охоплюють прак-
тично увесь домен сучасного життєсвіту 
українських громадян, про що свідчать 
запропоновані реципієнтам позиції для 
оцінки. Всього було запропоновано 14 
кластерів, тобто типологічно спорідне-
них тематичних груп: соціальні ціннос-
ті, ставлення і стереотипи; соціальне 

благополуччя; соціальний капітал, дові-
ра і членство в організаціях; економіч-
ні відносини; корупція; міграція; індекс 
постматеріалістичних цінностей; наука 
і технології; релігійні цінності; безпека; 
етичні цінності і норми; політичні інте-
реси і політична участь; політична куль-
тура і політичний режим; демографічна 
інформація  [19]. Ціннісний зміст кож-
ного з кластерів відображає ту чи іншу 
сферу буття нації-держави, презентова-
ної крізь призму особистісного сприй-
няття та реакції на дійсність, у якій здій-
снюється соціалізація індивідів. 

Дослідницький колектив під керівни-
цтвом відомої соціологині О. Балакірє-
вої стверджує: «Українці почуваються в 
більшій безпеці, в тому числі фінансово, 
а також більш щасливо, ніж 9 років тому. 
Крім того, більшість тенденцій свідчать 
про рух до секулярно-раціональних цін-
ностей і цінностей самовираження» [19, 
с. 13]. І це сталося за період, означений 
складними внутрішньополітичними ви-
кликами та зовнішніми загрозами для 
України. Втім аналітики мусили конста-
тувати також і ту прикру обставину, що 
«ціннісно-культурне поле українського 
суспільства характеризується супереч-
ливим та дуже повільним відходом від 
пострадянських орієнтацій у сферах 
розбудови державного та політичного 
устрою, економіки, формування між-
особистісних стосунків, правової систе-
ми тощо» [19, с. 13]. Вельми показовими 
в цьому відношенні є відповіді щодо 
поважання в Україні прав людини (ак-
сіологема Q253). Основний масив оці-
нок (приблизно ¾ опитаних) групується 
навколо ситуації непевності: «в деякій 
мірі поважаються», «швидше не пова-
жаються»; майже п’ята частина (17,0%) 
вказала – «абсолютно не поважаються». 
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Причому загальний тренд, порівняно з 
2011  р., визначився чіткими тенденція-
ми позитивних змін. Попри всі сукупні 
причини відповідних змін, агресивна по-
літика РФ щодо України відіграла свою 
знакову роль в обох випадках: у першо-
му, при нарощуванні позитивних змін, 
йдеться про мобілізаційну відповідь 
українського суспільства на гібридну ві-
йну, в другому, збереження радянських 
артефактів, – як один із наслідків наро-
щування того ж деструктивного впливу 
РФ на внутрішньоукраїнські структури 
на предмет посилення їхньої залежності, 
лояльності чи навіть беззастережної від-
даності Кремлю.

Тим часом WVs намагається охопи-
ти до своєї мережі досліджень також і 
РФ. За оцінками самих російських соціо-
логів, за підсумками сьомої хвилі WVs 
(2015) «на тлі погіршення матеріального 
становища населення виявились озна-
ки соціогуманітарної рецесії: знизилась 
підтримка сучасних базових цінностей – 
життя, незалежності, свободи, ініціатив-
ності, прав і свобод людини, знизився 
й індекс соціального самопочуття лю-
дини»  [5, с.  81]. Поза сумнівом, подібні 
екзистенційні зміни є прямим наслідком 
політики путінського режиму щодо на-
рощування самодержавного правління 
та агресії проти інакомислячих.

Досить обнадійливими в контексті 
формування національної свідомості 
громадян демократичної країни є резуль-
тати соціологічного дослідження «Хто 
ми: портрет українців очима українців», 
яке здійснив Український інститут май-
бутнього упродовж 17 липня – 1 серпня 
2021  р. Репрезентативне дослідження 
було як за вибіркою (5000 респонден-
тів), так і за регіонами – Захід, Схід, Пів-
день, Центр, Донбас (крім тимчасово 

окупованих територій  ОРДЛО та АРК). 
Двома новими найпоширенішими цін-
ностями українців стали свобода слова 
(45%) і сім’я (36%); до них впритул набли-
жаються за значенням добробут (31%), 
можливість критикувати владу (31%) 
та незалежність України (30%) [12]. Над-
звичайно показовими є і думки громадян 
щодо головних символічних цінностей 
України, серед яких були означені: пра-
пор (60%), гімн (52%), мова (46%), тризуб 
(36%), вишиванки (29%) та українські 
пісні (19%). Дослідники особливо на-
голошують на цій знаковій відмові від 
«борщового» символізму на користь дер-
жавного й етнічного: «Такий вибір – пер-
ший крок до усвідомлення держави (а не 
території, населеної українцями)»  [12]. 
Так, натуральний символізм щодо Укра-
їни  – ще один релікт імперсько-радян-
ської минувшини, коли її розглядали 
лише як ресурс, зі своїми прикметними 
і пікантними  – для московського цен-
тру – особливостями, цікавими на пред-
мет усвідомлення свого імперського 
розмаїття. Але для України – нічого біль-
шого: невизнання і несприйняття ані як 
окремого народу, ані як держави, ані як 
самобутньої унікальної культури. Тому 
означені світоглядно-ціннісні зрушення 
в суспільній свідомості українців пере-
конливо засвідчують: три десятиліття 
незалежності, попри усі складнощі та 
виклики, все ж дали свої ваговиті плоди, 
коли громадяни України самоусвідомлю-
ють себе як самодостатню складову євро-
пейської цивілізації.

Практично одночасно з цим дослі-
дженням Фонд «Демократичні ініціати-
ви» імені Ілька Кучеріва спільно з Цен-
тром Разумкова 29 липня  – 4 серпня 
2021 р. провели опитування щодо такої 
фундаментальної національної цінності 
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України, як державна мова  [7]. Відомо, 
що з липня 2019 р. набув чинності закон 
про функціонування української мови 
як державної, а з січня 2021 р. запрацю-
вало його положення про її функціону-
вання у сфері обслуговування, причому 
незалежно від форми власності. Опиту-
вання було репрезентативним  – і щодо 
кількості респондентів, і щодо охоплен-
ня регіонів. Виявилося, що понад поло-
вина (54,9%) підтримують регламенто-
вані норми, хоча значна частина (20,2%) 
їх не сприймає. При цьому майже дві 
третини учасників (59%) засвідчили, що 
використання української мови у сфері 
обслуговування таки стало дещо біль-
шим. Вельми показовою є і статистика 
щодо визнання української мови як рід-
ної залежно від величини та статусу на-
селеного пункту, в якому проживають 
реципієнти. Для міст-мільйонників цей 
показник складає 54,5%, у містах від ста 
тисяч і до мільйона  – 76,2%, міст і міс-
течок до ста тисяч – 81,6%, а в селищах 
міського типу та селах – 87,9%. Це вкотре 
засвідчує ту обставину, що саме міська 
інфраструктура в часи радянщини була 
основним середовищем зросійщення 
українців, і наслідки цієї політики не по-
долані і донині. Отже, закон почав діяти, 
хоча і з великим запізненням, але до пов-
ного унормування вимог щодо повноти 
функціонування державної мови ще не-
простий шлях. Адже для 78,3% українців 
українська мова є рідною, і формальні 
показники поки що засвідчують певну 
неповноту у дотриманні їх конституцій-
них прав, так само як і для всіх громадян 
щодо обо в’яз ко вості виконання закону 
про функціонування української мови 
як державної.

А якщо порівняти з думками грома-
дян висновки експертів: чи зміниться 

істотно картина з утвердженням націо-
нальних цінностей в Україні? Відповідь 
на це питання можна отримати, звер-
нувшись до спеціального дослідження, 
проведеного до 30-річного ювілею не-
залежності України  [22]. Своєрідним 
концентром запитальника була оцінка 
головних позитивних і негативних по-
дій за цей історичний проміжок. Серед 
позитивних визначились з першочерго-
вістю таких подій: Революція Гідності; 
вибори–2004 і Помаранчева революція; 
референдум про незалежність України 
1991 р.; прийняття Конституції України; 
прийняття Акта про незалежність Укра-
їни; запровадження безвізового режиму 
з ЄС та ін. Серед негативних подій, при-
близно з однаковими «мінусовими» рей-
тингами, виокремились такі: пандемія 
коронавірусу; окупація Криму; укладан-
ня «Харківських угод» про продовжен-
ня перебування ЧФ РФ в Севастополі; 
президентство В. Януковича; вбивство 
В’ячеслава Чорновола тощо. Практич-
но всі події, виходячи із симпатій та 
антипатій фахівців, мають безпосеред-
нє відношення до загальнонаціональ-
них суспільних інтересів, тобто стосу-
ються як усієї держави, так і кожного з 
її громадян. Причому якщо позитивні 
тренди асоціюються з волевиявленням 
громадян самої України, то негативні 
містять у собі, прямо чи опосередкова-
но, деструктивні впливи спадкоємиці 
СРСР і країни-агресора  – Російської 
Федерації. А це, у свою чергу, має слу-
гувати  – і слугує  – для громадянського 
суспільства та владних структур Укра-
їни безпосереднім дороговказом щодо 
змісту і значення тих цінностей, якими 
живе і надихається український народ, 
і тими ерзацами-матрицями, котрі на-
хабно і цинічно намагається увіпхати до 
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нашого спільного дому непроханий пів-
нічний сусід.

Відомий український соціолог А. Руч-
ка концептуально узагальнив динаміку 
ціннісних пріоритетів населення Укра-
їни за останні три десятиліття (1991–
2020), що дало можливість виявити 
чинність та евристичну продуктивність 
моделі Інґлгарта щодо України  [18, 
с.  72]. Зокрема, до 2000  р. переважали 
(три чверті населення) «матеріалістич-
ні» цінності («виживання»), серед яких 
домінували «тілесно-вітальні цінності» 
(здоров’я, добробут, сім’я тощо): з по-
кращанням економічного становища 
в 2001–2010  рр. зросли цінності соці-
ального комфорту та самореалізації; 
наступна декада 2011–2020  рр., попри 
колосальні збурення політичного та вій-
ськового чину, засвідчила прогресуюче 
зростання значення цінностей саморе-
алізації та демократії. У зв’язку з цим 
вчений зазначає: «Зростання рейтингу 
самореалізаційних цінностей свідчить 
про поширення в українському соціумі 
феномена індивідуалізації, пов’язаного 
з реалізацією цінностей саморозвитку… 
Зростання важливості просоціальних 
цінностей (особливо у третій декаді) 
пов’язується із посиленням комунікації, 
толерантності, солідарності, соціальних 
зв’язків, пошуку сенсу життя в акту-
альних суспільних умовах» [18, с. 77]. У 
своїй сукупності модернова стратегія са-
мореалізації в українському суспільстві 
має вишукувати можливість інституалі-
зації принципів розширення індивіду-
альної свободи і відповідальності, рів-
них можливостей, а також досягнення 
універсальної раціональності і ефектив-
ності. Традиційна проблема виживан-
ня індивідів та цілих спільнот, століття 
практикована окупаційними режимами, 

має залишитись лише набутком минув-
шини  – як гірке попередження про не-
припустимість повернення до подібного 
стану речей. 

Предиктори та аксіологеми само-
реалізації серед української політичної 
нації, громадянського суспільства знахо-
дяться в ціннісному гнізді загальноєвро-
пейських цінностей з притаманними їм 
гуманістичними та демократичними до-
мінантами. В цьому випадку слід згадати 
пророчі слова К. Вельцеля та Р. Інґлгарта 
щодо стратегії ціннісних трансформацій: 
«Утвердження демократії  – не просто 
результат вишуканого торгу в колах еліт 
і «конституційної інженерії». Воно зале-
жить від глибоко закорінених ціннісних 
орієнтацій народу в цілому. Ці орієнта-
ції спонукують людей вимагати свободи 
і «зворотного зв’язку» з боку влади  – і 
підкріплювати слова діями, котрі забез-
печують такий результат. Справжня де-
мократія  – не механізм, який достатньо 
завести, щоб він працював автоматично. 
Її дієздатність залежить від народу» [11, 
с.  11]. Відомий український історик 
Я. Грицак звертає увагу на здатність укра-
їнського народу до максимальної кон-
центрації зусиль для відсічі/подолання 
смертельної загрози для свого існування. 
Цю здатність вчений називає «факто-
ром X» – самоорганізацією українського 
суспільства, за якою стоїть потужна істо-
рична традиція. Йдеться, по суті справи, 
про інтуїтивне відчуття наближення до 
тієї межі, за якою втрачається сутнісна 
якість самої системи, тобто українсько-
го етносу. А. Ручка іменує цей чинник 
«загальним солідаризмом»  [18, с.  77]. 
Потужна стороння біфуркація виступає 
як своєрідний каталізатор концентрації 
внутрішніх потенцій народу, спрямова-
них на усунення дії такого чинника.
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На прикладі подій 2013–2015  рр. в 
Україні виявилося, що солідарність  – 
імпліцитна архетипова ознака україн-
ського характеру. Вона з’являється як 
колективна реакція на спричинену не-
справедливість, намагання влади реа-
німувати життєсвіт минувшини, асо-
ційований насильством, несвободою, 
репресіями та злиднями. На такому 
когнітивному ґрунті і відбулася «поля-
ризація солідарності до непримиренних 
«ми» і «вони»  [14, с.  22]. В даному разі 
«ми» – активна частина громадянського 
суспільства, котра прагне утвердження 
цінностей самовираження та демократії. 
«Вони» – прихильники (вільні чи невіль-
ні) традиційних цінностей тоталітар-
ного штибу зі сподіванням утвердити в 
державі жорстку недемократичну систе-
му правління. Як відомо, в самій Україні 
«ми» дістали перемогу, щоправда доро-
гою ціною, а «вони» кинулись за допо-
могою до володаря і носія тоталітарних 
матриць – Росії.

Новітня історія України засвідчує 
існування тих чи інших тенденцій та 
намірів утвердження авторитарності 
влади. Окрім відвертого зовнішнього 
протекціонізму до подібних явищ, на-
самперед з боку РФ, певною мірою цьо-
му сприяла й електоральна поведінка 
виборців України. Саме завдяки їхній 
волі, виявленій на президентських ви-
борах, владу обіймали претенденти з 
непомірними амбітними планами і на-
маганнями втілити їх у життя неправед-
ним чином. І знову саме воля спільноти, 
громадянського суспільства шляхом 
організованого мирного спротиву ста-
вала перепоною на шляху до подібних 
зловживань. У цьому зв’язку наукова 
соціологія засвідчує, що суспільний 
запит на «сильну руку» в Україні не 

призведе до авторитаризму  [15]. Тео-
ретичним підґрунтям такого висновку 
є теорія конгруентності, згідно з якою 
правлячий режим є стабільним тією мі-
рою, якою його спосіб здійснення влади 
відповідає уявленням та сподіванням 
людей про її належне функціонування. 
При існуванні об’єктивних причин для 
розчарування (невиконання передви-
борної програми, зловживання, коруп-
ція тощо) суспільна думка рефлексує в 
бік необхідності зміни управлінських 
структур і зазвичай досягає своєї мети. 
Щоправда, ціна за подібні владні експе-
рименти для всієї України буває занад-
то дорогою, що переконливо засвідчили 
події, пов’язані зі спричиненням Рево-
люції Гідності. 

Українська історія в часи бездержав-
ності є яскравим прикладом незгасаю-
чої боротьби українського народу за не-
залежність. Водночас це спостерігалось 
у визвольних змаганнях завжди  – це 
була і боротьба за демократію. Безумов-
ним підтвердженням цього є новітня іс-
торія України, в якій народ хотів мати не 
просто незалежну державу з будь-якою 
формою правління та суспільного ладу, 
а жадав і жадає розбудовувати саме кра-
їну з європейськими демократичними 
цінностями, котрі є органічними і для 
самого українського народу. Свідчен-
ням цього є суспільно-політична реак-
ція громадян на спроби влади в той чи 
інший спосіб «автократизувати» своє 
правління. Революція на граніті, Пома-
ранчева революція, Революція Гідності, 
солідарний спротив російській агресії – 
ці та інші події переконливо засвідчу-
ють, що український народ цінує демо-
кратію, розбудовує її і вимагає від усіх 
гілок влади адекватної реакції на свої 
ініціативи.
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Висновки 
Конституція України (ч. 1, ст. 3) уро-

чисто проголошує, що людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Тим самим 
людина постає найвищою національ-
ною цінністю, задля якої вибудовується 
вся система регулятивних відносин як 
усередині держави, так і в її стосунках 
із зовнішніми партнерами. Людина як 
національна цінність постає головно 
у трьох ієрархічних вимірах: індивіди, 
спільноти та нація як сукупний контент 
усіх громадян держави. Відповідно від-
бувається смислове та об’ємне наванта-
ження національних цінностей на всіх 
трьох названих рівнях, починаючи від 
особистісно-екзистенційних, міжособо-
вих та міжгуртових і закінчуючи синер-
гетичними вимогами безпеки, розвитку 
та процвітання.

Сутнісна структура ціннісного бут-
тя залежить від змістового наповнення 
його базових компонентів: аксіологем, 
предикторів, атитюдів, доменів та жит-
тєсвіту загалом. У своєму природному 
розвитку етнос набуває виваженого та 
збалансованого смислового відношення 
до світу, котре забезпечує йому сталий 
розвиток на всіх рівнях буття: особис-
тісному, родинному, спільнотному, за-
гальнонаціональному. Агресивне втру-
чання і тиск на його ціннісні архетипи з 
боку завойовника відбувається шляхом 
накладання трансформаційної матриці 
з векторизованою кодифікацією мис-
лення, поведінки та діяльності людини. 
Українське суспільство протягом бага-
тьох століть було об’єктом подібного 
впливу, внаслідок чого виявився істотно 
порушеним його ціннісний домен, що 
потребує цілеспрямованого докладання 

сукупних зусиль незалежної держави з 
його відродження та гармонізації. 

Сучасні ціннісні тренди відслідко-
вуються, починаючи з 1981 р., в рамках 
проектів європейське дослідження цін-
ностей (European Values Study) (EVS) та 
Огляд цінностей світу, або Всесвітнє 
дослідження цінностей (World Values 
Surwey) (WVS). Були виявлені глобальні 
позитивні зрушення в суспільному роз-
витку світової спільноти, зокрема коре-
ляція між цінностями самовираження 
й активністю демократичних інститутів 
громадянського суспільства. Запропо-
нована дослідницька модель ґрунтується 
на зіставленні показників різних країн за 
принципами: традиційні цінності  – се-
кулярно-раціональні цінності; цінності 
виживання  – цінності самовираження. 
Ідеальним маркером для оцінки цієї мо-
делі є суспільство західного типу, в яко-
му перша опозиція передбачає рух від 
індустріального («матеріалістичного») 
до постіндустріального (інформацій-
но-технологічного) суспільства, а друга 
підкріплюється постійно зростаючими 
високими рівнями ВВП та загального 
добробуту населення цих країн. Укра-
їна з другої половини 90-х років XX  ст. 
включена в обидва проекти, що дає мож-
ливість виявляти позитивні та негативні 
тренди в суспільних трансформаціях та 
співміряти їх із світовими тенденціями. 
При цьому предиктори та аксіологеми, 
увесь ціннісний домен української полі-
тичної нації та громадянського суспіль-
ства знаходяться в нерозривній єдності 
із загальноєвропейськими цінностями, 
з притаманними їм гуманістичними та 
демократичними домінантами. Водно-
час, зважаючи на взаємозв’язок процесів 
демократизації та економічного поступу 
і зворотного зв’язку між ними, постає 
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необхідність кардинальної трансформа-
ції виробничої сфери у напрямку змен-
шення залежності громадян від ціннос-
тей виживання.

Позитивні зміни в ціннісних трендах 
пов’язані, особливо серед представників 
середнього і молодшого поколінь, з усві-
домленням значення загальнодержав-
них цінностей (суверенітету, територі-
альної цілісності, безпеки), взаємнісних 
аксіологем та атитюдів (толерантності, 
солідаризму, відповідальності, спра-
ведливості), культурних ідентифікато-
рів нації (мови, культури, релігії та ін.), 
із зростанням рейтингів самореаліза-
ції особистості, поширенням креатив-
ної індивідуалізації та пріоритетності 
цінностей саморозвитку тощо. У своїй 
сукупності модернова стратегія само-
реалізації в українському суспільстві 
дає можливість утверджувати принци-
пи розширення індивідуальної свобо-
ди і рівних можливостей, а також до-
сягнення універсальної раціональності 
й ефективності. Традиційна проблема 
виживання індивідів та цілих спільнот, 
століття практикована окупаційними 
режимами, має залишитись лише на-
бутком минувшини  – як гірке поперед-
ження про неприпустимість повернен-
ня до подібного стану речей. У цьому 
контексті особливого значення набуває 
проблема протистояння і неприйняття 
російської матриці буття з її потугами 
звести нанівець усю систему національ-
них цінностей України. 
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Українська історія в часи бездержавності є яскравим 
прикладом незгасаючої боротьби українського народу за 
незалежність. Водночас це спостерігалось у визвольних 
змаганнях завжди — це була і боротьба за демократію. Без-
умовним підтвердженням цього є новітня історія України, 
в якій народ хотів мати не просто незалежну державу з 
будь-якою формою правління та суспільного ладу, а жадав 
і жадає розбудовувати саме країну з європейськими демо-
кратичними цінностями, котрі є органічними і для самого 
українського народу.
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Анотація. У статті здійснено періодизацію та дано характеристику російсько-україн-
ської війни 2014–2022 рр. в авторській концепції. Означено та висвітлено сім періодів цієї ве-
ликої війни українців за власну державність, право на існування української нації, за життя. 
В рамках кожного з періодів зазначено не лише на знакових воєнних діях, а й на політичних 
(дипломатичних) аспектах, які також впливали на стан воєнно-політичних подій загалом 
та російсько-українського протистояння й війни зокрема. Так, наприклад, наголошується, 
що окупація та незаконна анексія Криму Росією у 2014 р. є не інакше як актом воєнної агресії 
проти держави Україна, історико-правовим фальсифікатом і міжнародним злочином Росій-
ської Федерації.

Підкреслюється, що ця війна має водночас як всеохопний і нищівний обшир, так і циві-
лізаційно-екзистенційний характер. Її мета з боку Російської Федерації – знищення держави 
Україна й усього українського народу, а відтак цілком обґрунтовано її можна і потрібно ви-
значати як тотальну війну. Вона, проте, не є національно-визвольною, позаяк Україна не 
була колонією, окупованою чи поневоленою Росією. Натомість український народ повстав на 
справедливу вітчизняну війну за свою державність і за своє право на життя.

Наголошується, що російсько-українська війна, за своїми лаштунками, виходить за рам-
ки двостороннього конфлікту й виявляє у собі виразні ознаки загальної кризи світової систе-
ми безпеки, що призведе до ланцюга глобальних змін планетарного значення.

Ключові слова: російсько-українська війна; війна за життя; російська агресія.

RUSSIAN-UKRAINIAN WAR – WAR FOR LIFE (2014–2022): 
PERIODIZATION

Pavlo HAI-NYZHNYK
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Annotation. The article periodizes and describes the Russian-Ukrainian war of 2014–2022 in the 
author’s concept. Seven periods of this great war of Ukrainians for their own statehood, for the right for 
existence of the Ukrainian nation, for life are marked and covered. Within each of the periods, not only 
significant military events are mentioned but also political (diplomatic) aspects, which also influenced 
the state of military-political events in general and the Russian-Ukrainian confrontation and the war 
in particular. For example, it is noted that the occupation and illegal annexation of Crimea by Russia 
in 2014 is nothing but an act of military aggression against the state of Ukraine, a historical and legal 
falsification, and an international crime of the Russian Federation.

It is emphasized that this war is both all-encompassing and destructive, civilizational and 
existential in nature. Its goal on the part of the Russian Federation is the destruction of the state of 
Ukraine and the entire Ukrainian people, and therefore it can and should be defined as a total war. 
However, it is not national liberation, as Ukraine was not a colony, occupied or enslaved by Russia, and 
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З перемогою Революції Гідності, як 
свого часу з острахом гіпотетично й при-
пускали кремлівські політичні стратеги, 
усі багаторічні зусилля Росії до гібридно-
повзучого опанування Україною й пере-
творення її на свою державу-сателіта з 
керованим президентом та маріонетко-
вим урядом зазнали невдачі  [9]. Проте 
доконаний факт того, що Україна стала 
на шлях виходу з навколомосковської 
цивілізаційної орбіти, президент РФ 
В.  Путін, як і російський державно-по-
літичний істеблішмент, не лише відмов-
лявся визнати, а й не здатен був (через 
власний світоглядний ступор) усвідоми-
ти як нову геополітичну реальність. Він 
сприйняв її мов особисту образу і власну 
поразку та водночас як виклик самій Ро-
сії, як перманентну загрозу її майбутньо-
му існуванню не лише з неоімперської 
перспективи, а й з огляду на небезпеку 
перетворення її мегасуб’єктності на іс-
торичну ретроспективу [10, c. 188].

Російська Федерація не могла змири-
тися не лише зі своєю геополітичною по-
разкою у боротьбі за «м’яке» опанування 
України, але й із самим її існуванням як 
держави. Тож Кремль вирішив засто-
сувати у боротьбі з Україною не тільки 
усі явні та приховані методи ведення гі-
бридної війни, а й пряме збройне втру-
чання у її внутрішні справи.

Іще у 2010–2013  рр. східні й пів-
денні регіони країни практично було 
віддано українською владою під патро-
нат російських агентів і проросійських 

сил  [10;  12;  13]. У Кремлі були переко-
нані, що так звана революційна «хунта», 
яка «захопила владу силовим шляхом», 
не протримається у Києві й впаде якщо 
не за тиждень, то щонайдовше за два 
тижні. Адже в державі панував владний 
хаос, ресурси вичерпано чи виведено з 
країни, систему управління зруйновано, 
вертикаль влади від столиці до регіонів 
перервано, а на місцях домінували анар-
хія й невизначеність (у деяких районних 
державних адміністраціях і в міських ор-
ганах самоврядування чиновники пра-
цювали, але без загальної координації 
увесь цей велетенський владно-адміні-
стративний механізм не функціонував). 
Тож у політичної верхівки Російської 
Федерації ще із самого початку пере-
ломних подій часів Революції Гідності 
з’я ви лося тверде переконання, що варто 
лише «дмухнути» і держава Україна роз-
сиплеться, мов карткова будівля.

Вже у січні 2014 р., коли у Москві по-
чинали розуміти, що втрачають Україну 
і що проросійський режим В. Януковича 
у Києві приречений на поразку, путін-
ські геополітичні стратеги замислилися 
над новим планом розчленування й зни-
щення української державності. Відтак у 
кабінетах Ради національної безпеки РФ 
було розроблено документ під назвою 
«Про кризу на Україні». То був узагаль-
нений і масштабний план дій з дестабі-
лізації України і включення дванадцяти 
українських областей та міста Києва 
до складу Російської Федерації. Проте 

therefore there was nothing to get rid of. Instead, the Ukrainian people rose up for a just patriotic war 
for their statehood and their right to life.

It is emphasized that the Russian-Ukrainian war, behind its scenes, goes beyond the bilateral 
conflict and shows clear signs of a general crisis of the world security system, which will lead to a chain 
of global changes of planetary significance.

Keywords: Russian-Ukrainian war; war for life; Russian aggression.
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досить швидко Москва усвідомила, що 
не має ані на Півночі, ані на Сході, ані 
на Півдні України достатньої кількості 
прихильників, які могли б скласти кри-
тичну проросійську масу у суспільному 
русі  [11]. Тож Росія вкотре в своїй іс-
торії зробила ставку на жорстку силу, 
збройне втручання й захоплення чужої 
території й знову, вже у ХХІ ст., вияви-
ла власну злочинну сутність, засвідчила 
перед усім світом свій неоімперський 
оскал агресора.

У лютому 2014 р. Російська Федера-
ція розпочала війну з Україною, вдер-
шись на її терени з півдня – з Кримсько-
го півострова. Відтоді протягом восьми 
років і аж до нового повномасштабного 
вторгнення у лютому 2022 р. російсько-
українська війна тривала з різними 
хвилями загострень та форм й, при-
родно, мала кілька періодів, деякі з них 
можна навіть виділити в окремі воєнні 
кампанії як складові цієї великої війни 
(подібно до того, як окремі війни  – ні-
мецько-польська, німецько-французька, 
німецько-радянська, битва за Британію 
чи японсько-китайська або японсько-
американська тощо  – склали єдиний 
комплекс Другої світової війни).

Тож часова відстань та аналіз воєн-
но-політичного становища України за ті 
роки дають можливість окреслити певні 
етапи цього грандіозного протистояння 
і спонукають до здійснення у цьому кон-
тексті певних узагальнень історичного 
характеру, зокрема й щодо вироблення 
періодизації цієї якісно нової за формою 
і методами війни на Європейському суб-
континенті з часів завершення Другої 
світової та Холодної війн.

Без сумніву, історично й докумен-
тально доведено, що Російська Федерація 
цілеспрямовано і поетапно готувалася 

до знищення суверенної держави Украї-
на як геополітичної реальності ще від ча-
сів розвалу СРСР у 1991 р. З того часу РФ 
провадила комбіновану гібридно-асиме-
тричну агресивну політику щодо Украї-
ни за допомогою ретельно спланованих 
енергетичних, торговельно-економіч-
них, фінансових, дипломатичних, куль-
турно-історичних та суспільно-політич-
них війн з метою спочатку перетворення 
її засобом «м’якої» сили, корупції, шан-
тажу, тиску та ізоляції на свого політич-
ного сателіта й господарчо-енергетичну 
неоколонію з подальшим розчленуван-
ням, поглинанням й знищенням у сво-
єму кінцевому підсумку через завдан-
ня смертельного збройного удару т.  зв. 
«жорсткою» силою шляхом розв’язання 
відкритої війни, що мала би призвести 
до зникнення з карти світу незалежної 
держави Україна [6; 7; 10].

Початком остаточної стадії втілен-
ня такого плану з руйнації та погли-
нання української державності стало 
розв’язання Російською Федерацією на 
чолі з В. Путіним агресивної війни про-
ти України у лютому 2014 р., що велася 
у комбінованій гібридно-асиметричній 
формі та мала яскраво виражений за-
гарбницький характер [14].

І період: окупація та анек-
сія АР  Крим (20 лютого  – 24 березня 
2014 р.) – «Фронт без спротиву»

Перший період географічно означив-
ся теренами Кримського та Керченсько-
го півостровів й завершився окупацією 
та анексією української Автономної Рес-
публіки Крим.

Окупація Кримського півострова 
армією Російської Федерації почалася 
20 лютого 2014 р., що підтверджує також 
і російська медаль «За повернення Кри-
му» з цією викарбуваною на ній датою. 
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Вранці 24  лютого 2014  р. Росія почала 
перекидати «спецназ» у Севастополь, а 
на півострів  – додатковий контингент 
своїх військ із бронетехнікою. Крім ко-
раблів Чорноморського флоту, викорис-
товувалися великі десантні кораблі зі 
складу Балтійського й Північного флотів 
Росії, заздалегідь спрямовані з північ-
них морів та Балтики до Чорного моря. 
Перших два («Калінінград» і «Мінськ») 
прибули вже 26 лютого. Того ж дня ро-
сійський «спецназ» під виглядом пред-
ставників «самооборони Криму» почав 
блокувати українські військові частини 
й кораблі. 27  лютого понад 100  озброє-
них автоматами, снайперськими гвин-
тівками, кулеметами та гранатометами 
військовослужбовців 45-го окремого 
полку спецпризначення повітряно-де-
сантних військ (ПДВ) ЗС РФ, одягнутих 
у цивільний одяг, захопили будівлі Вер-
ховної Ради АР  Крим та Ради міністрів 
АР Крим у Сімферополі й підняли на них 
російські прапори. Вночі з 27 на 28 люто-
го російські військові почали захоплю-
вати летовища та аеропорти Криму. По-
вністю оточеним опинився й військовий 
аеродром «Бельбек», який невдовзі без 
жодного пострілу був зданий ворого-
ві. На цьому тлі лише 28 лютого у Києві 
було скликано засідання РНБО України, 
яка так і не прийняла рішення чинити 
опір загарбникам та не віддала наказ на 
знищення окупанта [8].

Відтак ще 2  березня, незважаючи 
на ультиматуми з боку російського вій-
ськового керівництва, військові части-
ни ВМС ЗСУ в Криму залишались без-
діяльними у місцях своєї дислокації. У 
цей же день кораблі й катери Керчен-
ського загону Морської охорони ДПСУ 
у зв’язку з загрозою захоплення вийшли 
у море і прорвалися до Бердянська, 

Севастопольського загону  – до Одеси. 
Призначений напередодні командувач 
ВМС ЗСУ Д.  Березовський зрадив вій-
ськовій присязі, перейшов на бік ворога. 
3 березня було заблоковано з вимогою 
скласти зброю і перейти на бік так зва-
них «ЗС Криму» штаб ВМС ЗСУ, корвет 
«Тернопіль», розвідкорабель управління 
«Славутич», штаб Севастопольської бри-
гади тактичної авіації ПС ЗСУ у Бельбе-
ку, частину ППО ПС ЗСУ на м. Фіолент, 
зенітно-ракетний полк у Феодосії та 
інші частини. Водночас із аеродрому 10-ї 
морської авіабригади в с. Новофедорів-
ка на материк вдалося перекинути чоти-
ри гвинтокрили (один Ка-27 і три Мі-14), 
а також три літаки – два Ан-26 та один 
Бе-12. Станом на 4 березня на території 
Криму було зафіксовано понад 15  тис. 
військовослужбовців, перекинутих з 
материкової Росії, й близько 50 одиниць 
техніки, серед якої – броньовані автомо-
білі та бронетранспортери. 10 березня 
росіяни без спротиву захопили військо-
ву частину в м. Бахчисарай.

11 березня захоплена окупантами і 
сепаратистами-колаборантами Верхов-
на Рада Криму на позачерговому за-
сіданні прийняла т.  зв. «Декларацію 
про незалежність АРК і Севастополя», 
а 16  березня на території Криму було 
проведено т.  зв. «референдум» про ро-
сійський статус півострова. Наступного 
дня (17  березня) президент РФ визнав 
«незалежну і суверенну» Республіку 
Крим. Тоді ж В. Путін підписав Розпоря-
дження президента РФ «Про підписання 
Договору між Російською Федерацією і 
Республікою Крим про прийняття у Ро-
сійську Федерацію Республіки Крим та 
утворення у складі Російської Федера-
ції нових суб’єктів». А вже 20  березня 
російські штурмовики захопили базу 
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ВМС України у Новоозерному. Окупа-
ція та незаконна анексія Криму Росією у 
2014 р. є не інакше як акт воєнної агресії 
проти держави Україна, історико-право-
вий фальсифікат і міжнародний злочин 
Російської Федерації.

Натомість Верховна Рада України 
лише 20  березня прийняла Декларацію 
«Про боротьбу за звільнення України», 
проте жодних заходів до визволення 
принаймні частини Криму, окрім по-
рожньої заяви, так і не було вчинено. 
Нова українська військово-політична 
влада в особах в. о. президента і голови 
Верховної Ради О.  Турчинова, прем’єр-
міністра А.  Яценюка та в.  о. міністра 
оборони І.  Тенюха з самого початку 
російського вторгнення наказала під-
розділам ЗСУ, які залишилися вірними 
Україні, не атакувати ворога й не чини-
ти загарбникові збройного опору. Ці ді-
ячі категорично відкинули пропозиції 
та розробки щодо завдання контрудару 
ворогові й таким чином вчинили злочин 
перед народом України, а їхні дії мають 
ознаки державної зради.

Зрештою, 24 березня 2014 р. в. о. пре-
зидента України О.  Турчинов підписав 
указ про виведення українських військ 
з Криму й Севастополя, що де-юре ста-
ло датою завершення першого періоду 
російсько-української війни1. Тож у кон-
1 В результаті захоплення Криму з загальної чи-
сельності особового складу військових частин 
ЗСУ (15 тис. військовослужбовців), що перебу-
вали на півострові, втрати в особовому складі 
склали майже 11 тис. осіб. На материкову частину 
вийшло 4 тис. 130 військовослужбовців, з яких: 
1 тис. 422 офіцерів; 1 тис. 835 старшин, сержантів, 
матросів і солдатів; 103 курсанти Академії ВМС. 
Також з Криму вийшло 20 працівників ЗСУ та 
750 членів сімей військовослужбовців (з них 276 
дітей). За підсумками виведення військових час-
тин ВМС ЗСУ з Криму станом на кінець травня 
2014 р. порівняно зі штатною чисельністю фак-
тично налічувалось: 32% особового складу; 40% 

тексті української протидії російській 
агресії цей період із назвою «Окупація 
та анексія АР Крим» цілком справедли-
во буде визначити також як «Фронт без 
спротиву».

ІІ період: антитерористич-
на операція (1  березня (офіційно  – від 
13  квітня)  – 24  серпня 2014  р.)  – «Вну-
трішній фронт»

Другий період цієї комбінованої гі-
бридно-асиметричної війни пов’язаний 
зі спробою Кремля перенести війну у 
континентальну Україну шляхом роз-
консервування там своєї агентури та че-
рез закидання терористичних загонів до 
переважно російськомовних і політично 
проросійських областей і міст України з 
метою фінансування та організації в них 
сепаратистсько-колаборантських рухів. 
У координованих повстаннях та через 
терор ці збройні угруповання мали роз-
палити громадянську внутрішню війну в 
Україні й розпочати ланцюгову реакцію 
розшматування її на низку маріонетко-
вих прокремлівських псевдореспублік. 
В історію цей період увійшов під форма-
лізованою назвою «Антитерористична 
операція». Хронологічно ж він охоплює 
часовий відрізок від 1  березня (офіцій-
но – від 13 квітня) по 24 серпня 2014 р.

Ще у січні 2014  р. у Москві було 
розроблено документ під назвою «Про 
кризу на Україні», що являв собою уза-
гальнений і масштабний план дій з дес-
табілізації України і включення 12-ти її 
областей та м. Києва до складу РФ [21]. 
Інший план втручання Росії у внутріш-
ні справи України, розчленування її те-
риторії та приєднання південно-схід-
них областей до РФ було розроблено в 

бойових кораблів і катерів; 62% суден і катерів 
забезпечення; 62% літальних апаратів; 65% авто-
мобільної, бронетанкової та спеціальної техніки.
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АП РФ В. Путіна на початку лютого (не 
раніше 4 й не пізніше 12 лютого) 2014 р. у 
вигляді Аналітичної записки [2].

З самого початку окупації Криму 
саме півострів розглядався росіянами як 
можливий плацдарм для наступу на пів-
денно-східні терени України. Проте гео-
графічно й логістично-тактично більш 
привабливим було визначено наступ з 
північно-східного напрямку в комплексі 
з підривом внутрішньополітичного ста-
новища на усій території Лівобережної 
України. Зрештою, південний напря-
мок залишився запасним плацдармом 
для повноцінного вторгнення задля за-
хоплення Донецької, Луганської, Хар-
ківської, Одеської, Дніпропетровської, 
Херсонської, Миколаївської та Запо-
різької областей. Коли ж намір прямого 
вторгнення з півдня було відкладено на 
перспективу, росіяни запустили план 
масштабної дестабілізації в цих регіонах.

Процес підриву України зсередини 
розпочався 1 березня 2014 р. з масштаб-
них проросійських виступів одночас-
но у Харкові (перше захоплення ОДА), 
Дніпрі (тоді – Дніпропетровську), Доне-
цьку (3 березня вперше захоплено ОДА), 
Мелітополі, Луганську (9  березня впер-
ше захоплено ОДА), Миколаєві, Одесі 
(3 березня – штурм облради) та Херсоні, 
5 березня – у Запоріжжі та інших містах 
сходу України.

У Харкові проросійські колаборан-
ти-бойовики й спецслужби РФ кілька 
разів захоплювали обласну державну 
адміністрацію (ОДА). Тоді до міста було 
відряджено міністра внутрішніх справ 
А.  Авакова й тільки завдяки спецпід-
розділу Нацгвардії «Ягуар» вдалося 
відстояти місто (74  проросійських за-
колотники було вибито з Харківської 
обласної адміністрації та заарештовано). 

Позитивним фактором стало призначен-
ня у Дніпропетровськ (нині  – Дніпро) 
головою ОДА І. Коломойського, який та-
кож швидко навів лад на ввіреній йому 
території (Дніпропетровщина, Запоріж-
жя). Кривавою ціною вдалося залишити 
українською Одесу, хоча там це було вті-
лено швидше всупереч органам місцевої 
влади і правопорядку1. Вважаємо, що 
події у Харкові, Дніпропетровську, Одесі 
та інших великих містах Півночі, Центру 
і Півдня все ще очікують свого розсліду-
вання, і не лише історико-політологічно-
го спрямування, а й кримінального.

Уже в березні після перших кадрових 
оновлень в СБУ оголилися збройні аген-
турні мережі, насамперед Луганська2. 
Тоді було здійснено першу велику опе-
рацію з затримання сепаратистів у міс-
ті. Було вилучено сотні одиниць зброї та 
агітлітературу, а також затримано низ-
ку ідеологів та кримінальних елементів. 
Вже тоді на фоні подій з’явилися офіцери 
ГРУ, ФСБ, які за ними стояли. Терорис-
ти-сепаратисти і зрадники-колаборанти 
почали реальні силові акції з захоплення 
адмінбудівель. Почалися й перші бойові 
дії на знищення спецгрупами СБУ дивер-
сантів, а ними – українських посадовців 
та активістів  [20]. 16  березня секретар 
РНБО А.  Парубій заявив про зрив ши-
рокомасштабної операції російських се-
паратистів із вторгнення в Україну під 
1 Протистояння 2 травня 2014 р. в Одесі між про-
тивниками і прихильниками федералізації пе-
реросли в насильницькі зіткнення і послужили 
причиною смерті 40 осіб. У числі загиблих були 
в основному проросійські прихильники федера-
лізації, які сховалися в Будинку профспілок, у 
якому потім почалася пожежа.
2 На кінець червня 2014 р. у Головному слідчому 
управлінні СБУ знаходилося 90 кримінальних 
проваджень стосовно 85 осіб (13 з них були гро-
мадянами РФ), регіональні органи СБУ вели тоді 
263 кримінальних провадження з сепаратизму.
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назвою «Російська весна», що мала за 
мету захоплення влади на південному 
сході країни за кримським сценарієм.

Тим часом на початку квітня 2014 р. 
озброєні проросійські підрозділи поча-
ли захоплювати адміністративні будівлі 
на сході України (12  квітня були захо-
плені райвідділи міліції у Слов’янську 
та Краматорську, міська рада в Артемів-
ську, також відбулися подібні спроби у 
Горлівці та Красному Лимані, 7  квітня 
російські терористи захопили зброю у 
будівлі СБУ Луганська, а 29 квітня було 
повторно захоплено будівлю Луганської 
ОДА (вперше – 9 березня); 28 квітня за-
колотники оволоділи будівлею РДА у 
Станиці Луганській, 29  квітня було за-
хоплено міські ради у Красному Лучі 

та Первомайську). 30  квітня над рай-
відділом міліції в Антрациті піднято 
російський прапор, проросійські кола-
боранти також захопили міську раду у 
Свердловську та Алчевську, а увечері 
1 травня – міську раду у Стаханові тощо. 
У підсумку російські терористи і місцеві 
колаборанти оголосили про створення 
так званих Донецької й Луганської На-
родних Республік (до цього таку спробу 
було зроблено в інших обласних центрах 
Лівобережжя). У відповідь українська 
влада оголосила антитерористичну опе-
рацію (АТО).

Екстремістські акції у південно-схід-
них регіонах України ініціювалися та 
управлялися мережею координаторів 
ГРУ Генштабу ЗС РФ. Колишній пер-
ший заступник начальника Генштабу 
ЗСУ адмірал І.  Кабаненко, на відміну 
від владних структур та МО України, 
вже 12  квітня 2014  р. впевнено заявив: 
«Вторгнення військ РФ на Сході відбу-
лося. У Слов’янську та Червоному Ли-
мані діють не сепаратисти, а військові 

розві дувально-диверсійні підрозділи. 
Почерк чіткий. Вони «допомагають» се-
паратистам в розхитуванні ситуації. Чи 
потрібно задавати риторичне запитан-
ня – а чи буде це продовжуватися та по-
ширюватися?» [33]. 

Того ж дня військовий аналітик, 
спів організатор спільноти «Інформа-
ційний спротив» Д.  Тимчук повідомив, 
що «ідентифіковано співробітників ро-
сійського ГРУ, які здійснювали сценарій 
захоплення органів влади та блокування 
українських військових частин у Кри-
му у березні 2014  року. Раніше групи 
цих співробітників ГРУ були вивезені з 
Криму у Ростов-на-Дону»  [32]. Їхньою 
метою було захоплення якомога більшої 
кількості будівель місцевих органів вла-
ди і силових структур до 17 квітня, тобто 
до зустрічі у Женеві представників Укра-
їни, ЄС, США та Росії з врегулювання 
«кризи» в Україні. За планом російської 
сторони це дало би можливість РФ заяв-
ляти про відсутність контролю за ситуа-
цією в Україні з боку української влади, а 
також про її нелегітимність в очах знач-
ної частини населення.

13 квітня РНБО України, очолювана 
на той час в. о. президента України О. Тур-
чиновим, ухвалила рішення про початок 
антитерористичної операції (АТО). Си-
туація на Cході швидко переросла в на-
сильницький конфлікт. 15  квітня уряд 
України оголосив старт АТО й переки-
нув збройні сили під Донецьк і Луганськ. 
Того ж дня перший віце-прем’єр України 
В. Ярема заявив, що у містах Сло в’янськ 
та Краматорськ Донецької області пере-
бувають представники 45-го полку пові-
тряно-десантних військ РФ [28]. 16 квіт-
ня один із керівників контррозвідки 
СБУ В.  Найда розповів на брифінгу, 
що головною метою дій диверсантів та 
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спецпідрозділів РФ на території України 
є максимальна дестабілізація ситуації і 
що в перехоплених переговорах росій-
ські військові обговорюють завдання 
вбити кілька сотень осіб, щоб після цьо-
го протягом 1,5 години ввести війська на 
територію України  [28]. До кінця квіт-
ня в.  о. президента оголосив, що уряд 
України більше не контролює Донецьк 
і Луганськ повною мірою. О.  Турчинов, 
зокрема, заявив, що країна знаходить-
ся в режимі повної бойової готовності, 
і видав указ про відновлення військової 
служби за призовом. Тим часом 2 травня 
над містом Слов’янськом на сході країни 
антиурядові озброєні угруповання зби-
ли два українських військових гвинто-
крили.

Справжня картина, причини і спон-
сорство антиукраїнського терористич-
ного путчу й прихованого іноземного 
(російського) вторгнення яскраво ви-
явилися після проведених 11  травня 
2014 р. т. зв. «референдумів» під дулами 
автоматів, які були визнані недійсними 
урядом України. Тоді представники фей-
кових «Донецької і Луганської народних 
республік» зробили заяви, що проголо-
шують «незалежність» від України. Крім 
цього, «ДНР» і «ЛНР» опублікували 
звернення з проханням бути прийняти-
ми до складу Російської Федерації.

25 травня відбулися президентські 
вибори, в результаті яких П. Порошенка 
було обрано президентом України1. Тим 
часом російські бойовики і спецпідроз-
діли активізували свою діяльність проти 
ЗСУ, які зазнавали не лише втрат у жи-
вій силі, але й у техніці. Так, наприклад, 
1 Серед його обіцянок, зокрема, були й такі: АТО 
триватиме не місяці, а години (заява на брифінгу 
28 травня); солдати української армії, які беруть 
участь у бойових діях, мали б отримувати платню 
в 1 тис. грн на день вже з 26 травня тощо.

в кінці травня відбувалися запеклі бої 
за Донецький міжнародний аеропорт, 
а 14  червня в Луганську був збитий 
український військово-транспортний 
літак Іл-76, загинули 9  членів екіпажу 
і 40  українських десантників. Того дня 
у Луганськ прямували три літаки: один 
вдало приземлився, другий  – збили бо-
йовики, третій відразу після теракту 
повернувся. Аеродроми Краматорська, 
Луганська, Донецька вже перебували під 
контролем українських військових, але 
були в оточенні бойовиків. Контроль над 
цими трьома летовищами потрібно було 
утримувати, аби тим самим не дозволи-
ти там приземлятися військовій авіації 
РФ. Проте виникли проблеми з достав-
кою боєприпасів, їжі, води, евакуацією 
поранених тощо, а трагедія сталася че-
рез недостатні заходи безпеки, відсут-
ність досвіду, поспіх та нехтування пра-
вилами польотів за умов військових дій2.

У середині липня РФ звинуватила 
ЗСУ в артилерійському обстрілі міста 
Донецьк. Зі свого боку Україна заявила, 
що снаряди, якими протягом декількох 
днів у липні і серпні 2014 р. були обстрі-
ляні українські військові позиції, були 
запущені з позицій на території Росії, а 
її ВПС 16 липня збили український вій-
ськовий гвинтокрил. Вже наступного 
дня, 17  липня, над територією Східної 
України було збито пасажирський літак 
авіакомпанії Malaysian Airlines, що ви-
конував рейс MH17 на маршруті з Ам-
стердама в Куала-Лумпур. Загинули 298 
2 Російські радари фіксували літаки на території 
України на відстані мінімум 400 км від кордону. 
Для приземлення літака в умовах антитерорис-
тичної операції навколо аеродрому потрібно було 
створити три кільця охорони у вигляді блокпос-
тів. Перше кільце – в радіусі 5 км, друге – 7 км, 
третє, зовнішнє, кільце – в радіусі 10 км. Під час 
посадки літак мав би не виходити за ці 10 кіломе-
трів, а по спіралі спускатися вниз.
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пасажирів і членів екіпажу літака. Не 
змогли колаборанти та російські бойо-
вики захопити тоді й найбільший склад 
зброї в Україні в Артемівську Донецької 
області, який знаходився у соляних шах-
тах. Проте втрати у техніці та озброєнні 
були істотними1.

Мали місце й стратегічні помилки. 
Зокрема, таким прорахунком було зо-
середження військ на майже двомісяч-
ній кільцевій облозі районного центру 
Слов’янськ, тоді як головні сили все ж 
слід було кинути на оволодіння Луган-
ськом і Донецьком. Донецьк  – надваж-
ливий стратегічний пункт-мільйонник, 
на той час ще недостатньо укріплений 
ворогом. Луганськ – не менш важливий 
обласний центр, який, до того ж, знахо-
диться у близько 50  км від російського 
кордону, що дало б можливість вчасно 
перекрити постачання з Росії зброї, боє-
припасів, грошей, живої сили супротив-
ника тощо. Більше того, російському 
угрупованню І.  Гіркіна («Стрєлкова»), 
який утримував Слов’янськ, дали чо-
мусь змогу здійснити оперативно-стра-
тегічний відхід з міста у Донецьк. Так 
було втрачено час і можливості, які б 
змінили розстановку сил на сході Укра-
їни й, цілком можливо, не призвели б до 
наступних невдач Збройних сил України 
внаслідок очевидних прорахунків (не-
компетентності, нехлюйства, саботажу, 
ланцюга зрад) у вищих колах СБУ, Гене-
рального штабу ЗСУ та штабу АТО.

На початку серпня 2014  р. Украї-
на вже близько двох місяців проводила 
1 Лише у період з 21 липня по 5 серпня 2014 р. 
до бойовиків у перебігу збройних зіткнень із 
українськими військовими потрапила така вій-
ськова техніка та озброєння: Т-64 – 22 одиниці, 
БМП – 26 од., БТР – 17 од., РСЗВ БМ-21 «Град» – 
12 од., САУ 2С9 «Нона» – 4 од., САУ 2С1 «Гвозди-
ка» – 4 од., Д-30 – 5 од., мінометів 82 мм – 10 од., 
 ЗУ-23-2 – 13 од., АТ – 75 одиниць [15; 16].

активну фазу антитерористичної опе-
рації з силового звільнення територій 
Донецької та Луганської областей, що 
контролювалися підтриманими Росією 
незаконними збройними формуван-
нями та загонами колаборантів. За цей 
період під контролем сил АТО опини-
лося близько 60% територій двох облас-
тей. Донецьк і Луганськ були блоковані 
з півночі, заходу та півдня2. На той час 
українським військам вдалося звільнити 
Західний Донбас, південь і північ Доне-
цької, а також північну частину Луган-
ської областей. Блокпости ЗСУ впритул 
наблизилися до Донецька і Луганська. 
Стояло завдання  – повністю замкнути 
коло по східному кордону України, ото-
чивши колаборантів-сепаратистів і від-
різавши їх від допомоги з Росії. Лише зі 
східного напрямку, перш за все – з тери-
торії РФ, бойовики могли отримувати 
озброєння та підкріплення. 

З метою остаточного звільнення те-
риторій, зайнятих бойовиками, задум 
керівництва АТО у серпні передбачав: 
1)  відновлення контролю над держав-
ним кордоном з Росією, щоб припинити 
постачання зброї, боєприпасів та мате-
ріально-технічних засобів і живої сили 
для бойовиків з території РФ; 2)  розді-
лення території, яка контролювалася 
бойовиками, на декілька частин; 3) ото-
чення найбільших угруповань бойовиків 
і створення умов для подальшого їх роз-
зброєння, а у разі опору – знищення.

Задля реалізації цього задуму було 
стратегічно важливо не допустити об-
стрілів території РФ з боку України та 
випадкового перетину підрозділами сил 
2 Для виконання завдань АТО були сформовані 
штаб АТО та відповідні органи управління, утво-
рені сектори відповідальності на територіях До-
нецької та Луганської областей (сектори А, С, Б, 
Д, район М).
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АТО українсько-російського кордону, 
щоб не дати Росії формального приво-
ду для початку повномасштабної агресії 
проти України [1, c. 1]. У цьому контек-
сті варто згадати й про те, що у грудні 
2014 р. прем’єр-міністр А. Яценюк гово-
рив в інтерв’ю німецькому часопису «Der 
spiegel», що у керівництві країни вірили 
у те, що Росія не вдереться до материко-
вої України й не допомагатиме відкрито 
колаборантам. «Спочатку всі думали, що 
після анексії Криму хижак вгамується. 
Але він продовжував, підтримуючи так 
званих сепаратистів на Східній Украї-
ні», – заявив А. Яценюк [36].

На середину серпня 2014  р. в анти-
терористичній операції було задіяно 
близько 40 тис. особового складу, з них: 
ЗСУ  – понад 32  тис. осіб; 5,5  тис. оди-
ниць важкого озброєння та військової 
техніки; Національна гвардія – до 3 тис. 
осіб; Державна прикордонна служба – до 
3 тис. осіб; СБУ – до 2 тис. осіб. Кількість 
цих сил і засобів оцінювалась як достат-
ня для виконання визначених завдань. 
Співвідношення сил АТО до бойовиків 
було приблизно 1:1. Добровольчі підроз-
діли (загони) на той час налічували до 
4 тис. осіб. Вони не підпорядковувалися 
штабу АТО і не входили до складу сил і 
засобів, хоча й координували свої дії з 
регулярними силами. 

Протягом усього періоду проведення 
АТО Російська Федерація постійно під-
тримувала дії бойовиків. Спочатку – че-
рез постачання озброєння, живої сили 
(навчених, екіпірованих та тренованих 
найманців) та засилання розвідувально-
диверсійних груп ГРУ, згодом – шляхом 
проведення артилерійських обстрілів 
підрозділів ЗСУ зі своєї території.

5 серпня командування секто-
ру Б (генерал-лейтенант  В.  Хомчак, 

командуючий АТО генерал-полковник 
В. Муженко) видало бойовий наказ про 
штурм м.  Іловайська з метою звуження 
кільця блокування м. Донецька зі сходу. 
Зокрема, 40-му батальйону територіаль-
ної оборони «Кривбас» наказувалося: 
«Зранку 7.08 силами 40 БТРО у взаємодії 
з 3 БТГР 51 ОМБР провести рейдові дії 
в напрямку: Старобешево, Новокатери-
нівка, Іловайськ та до кінця доби про-
вести прочісування і звільнення міста 
Іловайськ від терористів, встановити 
повний контроль над містом та у вза-
ємодії з підрозділами 3  БТГР 51  ОМБР 
зайняти сім взводних опорних пунктів 
північніше та східніше Іловайська...» [4]. 
Проте саме у серпні 2014  р. відбулося 
відкрите вторгнення регулярних під-
розділів Збройних сил РФ на територію 
України без оголошення війни. Тож із 
цим відкритим вторгненням ЗС РФ на 
сході України період АТО у війні, що 
формально являв собою її «Внутрішній 
фронт», завершився й набув якісно но-
вого формату  – безпосередньої війни з 
регулярними частинами Збройних сил 
Росії.

ІІІ період: вторгнення Росії в 
Донбас (24  серпня 2014  р.  – 19  лютого 
2015 р.) – «Східний фронт: донбаське бо-
йовище»

Третій період війни хронологічно 
бере свій початок від 24 серпня 2014 р., 
коли з РФ на український Донбас було 
приховано введено російські регуляр-
ні армійські підрозділи та війська спе-
ціального призначення, й завершився 
19 лютого 2015 р.

Практично не зустрічаючи опору, 
24  серпня 2014  р. російські військові 
підрозділи через Амвросіївку та Кутей-
никове просунулися в напрямку Іловай-
ська. З цього моменту співвідношення 
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сил і засобів сторін змінилося на користь 
супротивника. При цьому російські вій-
ськовослужбовці не мали документів та 
розпізнавальних знаків на обмундиру-
ванні і військовій техніці.

Розвідувальна інформація про пере-
тин державного кордону України коло-
нами військової техніки ЗС РФ почала 
надходити до штабу АТО та Генштабу 
ЗСУ 25 серпня 2014 р. В ніч на 25 серпня 
Росія ввела на територію України 8  ба-
тальйонних тактичних груп ЗС РФ за-
гальною чисельністю понад 4  тис. осіб. 
Остаточно факт вторгнення регуляр-
них підрозділів РФ було підтверджено 
26 серпня після захоплення у полон вій-
ськовослужбовців повітряно-десантних 
військ ЗС РФ. Безпосередньо ті 8 баталь-
йонних тактичних груп ЗС РФ просува-
лися за такими напрямами:

– на Луганському напрямку – чотири 
(змішана БТГр від 61-го окремого полку 
морської піхоти та 200-ї окремої мото-
стрілецької бригади Північного флоту 
Західного ВО, дві БТГр від 104-го де-
сантно-штурмового полку 76-ї десант-
но-штурмової дивізії та 20-ї окремої мо-
тострілецької бригади Південного ВО, 
БТГр від 247-го десантно-штурмового 
полку 7-ї десантно-штурмової дивізії по-
вітряно-десантних військ);

– на Донецькому – чотири (БТГр від 
247-го десантно-штурмового полку 7-ї 
десантно-штурмової дивізії повітря-
но-десантних військ, дві БТГр зі складу 
 331-го повітряно-десантного полку 98-ї 
повітряно-десантної дивізії та 19-ї окре-
мої мотострілецької бригади Південного 
ВО, БТГр 56-ї окремої десантно-штурмо-
вої бригади повітряно-десантних військ).

Зазначені батальйонні тактичні гру-
пи були посилені підрозділами спеці-
ального призначення зі складу: 10-ї та 

22-ї окремих бригад спеціального при-
значення Південного ВО; 346-ї окре-
мої бригади спеціального призначення 
та 25-го окремого полку спеціального 
призначення 49  А Південного ВО; 24-ї 
окремої бригади спеціального призна-
чення Центрального ВО та 45-го окре-
мого полку спеціального призначення 
повітряно-десантних військ, а також 8-ї 
окремої мотострілецької бригади 58  А 
Південного ВО. Загалом угруповання 
Збройних сил РФ нараховувало: особо-
вого складу – понад 6 тис. осіб; танків – 
до 70 од.; бойових броньованих машин – 
до 270  од.; артилерійських систем  – до 
90 од.; РСЗВ – до 85 одиниць [1, c. 15–16].

Активна фаза бойових дій між укра-
їнськими військами та підрозділами ЗС 
РФ і підтримуваними ними бойовиками 
відбулася 25–26  серпня 2014  р. Врахо-
вуючи завдані їм втрати, було зроблено 
висновок, що вони будуть уникати втя-
гування у затяжні бої. З одного боку, 
це пояснювалося загрозою збільшення 
втрат, які важко було б приховати від 
суспільства, а з другого  – могло бути 
розцінено міжнародною спільнотою як 
акт агресії проти України та використа-
но для застосування санкцій. Тому Ро-
сійською Федерацією були застосовані 
оманливо-дипломатичні шляхи для при-
пинення бойових дій та ведення вогню.

26 серпня після зустрічі з президен-
том України П.  Порошенком у Мінську 
(Білорусь) президент РФ В. Путін гово-
рив про потребу «якнайшвидше при-
пинити кровопролиття». Проте того 
ж самого дня знімки з американського 
супутника (як засвідчила на Раді Безпе-
ки ООН С. Пауер  [23]) показали росій-
ські бойові підрозділи, розташовані на 
південний схід від Донецька, у Східній 
Україні. Того ж дня в Луганську було 
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затримано військових 9-ї бригади регу-
лярної російської армії. У відповідь Ро-
сія заявила, що ці солдати «заблукали» 
на територію України «помилково». Це 
сталося нібито під час конфлікту на кор-
доні, спостереження за яким ведеться 
чи не найретельніше у світі. Наступного 
дня після цих перемовин Росія обстрі-
ляла ракетами «Град» зі своєї території 
українські позиції в Новоазовську, а тоді 
атакувала їх двома колонами російських 
бронетранспортерів і танків.

Не припиняючи обстрілювати укра-
їнські війська в районі Іловайська, росій-
ська сторона запропонувала їм припини-
ти опір, скласти зброю, здати військову 
техніку і вийти з оточення. Такі умови 
були відхилені. У подальшому було до-
сягнуто домовленості керівництва сек-
тору  Б з представниками ЗС РФ про 
вихід з технікою та зброєю. Згідно з до-
мовленістю на світанку 29 серпня 2014 р. 
після прибуття двох БТРів зі складу ЗС 
РФ (один в Многопілля, другий – в Аг-
рономічне) передбачалося здійснити су-
провід за двома маршрутами двох колон 
українських підрозділів до рубежу Ста-
робешево  – Новокатеринівка. Так по-
чалася трагедія українських військ під 
Іловайськом, де було оточено українське 
угруповання чисельністю близько 1200 
бійців. 29 серпня 2014 р. ЗС РФ поруши-
ли досягнуті домовленості та фактично 
вчинили розстріл українських підроз-
ділів, які виходили встановленими ко-
ридорами. Тоді противник оточив до-
бровольчі батальйони, підрозділи МВС 
і ЗСУ, що завершилося приголомшли-
вими втратами для України1. При цьому 

1 Втрати особового складу українських Збройних 
сил, Національної гвардії, МВС склали 366 заги-
блих, 429 поранених, 128 потрапили в полон, 158 
вважаються до цього часу зниклими безвісти.

Кремль зухвало продовжував стверджу-
вати на увесь світ, що російської армії на 
східних теренах немає2. Водночас, ско-
риставшись поразкою підрозділів ЗСУ 
під Іловайськом, російські підрозділи 
просунулися на захід і, зокрема, захопи-
ли Тельманівський район з узбережжям 
Азовського моря до Маріуполя. Протя-
гом 2–5 вересня резерв, який готувався 
для деблокування Іловайська, здійснив 
рейдові дії в районі населених пунктів 
Комсомольське  – Тельманове  – Ново-
азовськ  – Староласпа для зупинення 
подальшого наступу противника на Ма-
ріуполь. Активні бойові дії велися до 5 
вересня включно. Тоді ж відбулися пе-
реговори на рівні керівництва держав, 
які завершилися підписанням у Мінську 
2 У рамках щорічного засідання Парламентської 
асамблеї НАТО українська делегація презентува-
ла доповідь волонтерської групи «Informnapalm» 
про участь підрозділів регулярної армії РФ у вій-
ськових діях на Донбасі. У сформованій базі во-
лонтерів є інформація про 160 підрозділів із 75 
військових частин РФ, спрямованих до України. 
Усього було зафіксовано 165 інцидентів. Аналі-
тики ідентифікували підрозділи 45 сухопутних 
військових частин російської армії. Це мотострі-
лецькі, артилерійські, танкові підрозділи, війська 
протиповітряної оборони, розвідпідрозділи, під-
розділи снайперів і БПЛА. Більшість батальйон-
но-тактичних груп для війни з Україною форму-
вали на базі мотострілецьких підрозділів Півден-
ного військового округу РФ, а саме: 136-ї, 18-ї, 
17-ї, 19-ї, 205-ї, 33-ї і 34-ї мотострілецьких бригад; 
291-ї артилерійської бригади 7-ї військової бази, 
що дислокується в окупованій Абхазії. У доповіді 
наголошується, що батальйонно-тактичні групи 
укомплектовані переважно контрактниками з бо-
йовим досвідом, здобутим, як правило, під час так 
званих антитерористичних операцій на Північно-
му Кавказі (Чечня, Дагестан, Інгушетія). Також є 
групи, перекинуті з більш віддалених районів 
Росії. Експерти ідентифікували на Донбасі під-
розділи з 12 частин повітряно-десантних військ. 
Ідентифіковано було й підрозділ 77  військових 
частин спеціального призначення ГРУ РФ. У зоні 
бойових дій аналітики виявили також військових 
4-х військово-морських частин, 5-ти формувань 
Нацгвардії РФ [35].
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першого протоколу з припинення вогню 
та встановленням лінії розмежування 
сторін.

5 вересня 2014  р. путінські «мирні 
ініціативи» і порошенківський «мирний 
план» офіційно розглядала Тристороння 
контактна група, яка складалася з посла 
(ОБСЄ) Х. Тальявіні, другого президен-
та України Л. Кучми, посла РФ в Украї-
ні М. Зурабова та «плюс два»: російські 
маріонетки і ватажки терористів О.  За-
харченко та І. Плотницький. У підсумку 
контактна група підписала Протокол, у 
якому основними пунктами були за-
безпечення двостороннього припинен-
ня застосування зброї та проведення 
в Україні децентралізації влади, в т.  ч. 
шляхом прийняття Закону України «Про 
тимчасовий порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької 
і Луганської областей» (Закон про осо-
бливий статус). Вже 16 вересня П. Поро-
шенко подав до Верховної Ради проект 
такого Закону. 19  вересня 2014  р. учас-
ники Тристоронньої контактної групи 
підписали Меморандум на реалізацію 
протоколу від 5 вересня [19]. Проте вже 
2  листопада відбулися «вибори» голів 
псевдореспублік («ДНР» і «ЛНР»).

Після цього знову загострилися бої 
(у т. ч. за Донецький аеропорт). Тож пре-
зиденти України і Росії зібралися для 
зустрічі, проте вже у «нормандському» і 
тристоронньому форматах, аби обгово-
рити розроблений французами і німця-
ми (й погоджений попередньо через кан-
цлера ФРН А. Меркель з П. Порошенком 
і В. Путіним) черговий план дій. 12 люто-
го 2015 р. було погоджено спільну Декла-
рацію на підтримку «Комплексу заходів 
з виконання Мінських угод», підписаних 
учасниками «Тристоронньої контактної 
групи плюс  2» (так звана «Декларація 

чотирьох»). Декларацію підписали пре-
зидент Росії В.  Путін, президент Укра-
їни П.  Порошенко, президент Франції 
Ф. Олланд і канцлер ФРН А. Меркель. У 
цьому контексті лідери схвалили також 
Комплекс заходів з виконання Мінських 
угод, прийнятих і підписаних у Мінську 
12  лютого 2015  р. усіма, хто також під-
писав Мінський протокол від 5 вересня 
2014 р. і Мінський меморандум від 19 ве-
ресня 2014 р. З 00 год. 00 хв. (за київським 
часом) 15 лютого 2015 р. мало розпоча-
тися негайне і всеосяжне припинення 
вогню в окремих районах Донецької та 
Луганської областей України та його су-
воре виконання. 17 лютого Рада Безпеки 
ООН схвалила «Комплекс заходів…», 
вітала Декларацію «чотирьох», заклика-
ла всі сторони забезпечити повне вико-
нання «Комплексу заходів…» включно 
з всеосяжним припиненням вогню, по-
становила «продовжити займатися цим 
питанням» [27].

Запеклі бої знову почалися вже з 
16  лютого 2015  р. 17  лютого Дебальце-
ве, яке згідно з Мінськими угодами мало 
залишатися на українському боці лінії 
розмежування, було оточене. З огляду 
на такий перебіг подій українські вій-
ськові 18 лютого розпочали під щільним 
вогнем ворога відступ з Дебальцевого, 
який остаточно завершився 20  лютого. 
Президент П.  Порошенко, до речі, на-
ступного дня факт оточення заперечив і 
заявив, що 80% особового складу укра-
їнських військ разом із технікою плано-
во виведені з міста [22]. Насправді ж за 
два дні у «дебальцевському казані» заги-
нули сотні українських воїнів (з 18 січня 
по 18  лютого загинули 179  військових, 
110  – потрапили у полон, 81  – зникли 
безвісти), які вели запеклі бої із супро-
тивником (у тому числі й із кадровими 
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військовими ЗС РФ), який мав перевагу 
у живій силі в 5–7 разів [3; 25; 29].

За даними Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), 
на сході України щонайменше 5  тис. 
665  осіб було вбито та 13  тис. 961  по-
ранено за період між серединою квітня 
2014 р. та серединою лютого 2015 р. [34]. 
Так Другими мінськими угодами (т.  зв. 
«Мінськ-2») і поразкою у «дебальцев-
ському казані» 20 лютого 2015 р.1 завер-
шився ІІІ  період російсько-української 
війни, а Донбаське бойовище фактично 
й сформувало у ній Східний фронт на 
майбутнє.

IV період: позиційна війна 
(20 лютого 2015 р. – 20 вересня 2016 р.) – 
«Східний фронт: мінська пастка»

Четвертий період, що настав після 
запеклих і виснажливих боїв на Донба-
сі, природно зберігав збройну напругу, 
проте протистояння трансформувалося 
вже здебільшого у позиційну війну з чи 
не постійними артилерійськими обстрі-
лами та посиленою активністю диверсій-
них груп, яка розпочалася після 20 люто-
го 2015 р. Політично цей період розпочав 
багаторічну тяганину з намаганням вті-
лити т.  зв. Мінські угоди, які були під-
писані вимушено під тиском Кремля, 
після входження російських військ на 
території Донецької і Луганської облас-
тей, кількох трагічних поразок укра-
їнської армії і через загрозу широко-
масштабного наступу проросійських 
сепаратистських сил за підтримки армії 
РФ. При цьому було очевидним, що ці 
домовленості не мали жодної юридичної 
1 20 лютого того року стало першою річницею від-
значання Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, за-
провадженого згідно з Указом Президента Укра-
їни від 11 лютого 2015 р. «Про вшанування по-
двигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні».

сили, суперечили Конституції України, 
нормам міжнародного права, статутові 
ООН, адже були укладені під тиском. До 
того ж під цими актами немає юридично 
сильного підпису, вони не ратифікува-
лися Верховною Радою  – тобто не були 
конституційними. Увесь час подальшо-
го тривання цього «Мінського процесу» 
жоден підписаний папір, жодний його 
рядок і літера цього рядка були нічого 
не вартими! В.  Путін не полишав своїх 
намірів та прагнень знищити Україну як 
державу. Інакше як пояснити наявність 
розробленого у штабі Західного військо-
вого округу ЗС РФ (м. Санкт-Петербург) 
цілком таємного плану захоплення Ро-
сією Лівобережної України та Києва від 
8–9 квітня 2015 р. під назвою «Доповідь 
рішення на застосування угруповання 
військ «Північ» у спеціальній опера-
ції»  [24]. Однак і президент, і прем’єр-
міністр України безоглядно прагнули 
втілити ті т.  зв. Мінські домовленості в 
життя, на заваді чого стали національно 
свідома частина політикуму та україн-
ського суспільства.

Відтак цей період позиційної війни 
зберігав збройне протистояння по лінії 
розмежування на Східному фронті з по-
стійними взаємними артилерійськими 
обстрілами та перестрілками та водно-
час політично був затаврований т.  зв. 
Мінськими угодами, що були не інакше 
як політичною пасткою для України. 
Окупована Росією частина Донбасу, пе-
ретворена нею на «сіру зону», завдяки 
т.  зв. Мінським домовленостям мала 
бути інкорпорована в Україну зі стату-
сом практичного самостійного утворен-
ня, стати тягарем і зашморгом на шиї 
економіки України та перетворитися на 
хронічну злоякісну виразку її адміні-
стративно-політичної системи й своїми 
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метастазами руйнувати український 
державний організм. Його хронологіч-
не завершення відзначено укладанням 
20  вересня 2016  р. чергового тимчасо-
вого перемир’я на Східному фронті та 
підписанням Рамкового рішення Трис-
торонньої контактної групи про розве-
дення сил і засобів.

V період: «квола» війна (20 верес-
ня 2016 р. – 20 травня 2019 р.) – «Східний 
фронт: «нормандські» шанці»

П’ятий період російсько-української 
війни відзначений кволим триванням 
бойових дій, що стало наслідком нама-
гання утримати перемир’я на Східно-
му фронті та спробою втілити в життя і 
розвинути Рамкові рішення Тристорон-
ньої контактної групи про розведення 
сил і засобів, підписані того дня1. То була 
1 Переговори в Мінську вела Тристороння контакт-
на група (ТКГ) з представників України (другий 
президент України Л. Кучма), Росії (від початку 
до квітня 2015 року – посол РФ в Україні М. Зу-
рабов, з квітня 2015 р. – екс-посол Росії в Сирії 
А. Кульмухаметов, з 26 грудня 2015 р. – екс-голова 
Держдуми РФ Б. Гризлов) та ОБСЄ (з 8 червня 
2014 р. по червень 2015 р. – посол Г. Тальявіні, 
з червня 2015 р. – М. Сайдік), а також О. Захар-
ченко та І. Плотницький (статус цих двох осіб в 
документах не було визначено, вони – очільни-
ки невизнаних утворень «ДНР» та «ЛНР», які з 
боку України кваліфікуються як терористичні 
організації; на їх участі в переговорах наполягає 
РФ). Тобто переговори велися та узгоджені до-
кументи підписувалися у форматі «Тристороння 
контактна група плюс 2». При цьому українська 
сторона розглядала участь представника Росії як 
учасниці конфлікту. Російська сторона ж всіля-
ко заперечувала свою причетність до збройного 
протистояння і наполягала на тому, що конфлікт і 
домовленості щодо його врегулювання є справою 
самої України. У рамках Мінського переговор-
ного процесу працювали також чотири робочих 
підгрупи: з питань безпеки, політики, економіки 
та соціальних. Напрацювання «Тристоронньої 
контактної групи плюс 2» періодично обговорю-
валися лідерами України, Німеччини, Франції та 
Росії. Їхні зустрічі й переговори з питань вирі-
шення збройного конфлікту на Донбасі отримали 
назву «Нормандський формат» (за місцем першої 

спроба втілити у життя (так би мови-
ти  – імплементувати) мертвонародже-
ні «мирні плани» президента України 
П. Порошенка та оманливі «ініціативи» 
президента Росії В. Путіна від 5 вересня 
2014 р., а також безплідні «Меморандум 
про виконання положень Протоколу» 
від 19 вересня 2014  р. та «Комплекс за-
ходів по виконанню Мінських угод» від 
12 лютого 2015 р. [26].

Відповідь України на догоду вимогам 
«Мінського протоколу» та «Комплек-
су заходів…» щодо нього була втілена у 
Законі України «Про внесення зміни до 
статті  10 Закону України «Про особли-
вий порядок місцевого самоврядування 
в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей» (№  256-VIII, 17.03.2015) 
(16 вересня 2014 р. / 17 березня 2015 р.). 
По суті, цим Законом пропонувалося (і 
пропонується) легалізувати й увести в 
правове поле України путінських бойо-
виків та проросійських запроданців усіх 
рівнів влади терористичних анклавів 
т. зв. «ДНР» і «ЛНР». Ось для чого, крім 
інших мотивів, намагалися (і намагати-
муться), зокрема й президент П.  Поро-
шенко, змінити Конституцію й нав’я-
зати Україні так звану децентралізацію, 
амністію, самоврядування тощо. Саме 
цього на тому етапі прагнув В.  Путін, 
та й А. Меркель з Ф. Олландом були не 
проти.

Не заперечував цього, зрештою, 
й П.  Порошенко. Він та його політич-
на команда, на диво, досить швидко, 

такої зустрічі 6 червня 2014 р. в містечку Бенувіль 
у Нормандії – північнофранцузькому регіоні). У 
вересні було створено також робочу групу спіль-
ного Центру з контролю і координації питань 
припинення вогню і поетапної стабілізації лінії 
розмежування сторін на сході України, до якої 
увійшли представники України, моніторингова 
група ОБСЄ та російські військовослужбовці.
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практично миттєво відмовилися як 
від Будапештського формату  [5], так і 
від Женевського чи будь-якого іншо-
го, в рамках яких до перемовної групи 
були б залучені США, Велика Британія 
та Євросоюз. Натомість було зроблено 
безальтернативну ставку на формат із 
дорадництвом лояльних Кремлю Фран-
ції й Німеччини у панцирі так званих 
Мінських домовленостей, де Росію 
вмовляли безсила ОБСЄ і проросійські 
колаборанти-убивці українців. Так само 
дивним чином одним із уповноважених 
представників української делегації в 
Мінську став В.  Медведчук  – відвертий 
українофоб і кум В. Путіна.

19  жовтня 2016  р. в рамках «Нор-
мандського формату» у Берліні було за-
явлено про потребу розробки нової «до-
рожньої карти» для реалізації Мінських 
домовленостей. Час показав, що карта 
ця була не дорожньою, а – порожньою. 
Порожньою картою, мальованою «нор-
мандськими» геополітичними гравцями 
у міждержавні наперстки. Розігрувала-
ся ціла держава – Україна! Гравці крили 
«мінськом» і «зобов’язами» не виходити 
з гри й не міняти її учасників та колоду. 
При цьому шулерили усі, а дехто й бле-
фував... Проти був, проте, український 
народ.

З того часу квола війна на Східному 
фронті надовго засіла у своєрідних «нор-
мандських шанцях», як у воєнному, так і 
в політичному сенсах. Ця вибухова пауза 
сповнена взаємними звинуваченнями та 
підготовкою до настання нової гарячої 
фази війни1.
1 23 березня 2017 р. вступило в дію рішення РНБО 
про державну програму розвитку ЗСУ до 2020 
року. 6 липня 2017 р. президент схвалив внесен-
ня змін до Законів України «Про основи націо-
нальної безпеки» та «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики», якими членство в НАТО 

Під час своїх виступів президент 
П.  Порошенко не раз називав війну на 
сході України «вітчизняною війною», 
проте від 2014  р., навіть під час найза-
пекліших боїв, не ініціював введення 
воєнного стану, за що неодноразово 
піддавався критиці як політиків, так і 
громадськості. Однак після захоплення 
росіянами українських моряків в Азов-
ському морі 25 листопада 2018 р. П. По-
рошенко запровадив воєнний стан стро-
ком на 30 діб: з 14:00 26  листопада до 
14:00 26 грудня 2018 р. Таке рішення пре-
зидента України розкритикувала низ-
ка авторитетних західних експертів та 
українська громадськість, небезпідстав-
но вважаючи, що воєнний стан міг бути 
запроваджений через бажання П. Поро-
шенка відкласти чергові президентські 
вибори, а інцидент у Керченській про-
тоці був спеціально спровокований ним 
саме з цією метою.

«Квола» війна у «нормандських шан-
цях» затягнулася до часу президентських 
виборів в Україні й формально заверши-
лася з інавгурацією 20 травня 2019 р. но-
вого президента держави.

VI період: вичікувальна війна 
(20 травня 2019 р. – 23 лютого 2022 р.) – 
«Східний фронт: манівці замирення»

Шостий період російсько-україн-
ської війни бере свій хронологічний 
початок від 20  травня 2019  р., власне, 
не стільки через інавгурацію цього дня 
нового президента В.  Зеленського, а 
остільки, що з того часу розпочалася 
низка нових спроб української влади 
знайти спосіб і формулу замирення. І 
визначене як пріоритетний національний інте рес. 
7 лютого 2019 р. Верховна Рада 334-ма голосами 
ухвалила у другому читанні законопроект про 
закріплення у Конституції стратегічного курсу 
України на членство у Європейському Союзі й 
НАТО.
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цей спосіб нібито було знайдено у реа-
німованій т. зв. «формулі Штайнмаєра». 
Попри те, що РФ жодного разу за час 
вій ни не дотримала своїх обіцянок та 
зо бо в’я зань, що, з офіційної точки зору, 
не існувало різних «Мінських угод», а 
були лише Протокол (який містив низ-
ку домовленостей) і Комплекс заходів 
щодо їх виконання, й Мінські домовле-
ності були політичними, а не юридично 
обов’язковими документами (адже вони 
не ратифіковані Верховною Радою Укра-
їни як міжнародно-правові договори), 
В.  Зеленський наполегливо намагався 
поновити перемовини у т. зв. «норманд-
ському форматі» й особисто зустрітися з 
В. Путіним. 1 жовтня в Мінську учасники 
Тристоронньої контактної групи підпи-
сали «формулу Штайнмаєра». 7  жовтня 
Ф.-В.  Штайнмаєр розповів про історію 
виникнення «формули» та її суть: «Фор-
мула не містить нічого більше, ніж спро-
бу зробити 3 великі кроки, які учасники 
конфлікту не хотіли робити, низку мен-
ших кроків, які, попри їхню сутність та 
наслідки, досі треба узгодити» [30].

9 грудня в Парижі відбувся саміт за 
участю представників України, Франції, 
Німеччини та РФ. Ця зустріч проводи-
лася вперше після трирічної перерви. 
Метою саміту було затвердження но-
вої послідовності введення в дію Мін-
ських угод та обговорення «формули 
Штайнмаєра»1. За результатами саміту 
1 Основні положення «формули Штайнмаєра» 
були узгоджені ще на зустрічі глав держав і урядів, 
що пройшла в нормандському форматі в Парижі 
2 жовтня 2015 р. Україну на цій зустрічі пред-
ставляв і основні положення «формули» з боку 
України погодив тогочасний президент України 
П.  Порошенко. Пізніше її основні положення 
були підтверджені на зустрічі міністрів закордон-
них справ, яка відбулася в нормандському фор-
маті в Берліні на віллі Борзиг 6 листопада 2015 р. 
Україну на цій зустрічі представляв й основні по-

було підписано підсумковий документ 
під назвою «Загальні узгоджені висно-
вки Паризького саміту в Нормандському 
форматі 9 грудня 2019 року». Ці домов-
леності передбачали, зокрема, імплемен-
тацію «формули Штайнмаєра» в укра-
їнське законодавство згідно з версією, 
узгодженою Н4 та Тристоронньою кон-
тактною групою, а також закріплення 
«особливого статусу» окремих районів 
Донецької та Луганської областей на по-
стійній основі [17].

Обіцянки президента України щодо 
досягнення повної перемоги на саміті 
у Парижі та внаслідок його особистої 
зустрічі з президентом РФ не справди-
лися і виявилися самооманою. Разом 
з тим у 2019  р. В.  Зеленський мав шанс 
відмовитися від цих угод і започаткува-
ти альтернативний план, залучивши За-
хід, проте президент ще більше втягував 
Україну у манівці Мінського процесу. 

ложення «формули» підтвердив тодішній міністр 
закордонних справ України П. Клімкін. 1 жовтня 
2019 р. під час зустрічі у Мінську українська сто-
рона в особі Л. Кучми дала згоду на «формулу» 
у дуже скороченому вигляді. Після підписання 
відбулись численні протести у багатьох містах 
України. 15 жовтня 2019 р. прес-секретар Л. Куч-
ми опублікувала нові вимоги України з імпле-
ментації Мінських угод. Згодом стало відомо, що 
представники України ще в липні 2019 р. пого-
дились розглянути «формулу Штайнмаєра». Це 
стало відомо з листа керівника Офісу президента 
А. Богдана до представника України в Тристорон-
ній контактній групі щодо врегулювання ситуації 
на Донбасі Л. Кучми, датованого 16 липня 2019 р. 
До листа додавався документ під назвою «Кроки, 
що мають бути здійснені сторонами», який був 
погоджений на перемовинах у нормандському 
форматі 12 липня 2019 р. на рівні дипломатичних 
радників. Зустріч проводилась за участю заступ-
ника голови Офісу президента В. Пристайка та 
помічника президента РФ В. Суркова. У докумен-
ті, зокрема, сказано, що сторони зобов’язуються 
підготувати правові рамки щодо «особливого 
статусу Донбасу» (особливий порядок місцевого 
самоврядування), включаючи так звану «форму-
лу Штайнмаєра», амністію та місцеві вибори.



68 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

Лише 27  квітня 2021  р. В.  Зеленський 
заявив про необхідність розширення 
«нормандського» формату, пояснивши, 
що «це може бути розширення «нор-
мандського» формату» або «окремий, 
паралельний формат з іншими країнами, 
з дуже серйозними, потужними гравця-
ми» [18]. За день до цього в інтерв’ю газе-
ті «Financial times» В. Зеленський закли-
кав переглянути домовленості 2015 р. та 
долучити до «нормандського» процесу 
Велику Британію, Канаду та США [39].

Натомість ще наприкінці берез-
ня – на початку квітня 2021 р. російські 
військові перекинули велику кількість 
озброєння і техніки з Західної та Цен-
тральної Росії, а також із Сибіру в оку-
пований Крим і навчальний центр Пого-
ново за 17  км на південь від Воронежа. 
Тоді ж Росія розмістила вздовж кордону 
28 батальйонних тактичних груп, у тому 
числі в Брянській та Воронезькій облас-
тях Росії (Західний військовий округ). 
Наступного дня 50 російських БТГ, що 
складалися з 15 тис. солдатів, були зібра-
ні для навчань у Південному військово-
му окрузі, до якого входив окупований 
Крим, а також що межував з зоною кон-
флікту на Донбасі. Станом на 9 квітня 
85 тис. російських військовиків вже пе-
ребували у Криму або в межах 40 км від 
українського кордону.

У жовтні 2021 р. РФ відмовилася від 
участі в запланованому саміті «норманд-
ської четвірки» й відтак було вирішено 
обмежитися переговорами на рівні глав 
МЗС України, Німеччини, Франції та 
Росії. Водночас 17  січня російські вій-
ська та озброєння почали прибувати 
до Білорусі для спільних навчань «Со-
юзницька рішучість», які планувалися 
в лютому 2022 р., а вже 19 січня прези-
дент США Д. Байден заявив, що, на його 

думку, Росія вторгнеться в Україну  [31; 
37]. Натомість 28 січня президент Укра-
їни В.  Зеленський закликав Захід не 
створювати в його країні «паніку» через 
потенційне вторгнення Росії, оскільки 
постійні попередження про «неминучу» 
загрозу вторгнення ставлять під загрозу 
економіку України. В. Зеленський також 
додав, що «ми не бачимо більшої ескала-
ції», ніж на початку 2021 р., коли почало-
ся військове нарощування Росії поблизу 
кордонів з Україною, й висунув претензії 
Заходу у поширенні паніки  [38]. Попри 
це американська та британська розвідки 
у лютому 2022 р. неодноразово поперед-
жали владу України про щонайближче 
вторгнення Росії. 

Тим часом 15 лютого 2022 р. Держав-
на Дума РФ проголосувала за звернення 
до президента В.  Путіна про визнання 
«ЛНР» і «ДНР», 16 лютого до кордону з 
Україною було перекинуто ще близько 
7 тис. російських військовиків. Масова-
ні обстріли з боку російсько-окупацій-
них військ по всій лінії розмежування 
на Донбасі відновилися 17 лютого. За дві 
перші доби в штабі ООС нарахували 60 
і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбіль-
ша кількість обстрілів на фронті за один 
день від 2017 р.), 20 лютого – 80, 21 люто-
го – 84, 22 лютого – 96, з них переважна 
більшість – з важкої артилерії.

У спеціальному виступі 19  лютого 
президент США Д.  Байден заявив: «Я 
впевнений, що Путін ухвалив рішення 
про вторгнення». 21  лютого Росія офі-
ційно визнала квазіреспубліки окупо-
ваного Донбасу, а також було підписано 
Договір про дружбу, співпрацю та обо-
пільну допомогу з т. зв. «ДНР» і «ЛНР». 
22 лютого президент РФ під час прес-
конференції відверто заявив, що Мін-
ських домовленостей більше не існує, 
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а увечері 23  лютого ватажки «ДНР» та 
«ЛНР» звернулися до В.  Путіна з про-
ханням про військову допомогу. 23  лю-
того адміністрація президента США 
Д. Байдена повідомила президента Укра-
їни В. Зеленського про те, що, за оцінкою 
американської розвідки, Росія готується 
здійснити повномасштабне вторгнення 
в сусідню країну протягом наступних 
24–48 годин. Вказувалося також, що ро-
сійська військова операція матиме комп-
лексно-комбінований характер: не лише 
атаку з окупованої частини Донбасу на 
сході, куди в понеділок були відправ-
лені додаткові російські підрозділи, а й 
значний удар у бік столиці Києва з пів-
нічного кордону з Білоруссю, включно 
з авіаударами, крилатими ракетами та 
наземним вторгненням і кібератаками. 
Лише тоді президент України В.  Зелен-
ський оголосив надзвичайний стан на 30 
днів для всієї України, за винятком До-
нецької та Луганської областей, які пе-
ребували у режимі надзвичайного стану 
від 2014 року. 24 лютого 2022 р. о 5-й го-
дині ранку В.  Путін офіційно оголосив 
про початок т. зв. «спеціальної операції» 
в Україні, що насправді стало початком 
повносяжного вторгнення в суверенну 
державу.

Як показала сувора реальність, спро-
би замирення між Росією та Україною 
були не інакше, як манівцями, в ілюзіях 
яких блукала нова українська влада. На 
Донбасі ж та вздовж кордонів України 
натягнутою струною війна завмерла у 
вичікуванні розриву ілюзій досягнення 
миру і свого повносяжного вибуху.

VIІ період: тотальна війна 
(24  лютого 2022  р.  – …)  – «Бойовище 
п’яти фронтів»

Сьомий період російсько-української 
війни розпочався о 5-й ранку 24 лютого 

2022 р. Після того, як В. Путін оголосив 
про «спеціальну операцію» в Україні, й 
розпочалися інтенсивні обстріли під-
розділів ЗСУ на сході, а російські війська 
перетнули північно-східні кордони, а та-
кож нанесли ракетно-бомбові удари по 
центрах військового управління, летови-
щах у Борисполі, Озерному, Кульбакіно-
му, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, 
а також по військових складах і об’єктах 
Збройних сил України по всій території 
України. Почалося бомбардування Киє-
ва, Харкова, Одеси, Дніпра, Миколаєва, 
Маріуполя, Бердянська, Краматорська, 
Борисполя, Василькова та інших міст і 
селищ. Росія вдалася до масованого ра-
кетного удару по Україні та перейшла в 
наступ на суходолі з півночі (території 
Білорусі та РФ), півдня (з Криму) та зі 
сходу (з окупованого Донбасу). Інфра-
структура ІКТ в Україні погіршилася 
в результаті кібератак і бомбардувань. 
У перший же день війни Верховна Рада 
України одностайно ухвалила запрова-
дження воєнного стану. Були окуповані 
декілька українських міст, у тому чис-
лі захоплено й Чорнобильську атомну 
електростанцію. Пізно ввечері першого 
дня російського наступу, 24 лютого, було 
оприлюднено підписаний президентом 
В. Зеленським указ про загальну мобілі-
зацію.

Союзником Російської Федерації у 
війні проти України виступила Респу-
бліка Білорусь, яка надала територію, 
військові засоби й інфраструктуру для 
вторгнення на терени України і ведення 
подальших воєнних дій на її території. 
Бліцкриг російських військ, проте, за-
хлинувся, і важкі й криваві бої розгор-
нулися по усій території України від 
Білорусії на півночі до Чорноморського 
узбережжя на півдні, вони тривали на 
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суходолі, у небі, на морі, в містах і се-
лах, на дипломатичній арені, у кібер-
просторі, у фінансово-господарчій сфе-
рі, інформаційному просторі та у тилу 
ворога. Під час воєнних дій Збройні 
сили Росії провадили агресивну війну 
з порушенням усіх норм ведення війн 
та утримання полонених, вчиняючи 
акти геноциду українського народу, за-
стосовували щодо цивільного населен-
ня мародерство, фільтраційні табори, 
депортації, пересувні крематорії для 
приховування злочинів, масові кату-
вання, зґвалтування (в тому числі й ді-
тей), страти. Російська армія здійсню-
вала килимові бомбардування мирних 
українських міст, знищивши деякі з них 
(Маріуполь, Харків, Чернігів, Бородян-
ку, Ірпінь та ін.) майже до тла.

Війна, що розпочалася у 2022  р. як 
складова Великої російсько-української 
війни, мала водночас як всеохопний і 
нищівний обшир, так і цивілізаційно-
екзистенційний характер. Її мета з боку 
Російської Федерації – знищення держа-
ви Україна й усього українського народу, 
а відтак цілком обґрунтовано її можна і 
потрібно визначати як тотальну війну. 
Вона, проте, не є національно-визволь-
ною, позаяк Україна не була колонією, 
окупованою чи поневоленою Росією, а 
відтак і визволятися не було з чого. На-
томість український народ повстав на 
справедливу вітчизняну війну за свою 
державність і за своє право на життя. У 
ній чи не одразу ж чітко означилися п’ять 
основних фронтів – Північний, Східний, 
Південний, дипломатичний і народний 
фронт у запіллі. Бойовищем цих п’яти 
фронтів стала вся Україна, народ якої 
піднявся у самопожертві на вітчизняну 
війну проти російських загарбників, на 
війну за життя!

Російсько-українська війна – 
війна за життя (2014–2022 рр.)

П е р і о д и з а ц і я
І період: окупація та анексія АР Крим 

(20 лютого – 24 березня 2014 р.). «Фронт 
без спротиву»;

ІІ період: антитерористична операція 
(1 березня (офіційно – від 13 квітня) – 24 
серпня 2014 р.). «Внутрішній фронт»;

ІІІ період: вторгнення Росії в Донбас 
(24 серпня 2014 р. – 19 лютого 2015 р.). 
«Східний фронт: донбаське бойовище»;

IV період: позиційна війна (20 люто-
го 2015 р. – 20 вересня 2016 р.). «Східний 
фронт: мінська пастка»;

V період: «квола» війна (20 вересня 
2016  р.  – 20 травня 2019  р.). «Східний 
фронт: «нормандські» шанці»;

VI період: вичікувальна війна (20 
травня 2019  р.  – 23 лютого 2022  р.). 
«Східний фронт: манівці замирення»;

VIІ період: тотальна війна (24 лютого 
2022 р. – ...). «Бойовище п’яти фронтів».

В рамках кожного з цих періодів, 
безумовно, були й окремі етапи і фази, 
відбувалися військові операції та битви, 
робота ВПК, дипломатичні перемовини 
та геополітичні комбінації, внутрішньо-
українські події та міжнародні процеси 
тощо. Для України та українського наро-
ду ця війна доконано мала вітчизняний 
і справедливий оборонний характер; то 
й справді – війна за право на існування 
не лише Української Держави, а й укра-
їнської нації; війна – за життя, у всьому 
глибинному значенні цього слова!

Подібні війни ніколи не були й не 
можуть бути ізольованими лише в рам-
ках протиборства безпосередньо вою-
ючих сторін, а завжди так чи інакше, 
більшою чи меншою мірою втягують 
у свою орбіту й інші держави, адже 
у глобалізованому світі усі політичні 
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та економічні гравці мають власні ін-
тереси та взаємопов’язані низкою як 
об’єктивних, так і суб’єктивних важе-
лів та чинників. Світ уже занадто вза-
ємоінтегрований, а планета стала надто 
малою, аби сучасні війни залишалися 
проблемами лише ворогуючих чи кон-
куруючих супротивників, а відтак і вій-
ни ці виходять за межі старих еконо-
мічно-територіальних протиборств та 
набувають також і світоглядного (циві-
лізаційного) рівня, як і своїх всеосяжних 
трагічно-кривавих наслідків.

Російсько-українська війна, за сво-
їми лаштунками, виходить за рамки 
двостороннього конфлікту й виявляє у 
собі виразні ознаки загальної кризи сві-
тової системи безпеки, що призведе до 
ланцюга глобальних змін планетарного 
значення: зміняться не лише кордони та 
системи влади в Україні та Росії, закла-
дено початок масштабної трансформації 
євразійського простору, розпочнеться 
якісний і територіальний перерозподіл 
ринків торгівлі та сировини, зазнають 
змін усталені правила політичного сві-
тогляду та взаємовідносин, принципи 
суспільно-політичної моралі регене-
руються, розпочнеться перегляд основ 
глобалістичної економіки та системи 
світової безпеки, світовий порядок ба-
зуватиметься на змінених правилах гри 
й розпочне набувати якісно нової кон-
фігурації. Світ кардинально зміниться, і 
до цих змін його спонукатиме російсько-
українська війна, її наслідки та уроки.
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Російсько-українська війна, за своїми лаштунками, ви-
ходить за рамки двостороннього конфлікту й виявляє у собі 
виразні ознаки загальної кризи світової системи безпеки, 
що призведе до ланцюга глобальних змін планетарного 
значення: зміняться не лише кордони та системи влади в 
Україні та Росії, закладено початок масштабної трансфор-
мації євразійського простору, розпочнеться якісний і те-
риторіальний перерозподіл ринків торгівлі та сировини, 
зазнають змін усталені правила політичного світогляду та 
взаємовідносин, принципи суспільно-політичної моралі ре-
генеруються, розпочнеться перегляд основ глобалістичної 
економіки та системи світової безпеки, світовий порядок 
базуватиметься на змінених правилах гри й розпочне набу-
вати якісно нової конфігурації. Світ кардинально зміниться, 
і до цих змін його спонукатиме російсько-українська війна, 
її наслідки та уроки.
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Анотація. 430 років тому на зламі 1591–1592 рр. розпочалося найперше з цілої низки 
козацьких повстань кінця XVI – першої половини XVII ст., які внаслідок півстолітньої по-
движницької боротьби козацтва вилились у війну 1648–1654 рр. під проводом Хмельницько-
го, що, врешті-решт, призвело до відновлення української державності в середині XVII ст. 
В історіографічному плані висвітлюються питання станового походження, національної та 
конфесійної належності очільника повстання Криштофа Косинського, причини його появи 
на Запорожжі, перші згадки про нього, початок службової діяльності з охорони кордонів Речі 
Посполитої. З’ясовано його контакти і стосунки з високими урядовцями, зокрема Замой-
ським, представниками магнатського середовища князями Острозькими, Вишневецькими, 
розкрито матримоніальні пов’язання з князями Ружинськими. Розкривається становище ко-
зацтва, взяття на службу та ставлення до нього уряду, причини козацького незадоволення 
та конкретний привід до повстання. Показано розгортання повстанських подій, зокрема під 
Білою Церквою, Трипіллям, П’яткою. Викладено обставини загибелі Косинського, міфи на-
вколо його постаті. 

Ця дата дала нагоду згадати про самовідданість та героїчні вчинки козацтва, яке ста-
ло на захист не лише власних козацьких прав і свобод, а й запалило святим духом волелюб-
ства інші верстви суспільства. У написаній ще перед початком російсько-української війни, 
розв’язаної Росією 24 лютого 2022 р., статті автор простежує асоціації між мужністю ко-
зацьких лицарів та героїчними подвигами, які наразі масово здійснюють воїни Збройних сил 
та мирні громадяни України. Отже, сьогодні потомки тогочасних козацьких лицарів, як це 
було вже неодноразово протягом нашої вітчизняної історії, мужньо боронять не лише кордо-
ни, незалежність і свободу України, а, без перебільшення, ціною власного життя захищають 
європейські демократичні цінності та загалом усю західну цивілізацію. Масовий героїзм і 
мужність українців свідчать про непереможність волелюбних традицій української нації. 

Ключові слова: перше козацьке повстання; Криштоф Косинський; білоцерківський ста-
роста Януш Острозький; Трипілля; П’ятка; російсько-українська війна 2022 р.; волелюбність 
і героїзм українців.
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Annotation. 430 years ago, at the turn of 1591–1592, there broke out the very first Cossack 
uprising in the whole series of Cossack uprisings of the end of the 16th-first half of the 17th century. 
Being the result of half of a century relentless Cossack struggle, they transformed into the war of 1648-
1654 under the leadership of Khmelnytsky and eventually led to the re-establishment of Ukrainian 
statehood in the mid-17th century. The article historiographically elucidates social and national origins 
of Kryshtof Kosynsky, the leader of the uprising, as well as his religious confession, reasons behind his 
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До 430-річчя першого 
козацького повстання під проводом 

Криштофа Косинського
Козацькі війни кінця XVI  – першої 

половини XVII ст. належать до найваж-
ливіших героїчних подій української 
національної історії загалом, оскіль-
ки в особі козацтва український народ 
акумулював неабияку народну енергію 
і виявив найкращі риси національного 
характеру, зокрема мужність, відвагу, 
сміливість, військову вдачу, волелюб-
ність, презирство до смерті й самопо-
жертву, братерське єднання та відданість 
загальнонаціональним інтересам. Вій-
ськову майстерність українського ко-
зацтва високо оцінював тогочасний за-
хідноєвропейський світ. Європейські 
монархи неодноразово запрошували ко-
заків до участі у воєнних операціях. Так, 
маючи інформацію про відвагу низових 
козаків, імператор Священної Римської 

імперії Рудольф II намагався взяти ко-
заків на службу в боротьбі проти Туреч-
чини. Наполегливо добивався союзу із 
запорозькими козаками і римський папа 
Григорій XIII [19, с. 67–68].

Питанням козацьких воєн присвяче-
на доволі значна історіографія. Першо-
початки козацьких виступів та перебіг 
їх подій зафіксовано в українських літо-
писах XVII–XVIII  ст., зокрема Григорія 
Грабянки, Феодосія Софоновича, Сте-
фана Лукомського, «Исторіи Русов или 
Малой России», яка підвела підсумок 
літописного етапу української історіо-
графії  [12, с. 12]. Інформація про перші 
козацькі виступи міститься в польських 
хроніках Й. Бєльського і Р. Гейденштей-
на [21; 25]. Про перші козацькі повстан-
ня писали В. Антонович, М. Костомаров, 
П. Куліш та ін. До цих подій звертали-
ся й польські дослідники: К. Шайноха, 
А. Яблоновський, Й. А. Ролле, З. Вуйцік, 

coming to Zaporizhzhia, first mentionings of him, and the beginnings of his service in protecting the 
Commonwealth’s borders. Kosynky’s contacts and relationships with high-ranking government officials, 
in particular Janush Zamoski and members of the Ostrogski and Wiśniowecki magnate princely families 
are clarified as well as his matrimonial ties with the Rużyński princely family. The article elaborates 
on the state of the Cossacks, their recruitment and how they were treated by the government, causes of 
their discontent and the specific motive for the uprising. The article also shows how the insurrectionary 
events unfolded, in particular near Bila Tserkva, Trypillia, and Piatka. The circumstances of Kosynsky’s 
death and the myths around him are described.

This anniversary has given an opportunity to recall commitment and heroic deeds of Cossacks 
who defended not only the rights and freedoms of their own estate, but also ignited other strata of 
society with the holy spirit of freedom. In this article, which was written before the Russian-Ukrainian 
war unleashed by Russia on February 24, 2022, the author traces similarities between the courage of 
Cossack knights and heroic deeds which are currently being manifested en masse by the soldiers of 
the Armed Forces and civilians of Ukraine. Thus, nowadays the descendants of the Cossack knights 
courageously defend not only the borders, independence and freedom of Ukraine as it has long been the 
case in our national history, but without exaggeration also European democratic values and Western 
civilization as such. This massive heroism and courage of Ukrainians testifies that the freedom-loving 
traditions of the Ukrainian nation are invincible.

Key words: The first Cossack uprising; Kryshtof Kosynsky; starosta of Bila Tserkva Janush 
Ostrogski; Trypillia; Piatka; Russian-Ukrainian war of 2022; heroism of Ukrainians and their love 
for freedom.
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А. Прохаска, Л. Підгородецький, В. Сєр-
чик та ін. Одна з останніх монографій 
про козацькі війни кінця XVI  ст. нале-
жить С. Леп’явці [12; 13, с. 27–52].   

Повстання, на чолі якого став Криш-
тоф Косинський, розпочалося напри-
кінці 1591  р. Обмаль документальних 
даних щодо його особи призвело до 
виникнення різних гіпотез і версій, що 
подеколи суперечать і взаємовиключа-
ють одна одну. До цього часу залиша-
ється нез’ясованою його національна 
ідентичність. Більш-менш відомо про 
його батьківщину. Вже за свідченнями 
Й. Бєльського та Р. Гейденштейна, бать-
ківщиною Косинського було Підляш-
шя  [21, s. 88; 25, s. 317]. Такої ж думки 
дотримувалися М. Костомаров і Ф. Ни-
колайчик  [10, c. 265; 16, c. 28]. «Історія 
Русов» називає Косинського «природ-
ним шляхтичем польським»  [9, c. 32]. 
Посилаючись на його ім’я та польський 
підпис, В. Доманицький і А. Сторожен-
ко також вважали Косинського за на-
ціо нальною належністю поляком  [6, 
с.  2; 17, c. 7]. М. Грушевський залишив 
це питання відкритим, так само як і 
Д. Дорошенко, який завважував, що «й 
досі напевно не відомо, чи він був по-
ляк, чи українець, католик чи право-
славний» [5, c. 181; 7, с. 189]. Разом з тим 
М.  Грушевський не виключав, що Ко-
синський міг бути шляхтичем [5, с. 182, 
посилання 1]. Шляхтичем руської віри з 
Підляшшя називав Косинського М. Кос-
томаров [10, c. 265]. П. Куліш на підставі 
імені та версії про польське походження 
вважав Криштофа Косинського якщо 
не католиком, то лютеранином [11, т. I, 
c. 33]. У той же час Д. Яворницький вва-
жав його за народженням «поліщуком, а 
за званням низовим чи запорізьким ко-
заком» [19, c. 60]. 

Наразі відомо, що рід Косинських 
походив із села Косянка Більського пові-
ту Підляського воєводства [21, s. 88; 25, 
s. 317; 27, s. 219]. Підляшшя – це істори-
ко-географічний регіон, розташований 
уздовж середньої течії Західного Бугу на 
північно-західних українських землях, 
який на заході межував із Мазовією, а 
на сході – з Волинню та Поліссям. Вва-
жають, що рід Косинських належав до 
герба Равіч [27, s. 219]. 

С. Леп’явко не лише виводить Ко-
синського з Підляшшя, а й визначає на-
лежність його роду до шляхти Дороги-
чинського повіту Великого князівства 
Литовського (далі – ВКЛ). Вивчаючи по-
пис литовського війська 1528 р., він від-
найшов там дві згадки про Косинських. 
В одній із них називаються Косинські без 
зазначення імен, які разом поставляли 
до війська чотирьох вершників. У іншій 
називається конкретний представник 
роду Ленарт Косинський, який само-
стійно поставляв до війська 15 коней, 
тобто майже у чотири рази більше, ніж 
усі інші його родичі разом, що свідчить 
про його значні статки. Відомо: на той 
час у ВКЛ один вершник виставлявся 
від восьми служб або домогосподарств, 
тож С. Леп’явко робить певні обрахунки 
щодо належного Косинським числа се-
лянських домогосподарств та земельних 
володінь, а на цій підставі  – висновки 
щодо матеріального стану названих Ко-
синських. Зокрема, безіменних Косин-
ських він відносить до дрібної шляхти, 
тоді як Ленарта Косинського – до вищо-
го панського прошарку феодальної знаті 
ВКЛ [12 с. 50]. Він вважає, що спершу дід 
Криштофа Ленарт знаходився на службі 
у королеви Бони, а пізніше став митни-
ком [12, c. 51]. Відомо: митна служба да-
вала значні прибутки, тож, перебуваючи 
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на цьому уряді, він і справді міг значно 
збагатитися. Ленарт мав трьох синів, 
один із яких Адам займав поважні пози-
ції в середовищі дорогичинської шляхти, 
оскільки у 1560-х роках був дорогичин-
ським маршалком і писарем. Як посол 
він брав участь у роботі Люблінського 
сейму 1569  р., активно виступаючи за 
приєднання Підляшшя та інших україн-
ських земель до Корони Польської. Коли 
король оголосив про інкорпорацію Під-
ляського воєводства, Адам Косинський 
одним із перших підляських шляхтичів 
присягнув на вірність Короні. Саме за 
цю підтримку король Зиґмунт Август II 
винагородив Адама, надавши йому уряд 
каштеляна [12, c. 51; 20, s. 320; 24, s. 33, 37, 
72, 145, 147].  

Більшість дослідників вважають, що 
батько Криштофа Косинського, Лев, був 
третім сином Ленарта. На думку З. Вуй-
ціка, Криштоф Косинський народився 
1545  р. під Дорогичином у родині Лео-
нарда/Лева Косинського, православного 
за вірою, і його дружини католицького ві-
росповідання Варвари (яка по його смер-
ті стала дружиною Миколая Лаща)  [27, 
s. 219]. Криштоф був другою дитиною в 
сім’ї й мав старшого брата Каспера. Що-
правда, є й інша думка: А.  Бонєцький 
припускав, що Криштоф міг бути сином 
брата каштеляна Адама Косинського на 
ім’я Леонард, тобто племінником поль-
ського сенатора [22, s. 273]. 

Не існує єдиної думки серед істори-
ків також і щодо віросповідання К. Ко-
синського. Г. Грабянка, інші літописці, 
а на їх підставі й деякі дослідники вва-
жали його православним  [14, c. 28]. Як 
зазначено вище, М. Костомаров по в’я-
зу вав його з «руською вірою» [10, с. 265], 
П. Куліш вважав К. Косинського якщо не 
католиком, то лютеранином [11, c. 33]. 

З ім’ям Косинського пов’язано ба-
гато міфів та легенд. Одну з них пере-
повідає «Літопис Грабянки». За цією 
легендою, Косинський як вірний син 
право слав’я виступив на захист право-
славної віри під час Берестейської унії, 
за що «на міднім волу його ляхи зажари-
ли» [14, с. 28]. Автор «Історії Русов» на-
зиває Косинського «за ревность свою к 
благочестію и спокойствію народному» 
загалом першою жертвою унії, але подає 
іншу легенду. Згідно з нею Косинського 
було запрошено польським урядом на 
раду в Брест, а коли він прибув, його під-
ступно схопили і заарештували. Засу-
джений на смерть він був замурований 
«в одном кляшторе в столп каменный, 
названый клеткою» і заморений голо-
дом [8, c. 34].

Проте жодна з цих легенд історично 
не підтверджується. Адже Берестейська 
унія відбулася лише через три роки після 
смерті Косинського. Натомість створен-
ня самих легенд та їх поширення свід-
чать про інше: вдячна народна пам’ять 
оповила постать Криштофа Косинсько-
го шляхетним ореолом мучеництва, від-
даючи йому в такий спосіб свою повагу 
й шану.  

Достовірно невідомо, коли Криштоф 
Косинський з’явився на Запорожжі, вва-
жають, що це сталося близько 1586  р., 
коли внаслідок втрати родового маєтку 
він подався козакувати  [12, с.  52]. Пер-
шою письмовою згадкою про нього вва-
жається повідомлення в листі кошового 
Богдана Микошинського від 22 травня 
1586  р. до Каспара Підвисоцького, де 
йдеться про прибулу від Косинського 
сторожу, яка сповіщала про виступ у по-
хід кримських татар  [2, с.  110; 19, c. 60; 
26, c. 34]. Проте в 1586 р. він був уже лю-
диною далеко не молодою, разом з тим 
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великих здібностей і дуже впливовою 
серед козаків особою та, як пише про 
це автор «Історії Русов», «заслуженный 
в войске Малоросійском»  [8, c. 32; 19, 
c. 60]. Існує думка, що вже у цей час 
Косинський займав чільне місце се-
ред запорозької старшини  [7 c. 189; 16, 
с. 432]. Зокрема, про його високий ранг 
у козацькому середовищі й неабиякі вій-
ськові заслуги може свідчити й надання 
короля Зиґмунта III на маєтність Рокит-
ну і Ольшаницю на р. Рось, яке, на кло-
потання великого коронного гетьмана і 
канцлера Яна Замойського, було надано 
йому 1590 р. як доволі відомій «особі ко-
зацького стану» [5, с. 176, 182; 27, s. 219]. 
Підтримка Косинського коронним геть-
маном також свідчить про його високі 
військові заслуги. 

Відомо, що Косинський був одруже-
ний з князівною Марушою Остафіївною 
Ружинською, і це зовсім не випадко-
во [22, s. 272]. Річ у тім, що Косинський 
перебував на службі у князів Острозь-
ких, які мали тісні зв’язки з козацтвом. 
Тривалий час з 1559 р. до самої смерті у 
1608 р., тобто протягом 49 років, князь 
Василь-Костянтин Острозький тримав 
уряд київського воєводи. А батько Ма-
руши князь Остафій Іванович Ружин-
ський вже з 60-х років XVI  ст. був тіс-
но пов’я заний із Запорозькою Січчю. 
Спершу протягом 1569–1573 рр. він був 
черкаським і канівським підстаростою, 
а пізніше у 1575–1581  рр.  – київським 
підвоєводою, тобто заступником воє-
води князя В.-К. Острозького. Більше 
того, між 1582–1585  рр. князь Оста-
фій Ружинський був навіть отаманом 
Війська Запорозького. Старший син 
князя Василя-Костянтина Острозько-
го Януш з 1594  р. по 1620  р. був біло-
церківським, черкаським, канівським і 

переяславським старостою. Отже, для 
Криштофа Косинського це було дуже 
близьке середовище. 

Таким чином, 1590  р. Косинський, 
призначений полковником Війська За-
порозького реєстрового, отримав землі 
в пустині Рокитній і Ольшаниці Київ-
ського воєводства  [5, с.  176; 27, s. 219]. 
Проте це королівське надання, як вва-
жається, було оскаржено князем Яну-
шем Острозьким, який, висунувши на 
ці землі власні права, також отримав на 
них королівське пожалування і в такий 
спосіб позбавив Косинського права на 
маєтності  [1, c. 12; 5, с.  182]. На думку 
М. Грушевського, саме це й спричинило 
ту ворожнечу, яка спалахнула між Ко-
синським і князівським родом Острозь-
ких [5, c. 180]. Й. Ролле загалом вважав 
Косинського особистим ворогом князів 
Острозьких [23, s. 99]. Щоправда, А. Сто-
роженко, без достатніх підстав, висло-
вив міркування, що Косинський, згідно 
з Універсалом короля Зиґмунта III від 
25 липня 1590  р., був узятий на коро-
лівську службу снятинським старостою 
М. Язловецьким, а несвоєчасна сплата 
королівського жалування змусила коза-
ків виступити на захист своїх прав  [17, 
c. 30].

Дії князя Я. Острозького викликали 
обурення К. Косинського. У відповідь 
він зібрав 5000 реєстрових та нереєстро-
вих козаків, які обрали його своїм стар-
шим, і 29 грудня 1591  р. штурмом узяв 
Білу Церкву, яка була резиденцію старо-
сти [7, с.189; 19, с. 61]. Вилучивши при-
вілеї (за даними З. Вуйціка, на староство 
й ґрунти, які переховувалися у підстаро-
сти князя Дмитра Курцевича Булиги), а 
також захопивши зброю та продоволь-
ство, повсталі відступили до Трипілля, 
де готувалися оборонятися [7, c. 189; 27, 
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s. 219]. При цьому козаки на чолі з Ко-
синським взяли тільки майно старости 
та підстарости, проте міщан та інших 
людей ніхто не оббирав. 

Дехто з дослідників припускав, що 
Косинський мав на меті влаштувати ко-
зацькій устрій в усій Україні. Зокрема, 
П. Куліш приписував Косинському на-
міри навіть відокремити Україну-Русь 
від Польщі й знищити аристократичний 
лад  [11, с.  35]. Проте це все гіпотези й 
припущення. А події розгорталися та-
ким чином. 

За давнім козацьким звичаєм, узим-
ку 1591–1592 рр. Криштоф Косинський, 
який «на сес час гетманом козацким 
се учинил», із загоном козаків прово-
див «домованье» на Білоцерківщині  [1, 
с.  12; 19, с.  60]. Можна думати, що він 
не випадково обрав Білу Церкву. Річ 
у тім, що незадовго до того протягом 
1589–1590  рр. тут відбулося значне за-
ворушення міщан. Попри магдебурзьке 
право білоцерківський староста, який 
тримав це місто на правах «доживотно-
го», тобто довічного, володіння, вимагав 
від міщан виконання на себе різних об-
тяжливих повинностей. Це викликало 
незадоволення міського люду, які захо-
пили млини й корчми, вигнали з міста 
старостинських урядників і встановили 
свою владу  [1, c. 34]. Цілком імовірно, 
що Косинський розраховував на під-
тримку міського населення, і наступні 
події показали, що він не помилився. 
В останні дні грудня 1591  р., як свід-
чить тогочасний свідок, К. Косинський, 
«выезджаючи з Белой Церкви, пришед-
ши кгвалтовне в дом князя Дмитра Кур-
цевича Булыги, постаростего белоцер-
ковского, в Белой Церкви, добывшисе 
... до коморы его, маетность всю его по-
брал и шкатулу с клейнотами, с пенязми, 

с листами взял .., шкоды великие почи-
нил» [1, с. 31–32]. Вже в цьому інциденті 
виявляється антиурядова спрямованість 
руху. Козаки напали не на рядове міс-
то, а на старостинcьку резиденцію, не 
на міщанський чи шляхетський буди-
нок, а на дім королівського адміністра-
тора  – білоцерківського підстарости, 
тобто заступника старости. При цьому 
білоцерківські міщани радо допомагали 
повстанцям оволодіти містом і замком. 
Після цього козаки захопили Переяслав, 
Трипілля, Київ, де вони взяли гармати, 
порох, вогнепальну зброю та інше вій-
ськове спорядження. 

Виступи козаків на чолі з Косин-
ським та оволодіння ними низкою опор-
них шляхетських пунктів стали по-
штовхом до розгортання ширших рухів. 
Козацькі загони швидко з’явилися й в ін-
ших містах і місцевостях [7, с. 189]. Вже 
у січні 1592 р. у листі польського короля 
Зиґмунта III говориться про масові заво-
рушення у Київському, Брацлавському 
та Волинському воєводствах, зокрема, 
що «свавільні люди, які не дивляться ні 
на зверхність нашу, ні на посполите пра-
во ... порушують спокій», виступають 
проти шляхти, жовнірів, представників 
королівської влади [1, с. 34]. 

Польсько-шляхетський уряд, наля-
каний масовістю, розмахом, відвагою і 
рішучістю повстанців, призначив у січні 
1592 р. комісарів для розслідування си-
туації на українських кресах. Комісари 
(старости: брацлавський  – Я.  Струсь, 
черкаський  – князь О. Вишневецький, 
теребовлянський  – Я. Претвич і бар-
ський  – С. Гульський) на чолі значного 
шляхетського загону вирушили на По-
дні пров’я й отаборилися поблизу Фас-
това. Вони намагалися відірвати реє-
стрових козаків від запорожців і цим 
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послабити Косинського. З цією метою 
10 березня 1592  р. комісари від імені 
старшого реєстру М. Язловецького звер-
нулися до козаків з вимогою скласти 
зброю, припинити боротьбу і видати Ко-
синського [26, s. 21–22]. 

Повстанський провід, оцінивши ста-
новище, вирішив вступити в переговори 
з метою виграти час для збору сил, при-
спати пильність шляхти і добитися на-
віть можливого розпуску урядових сил. 
Ці передбачення здійснилися. Після під-
писання договору з козаками комісари, 
задоволені доволі швидким й успішним 
роз в’язан ням питання, вирішили про за-
вершення своєї місії, відвели військо від 
Фастова і роз’їхалися [4, с. 101]. 

Такий хід подій спричинився до но-
вого піднесення народного руху. По-
встання охоплювало дедалі більшу те-
риторію. Повсюдно формувалися загони 
селян і міщан, які розправлялися з шлях-
тою і йшли на з’єднання з козацькими 
силами Косинського. Влітку 1592  р. по-
встанці, спираючись на підтримку міс-
тян, загрожували Києву. За свідченням 
самого київського воєводи князя Васи-
ля-Костянтина Острозького, вони неод-
норазово нападали на місто і київський 
замок, вивезли гармати, порох і всю вог-
непальну зброю [1, с. 37]. 

На вересневому 1592 р. сеймі україн-
ські магнати на чолі з князем В.-К. Ост-
розьким вимагали, щоб коронне військо 
вирушило в Україну для придушення по-
встанців. Проте шляхта польських про-
вінцій, злякавшись, що відхід коронного 
війська в українські землі сприятиме ан-
тишляхетським виступам місцевого се-
лянства Центральної Польщі, відхилила 
прохання українських магнатів.  

Зовсім по-іншому поставилася до 
цих подій українська шляхта. Вона була 

налякана не тільки самими повстан-
цями, які «силою і ворожим способом 
здобувають міста», а й ставленням міс-
цевого люду, яке, радо зустрічаючи за-
гони Косинського, «навстіж відчиняли 
брами» [1, с. 45]. Це настільки стурбува-
ло панство, що в середині січня 1593 р. 
шляхта Луцького повіту, зібравшись на 
судові рочки, ухвалила рішення припи-
нити засідання і зосередити всі зусил-
ля на боротьбі зі «свавіллям», щоб «тот 
огонь далей не ширил»  [1, с.  38–40]. За 
прикладом луцької шляхти так само вчи-
нила і шляхта Володимирського повіту. 
Припинення судових рочків було спра-
вою надзвичайною. Литовський Статут 
1566 р. обумовлював лише три випадки 
їх відкладення: в результаті вального 
сейму, голоду чи пошесті в країні.

Проте широкий розмах народних 
виступів налякав не лише шляхту, а й 
урядові кола Речі Посполитої. У зв’язку 
з цим 16 січня 1593 р. польський король 
Зиґмунт III видав універсал до шляхти 
Київського, Волинського і Брацлавсько-
го воєводств із закликом виступити по-
сполитим рушенням проти повстанців, 
«щоб та сваволя далі не кровила»  [1, 
с. 45–46].  

Першим на цей заклик відгукнувся 
волинський маршалок, київський воєво-
да і володимирський староста В.-К. Ост-
розький. Його син Януш Острозький в 
цей час збирав шляхетське ополчення 
біля м. Тернополя. Не покладаючи вели-
ких надій на місцеву шляхту, Януш на-
брав ще й загони угорської піхоти. Для 
збору шляхти було визначено м. Костян-
тинів, що належало Острозьким. Сюди 
прийшли також надвірні війська магна-
тів Вишневецьких, Претвича, Гульського 
та ін. Командування ними взяв на себе 
князь Януш Острозький. 



84 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

У цей час повстанці активно діяли 
вже на Волині в маєтках князів Острозь-
ких, спустошуючи їх. Відбулося декілька 
зіткнень із загонами Острозьких, в яких 
козаки брали гору [10, с. 267; 19, с. 61]. 

Починаючи з листопада 1592 р., Ко-
синський з п’ятьма тисячами козацького 
війська стояв на Волині в місті Остро-
полі. Попри допомогу міського населен-
ня, становище повстанців було доволі 
складним. Остропіль був одним із від-
носно великих міст Волині, проте навіть 
і великому місту було важко щоденно за-
безпечити значне за чисельністю військо 
продовольством і житлом. Через нестачу 
продовольчих і воєнних припасів, а та-
кож через морози частина повстанців 
відійшла, що послабило їх загальні сили. 

Тож під час підходу шляхетського 
ополчення Косинський із стратегічних 
міркувань перемістився до містечка 
П’ятки, де були добрі фортифікаційні 
укріплення і зручні позиції для захис-
ту та ведення воєнних дій. Разом із по-
встанцями до П’ятки відійшла і значна 
частина населення Острополя. Сучас-
ник подій згадував, що за укріпленнями 
містечка П’ятки «зібралося ... близько 
шести тисяч» чоловік, за іншими дани-
ми – до 15 тисяч [23, s. 99]. Тож саме тут і 
відбулася найбільша битва. 

Вже на початку лютого між повстан-
цями і військами зав’язалися перші зі-
ткнення, які переросли у бої, що трива-
ли цілий тиждень. Під час наближення 
ворожих сил Косинський вийшов з вій-
ськом назустріч за місто. Тут у відкри-
тому полі було влаштовано козацький 
табір з возів, усередині якого зосере-
дилося козацьке військо. Шляхетське 
військо діяло спершу доволі нерішуче, 
мляво і навіть схилялося до втечі. Проте 
князь Я. Острозький не розгубився. Він 

звернувся з яскравою промовою до вій-
ська, а потім своїм особистим прикла-
дом і мужністю запалив шляхту і жов-
нірів. Вони атакували козацький табір, 
прорвали оборону і вдерлися в центр 
табору. Козаки відступили до міста, але 
шляхетське військо переслідувало їх до 
міських воріт. Завзятий опір чинило і 
населення П’ятки, оскільки їм декілька 
днів довелося витримувати облогу міс-
та. Загони Косинського зазнали значних 
втрат. За польською усною традицією, 
Косинський втратив близько 3 тисяч 
війська, 26 гармат, майже всі хоругви [19, 
с.  62]. Д. Яворницький пояснював по-
разку козаків тим, що вони діяли проти 
ворога на низькорослих конях, які груз-
нули в танучому снігу і сповільнювали 
дії вершників, в той час як кіннота Ост-
розького мала добрих коней, які швидко 
пересувалися [19, с. 62]. 

Проте великими були і втрати шлях-
ти. Керівники шляхетського війська 
розуміли, що їхніх сил замало, аби по-
вністю придушити повстанський рух. 
Це змусило князя Острозького вступи-
ти у переговори з повстанцями. Внаслі-
док переговорів козаки склали зброю. 
Проте покарання повстанців було до-
волі легким. За словами Й. Бєльського, 
Косинський упав до ніг Острозького 
з проханням про вибачення. А козаки 
дали усну і письмову присягу. Разом з 
тим козаки зобов’язалися «от тых часов 
... Косинского за атамана не меть», пере-
бувати тільки на Січі («за пороги быть»), 
повернути усі гармати і зброю, забрану 
в містах (крім Трипілля), а також «кони, 
быдла и речи рухомые ... в маетностях 
кнежат ... побраные», виключити зі сво-
їх рядів усіх селян і міщан, що приєдна-
лися до них у ході повстання («челядь 
обое плти, которая есть при нас от себе 
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отправить»). Нарешті, шляхта добилася 
від повстанців найголовнішого для себе: 
козаки зобов’язалися «не перебувати і 
кривд жадных ... не чинить» у шляхет-
ських маєтностях. Крім того, вони по-
обіцяли видавати владі втікачів-селян 
і міщан, які прибуватимуть на Січ, аби 
врятуватись від панського гноблення [1, 
с. 53–57]. Однак факти показують, що з 
самого початку повстанці несерйозно 
ставилися до угоди й не думали її ви-
конувати, тільки обставини змусили їх 
піти на такий крок. М. Костомаров вва-
жав, що програш козаків не був дуже ве-
ликим і вони мирилися з панами, відчу-
ваючи свою силу, інакше Косинського не 
відпустили б на волю [10, с. 268].    

Після підписання угоди Косинський 
з козаками повернувся на Запорожжя. 
Проте вже навесні, у травні, 1593  р. з 
двохтисячним загоном він піднімаєть-
ся по Дніпру з метою покарати тих, хто 
подавав допомогу князю Острозько-
му в придушенні виступів, і особливо 
черкаського старосту князя О. Вишне-
вецького [10, с. 268]. Тому невдовзі по-
встанці стояли вже під Черкасами. По-
ява козаків на волості знову сколихнула 
народні маси, які почали формування 
загонів і пішли на з’єд нання з Косин-
ським. Козаки взяли Черкаси в облогу. 
Вишневецький опинився у скрутному 
становищі й, не маючи виходу, запро-
сив Косинського на переговори, під 
час яких його було підступно вбито [9, 
c. 355–356; 15, с. 6]. 

Щодо смерті Косинського існує кіль-
ка версій. Дві з них було вже наведено. 
Ще одна версія стверджує, що Косин-
ського вбито під час сутичок козаків із 
шляхтою під Черкасами. Інша розпові-
дає, що Косинський був забитий слуга-
ми князя О. Вишневецького у шинку, а 

ще одна, – що його вбито в тому домі у 
Черкасах, де він зупинився.

Однак смерть Косинського не по-
хитнула волю повстанців. Вони про-
довжували облогу Черкас. Князь Ви-
шневецький змушений був піти на 
переговори з козаками, внаслідок яких 
у серпні 1593  р. було підписано мирну 
угоду. За нею козаки одержали право пе-
реходити з Січі в міста і села, а звідти на 
Січ, скаржитися київському воєводі на 
утиски старостинських властей. Старо-
ста зо бо в’я зу вався повернути козакам 
забрані у них човни, коней і продоволь-
ство [17, с. 307–309]. Козаки тимчасово 
припинили боротьбу. Проте селянство 
й міське населення Київщини не склало 
зброї. Незабаром піднялося й козацтво, 
бо шляхта не виконувала умов угоди. 
Козаки підійшли до Києва й оточили 
його. Їхнє військо швидко зростало і 
досягло майже чотирьох тисяч. Проте 
звістка про напад татарського війська 
на Запорожжя змусила козаків повер-
нутися на Січ. 

Відступ козаків значно послабив на-
родний рух, але не припинив його оста-
точно. До кінця 1593 р. то в одному, то в 
іншому місці України відбувалися хвилі 
народного протесту. А на порозі вже був 
новий рік  – 1594, що став початком ще 
більш грізного розмаху козацького руху 
під проводом нових очільників: Севери-
на Наливайка, Григорія Лободи та Ми-
хайла Шаули. 

Козацькому роду 
нема переводу

Текст про перебіг подій першого ко-
зацького повстання 1591–1593  рр., яке 
ознаменувало початок боротьби укра-
їнського козацтва за волю й соціальні 
права, був підготовлений на початку 
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лютого. Проте масштабний напад Росії 
на Україну 24 лютого 2022  р. викликав 
необхідність дещо переосмислити. 

Героїчна відсіч Збройних сил Украї-
ни окупантам і величезний патріотизм 
українського народу породжує безліч 
роздумів щодо зіставлення сьогодніш-
ньої ситуації з подіями далекої україн-
ської минувшини. Практично від само-
го початку свого утворення козацтво 
взяло на себе оборону рідної землі. Саме 
козацтво визначило український націо-
нальний ідеал і висунуло державницьку 
ідею, яку український народ плекав про-
тягом віків. Нарешті ідея про незалежну 
самостійну Україну була втілена в життя 
24 серпня 1991  р. Незалежна суверенна 
Україна відбулася і стала реальністю!  

Тож небезпека втрати державної 
незалежності, яку протягом своєї істо-
рії так довго і тяжко виборював укра-
їнський народ, вмить змусила забути 
дріб’яз кові незгоди й об’єд натися в бо-
ротьбі проти ворога. Український народ 
яскраво виявив притаманні вже й у по-
передні часи зразкову свідомість і здат-
ність до високої самоорганізації задля 
збереження територіальної цілісності й 
державної незалежності. Ми є свідками 
того, як швидко об’єднали свої зусилля 
не лише найсвідоміша  – пасіонарна  – 
частина суспільства, а й звичайні гро-
мадяни. Малознайомі або й практично 
зовсім незнайомі люди, які до того лише 
віталися, подеколи не знаючи навіть 
імен найближчих сусідів, вмить пере-
знайомилися, виявляють піклування й 
допомагають один одному. Сотні тисяч 
українців відкрили свої домівки й нада-
ли прихисток незнайомим людям, інко-
ли великим родинам з людьми похилого 
віку й малими дітьми, переміщеними із 
зони воєнних дій.   

Масову відданість виявили й вияв-
ляють не лише професійні кадрові вій-
ськові ЗСУ, а й рядові громадяни, які за-
писувалися до місцевої територіальної 
оборони, загони якої стримували й про-
довжують стримувати напади ворога з 
різних напрямів. 

Багато асоціацій з минулими часа-
ми викликають такі якості, як стійкість, 
сміливість, героїзм, самопожертва, вияв-
лені сучасними захисниками Вітчизни. 
Могутній козацький дух, який до цього 
підтримувався на рівні історичних опо-
відок і пісенного фольклору, дрімаючи у 
серцях людей сучасних поколінь на рівні 
підсвідомості, заявив про себе таким не-
чуваним героїзмом, мужністю й сміли-
вістю, що здивував цілий світ. 

Це дає підстави казати про укра-
їнський дух, український характер в 
розумінні своєрідних соціопсихічних 
якостей, притаманних нації. Говорячи 
про це, маємо на увазі такі вищі ідеали, 
як порятунок Батьківщини, збереження 
власної гідності й честі, свободи й неза-
лежності. Саме ці ідеали й породжують 
масовий героїзм і мужність як воїнів-
захисників, так і мирних людей. Таким 
чином, лицарсько-козацький тип (дух), 
орієнтований на «vita heroika», масово 
виявив себе, захищаючи вищі націо-
нальні ідеали. Саме масова героїчна 
поведінка громадян України дає право 
стверджувати про сформування, а отже, 
існування української нації. 

Практично щодня Президент Укра-
їни, відзначаючи бойові заслуги воїнів 
Збройних сил України, нагороджує не 
одного-двох, а відразу значні групи за-
хисників, списки яких охоплюють по 
200–300 героїв. Наприклад, 2 квітня за 
особисту мужність і самовіддані дії, ви-
явлені у захисті державного суверенітету 
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й територіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі, зразкове 
виконання службового обо в’язку дер-
жавними нагородами було відзначено 
311 воїнів, з них 49 удостоєні нагород 
посмертно (Указ від 2 квітня 2022  р. 
№  202/2022). 26 квітня Указом Прези-
дента державними нагородами відзна-
чено 243 військовослужбовці Збройних 
сил України. 27 квітня державні наго-
роди отримали 173 військовослужбовці 
Збройних сил України. Тож на сьогодні 
високими нагородами відзначено тисячі 
військовослужбовців. Щоправда, з мір-
кувань безпеки не всі герої та їхні подви-
ги нам відомі. Тож наразі назвемо тих, 
про яких уже відомо. 

Євген Шматалюк, командир десант-
но-штурмового підрозділу 95-ї окремої 
десантно-штурмової бригади ЗСУ, від-
бив за один день чотири атаки ворога, 
знищив 30 одиниць броньованої та 60 
одиниць автомобільної техніки. 

Олександр Бринжала, пілот 40-ї бри-
гади тактичної авіації Повітряних сил 
ЗС України, родом з міста Охтирка Сум-
ської області, який з побратимами на 
українських винищувачах МіГ-29 муж-
ньо захищав нас з повітря і дав відсіч 
одразу 12 російським винищувачам, які 
були спрямовані на Київ з усіх напрям-
ків. У нерівному бою він загинув, але не 
пропустив ворога. 

23-річний Назар Небожинський з 
початку вторгнення російських окупан-
тів став на захист України. Під час визво-
лення Чернігівщини підбив три танки й 
ціною власного життя врятував 20 (!) 
своїх побратимів.

Двадцятирічний військовий полку 
«Азов» Ярослав Бригинець загинув, ря-
туючи своїх побратимів від обстрілів у 
Маріуполі. 

Ніна Кваша, бойовий медик 72-ї 
окремої механізованої бригади ім. Чор-
них Запорожців, загинула, обороняючи 
Київ. 

Зовсім молодий лікар Катерина 
Ступницька віддала своє життя, рятую-
чи воїнів на полі бою.

Війна змусила змінити професії та 
стиль життя багатьох наших співвітчиз-
ників. Зокрема, український бігун Сергій 
Проневич із села Боровля на Сумщині, 
який ще 2019  р. пробіг 42 км у повній 
військовій екіпіровці й увійшов до Кни-
ги рекордів України, в перші дні війни 
вступив до розвідувальної групи тери-
торіальної оборони. Під час виконання 
завдання вороги захопили його непода-
лік міста Тростянця і закатували. Інший 
видатний український спортсмен-кік-
боксер, чемпіон світу і бронзовий при-
зер чемпіонату світу із кікбоксингу за 
версією IskA 2014 р. Максим Кагал став 
бійцем полку Нацгвардії «Азов» на пріз-
висько «Пітон» і загинув у Маріуполі. 
Активний учасник Революції Гідності, 
кіборг, захисник Донецького аеропорту 
в 2014 р. Геннадій Дубров, на прізвисько 
«Бізон», змінив мирну професію фінан-
систа на військову і загинув під час боїв 
проти російських окупантів на Харків-
щині. Ветераном АТО 2014 р. був і Рафа-
ель Агаєв, який із початком російського 
наступу у 2022  р. знову пішов захища-
ти Україну. Воюючи у лавах підрозділу 
Морської піхоти України, загинув 8 квіт-
ня в боях за Маріуполь. 41-річний укра-
їнський письменник львів’янин Юрій 
Руф загинув на Луганщині біля міста 
Попасна. Важко і боляче про це писати, 
але саме завдяки таким героям Україна 
переможе. 

Захоплення викликає також і ма-
совий героїзм, виявлений мирними 
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людьми, рядовими містянами й селяна-
ми багатьох українських поселень: чоло-
віками й жінками похилого віку, молоди-
ми людьми і навіть дітьми, які виходили 
разом із батьками проти озброєного во-
рога. Невмирущою славою вкрили себе 
ці беззбройні й беззахисні люди, які, 
вкрившись лише українськими прапо-
рами, з українськими гаслами виходи-
ли проти танків і броньованих машин, 
скандуючи «Окупанти, геть!» і вража-
ючи своєю сміливістю навіть ворогів. 
Так чинили мирні жителі багатьох міст, 
зокрема Херсона, Каховки, Мелітополя, 
Охтирки. Невмирущою славою вкрили 
себе воїни-захисники й мирні мешканці 
міста Маріуполя. Подвиг жителів міс-
та та їхніх захисників уже порівнюють 
з подвигом спартанців. 9 серпня 480  р. 
до н. е. під час греко-перської війни 300 
спартанців ціною власного життя закри-
ли військам перського царя Ксеркса  I 
прохід через Фермопільську ущелину. 
Проте нагадаємо: ми маємо аналогічний 
приклад з власного минулого. Це леген-
дарний епізод битви під Берестечком, 
коли 10 липня 1651  р. 300 українських 
козаків стримували кількагодинну обло-
гу ворожого війська, прикриваючи від-
хід головних українських сил. Усі вони 
загинули, але головне військо було вря-
товане. 

З метою відзначення подвигу, ма-
сового героїзму та стійкості громадян, 
виявлених у захисті своїх міст під час 
відсічі збройної агресії Російської Феде-
рації проти України, Президент України 
6 березня 2022 р. видав Указ № 111/2022 
«Про встановлення почесної відзнаки 
«Місто-герой України», яка була при-
своєна героїчним містам: Волновасі, Гос-
томелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, 
Чернігову. 25 березня почесне звання 

«Місто-герой України» було присвоє-
но ще чотирьом містам: Бучі, Ірпеню, 
Охтирці, Миколаєву. 

Чергову сторінку в свою героїчну іс-
торію вписало легендарне село Чорноба-
ївка Херсонського району Херсонської 
області, яке розпочало свою історію з 
XVII ст. З цим селом пов’язано декілька 
легендарних подій, зокрема звільнення 
козаком Чорнобаєм молодих дівчат з та-
тарського полону. Наразі на наших очах 
твориться ще одна легенда. Українські 
захисники знищили тут ворога щонай-
менше 20 разів! 

Як зазначалося вище, багатьох ге-
роїв та їхніх героїчних вчинків ми сьо-
годні навіть ще не знаємо, відзначення 
їхніх подвигів ще попереду. Але ми ді-
знаємося про кожного з них, складемо 
їх повний список, згадаємо усіх, не за-
будемо нікого, віддамо шану кожному, 
хто віддав своє життя заради нашого. 
Ми напишемо про них і їхні подвиги есеї 
й книжки, складемо пісні, назвемо їхні-
ми іменами вулиці у відбудованих нами 
містах. Вони житимуть разом з нами, бо 
герої не вмирають! 

Згадуються слова Мавки з поеми Лесі 
Українки «Лісова пісня». Пам’ятаєте? 
Створена Лесею Українкою казкова іс-
тота Мавка промовляє: «Ні, я не вмру, 
я буду вічно жити. Я в серці маю те, що 
не вмирає!»  [18, c. 248]. Один з інозем-
них високопосадовців, перебуваючи 
нещодавно в Україні, вражений масо-
вим героїзмом українців, констатував, 
що героїзм і волелюбність є складови-
ми ДНК українців. Додамо: саме про це 
свідчить багатовікова українська історія. 
При цьому сьогодні такий героїзм наші 
співвітчизники виявляють не лише за-
для власного існування, а й заради усьо-
го світу, бо доля майбутньої світової 
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демократії вирішується зараз на теренах 
України. Тож нація, яка в серці має те, 
що не вмирає,  – непереможна. З такою 
ДНК українська нація приречена на Пе-
ремогу! 

лІТЕРАТуРА
1. Архив Юго-Западной России, изда-

ваемый Временною комиссиею для разбора 
древних актов при Киевском, Подольском и 
Волынском генерал-губернаторе. Киев: Уни-
верситетская типография, 1863. Ч.  III, т. I. 
XX+435 c. 

2. Бантыш-Каменский Д. История малой 
России. Москва: Тип. С. Селивановского, 
1830. Т. 1. 470 с. 

3. Василенко Н. Очерки по истории За-
падной Руси и Украины. Киев: Книжный ма-
газин Н. Я. Оглоблина, 1916. XII+591 c.

4. Голобуцкий В. Запорожское казаче-
ство. Киев: Госполитиздат УССР, 1957. 461 с.

5. Грушевський М. Історія України-Руси. 
Т. VII: Козацькі часи  – до року 1625. Київ: 
Наукова думка, 1995. 624 с.

6. Доманицький В. Козаччина на пере-
ломі XVI–XVII століть (1591–1603). Записки 
Наукового Товариства ім. Шевченка. Т. LX. 
Кн. IV. Львів, 1904. С. 1–32. 

7. Дорошенко Д. Нарис історії України. 
Київ: Глобус, 1991. Т. 1. 228 с.

8. История Русов или Малой России. Мо-
сква: В Университетской типографии, 1846. 
261+45 c.

9. Косинського повстання 1591–1593. До-
відник з історії України / за ред. І. З. Підкови, 
Р. М. Шуста. Київ: Генеза, 2002. С. 355–356. 

10. Костомаров Н. Исторические моно-
графии и исследования. Москва: Типогра-
фия М. О. Вольфа, 1880. Т. 3. 398 с. 

11. Кулиш П. История воссоединения 
Руси. Санкт-Петербург: Издательство това-
рищества «Общественная польза», 1874. Т. 1. 
4+III+363 с.

12. Леп’явко С. Козацькі війни кінця 
XVI ст. в Україні. Чернігів: Сіверянська дум-
ка, 1996. 286 с.

13. Леп’явко С. Криштоф Косинський. 
Володарі гетьманської булави: Історичні 
портрети / авт. передм. В. А. Смолій. Київ: 
Варта, 1994. 560 с. С. 27–52.

14. Літопис гадяцького полковника Гри-
горія Грабянки. Київ: Товариство «Знання» 
України, 1992. 192 c.

15. Мельник Л. Г. Герої народних по-
встань. Час і суспільство. Київ, 1990. № 4. 
С. 3–27.

16. Николайчик Ф. Первые казацкие 
движения в Речи Посполитой. Киевская ста-
рина. 1884. № III–IV. С. 423–442.

17. Стороженко А. Стефан Баторий и 
днепровские казаки. Киев: Тип. Г. Л. Франц-
кевича, 1904. 327 с.

18. Українка Л. Твори: в 5 т. Т. 3: Драма-
тичні твори / відп. ред. тому Л. Д. Дмитерко. 
Київ: НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. 804 с. 

19. Яворницький Д. Історія запорізьких 
козаків. У трьох томах. Том другий / з рос. 
переклав І. Сварник. Львів: Видавництво 
«Світ», 1991. 388 с.

20. Archiwum książąt sanguszków w 
slawucie. Lwów: Druk. Instytutu stauropig, 
1910. t. VII. 453 s. 

21. Bielski J. Dalszy ciąg kroniki polskiej. 
Warszawa: Wyd. F. M. sobieszczański, 1851. 
311 s.

22. Boniecki A. kosińscy. Herbarz Polski. 
Warszawa: Warszawskie towarzystwo Akcyjne 
Artystyczno-Wydawnicze, 1907. Cz. 1,  t. 11. 
s. 272–273. 

23. Dr. Antoni J. (Rolle, Antoni Józef). 
opowiadania historyczne. ser. 3, t. 2. Warszawa: 
nakł. Gebethnera i Wolffa, 1882. 269 s.

24. Halecki o. Przylączenie Podlasia, Wo-
łynia i kijowszczyzny do korony w roku 1569. 
kraków: nakładem Akademii Umiejętności, 
1915. 245 s. 

25. Heidensztein R. Dzieje Polski od mierci 
zygmunta Augusta do roku 1594. Petersburg: 
nakładem i drukiem Bolesława Maurycego 
Wolffa, 1857. 484 s.

26. Listy stanisława Żółkiewskiego. 1584–
1620. kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagie-
llońskiego, 1868. 152 s.



90 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

27. Wójcik z. kosiński krzysztof. Polski 
Słownik Biograficzny. Wrocław–Warszawa–
kraków: zakład narodowy іmienia osso liń-
skich, Wydawnictwo Polskiej Akademii nauk, 
1969. t. ХIV/2, zeszyt 61. s. 219–220. 

REFERENCES
1. The  Archives of South-Western Russia 

Published by the Temporary Commission for 
the Study of Ancient Acts Established under  the 
Governor-General of Kiev, Podolia, and Volhynia 
(1863). Part III, Vol. I. kiev: At the University 
Printing House, XX+435 р. [in Rus.]

2. BAntysH-kAMenskIy, D. (1830). 
The History of the Little Russia. Vol. 1. Moscow: 
Publishing House of s.selivanovskiy, 470 p. [in 
Rus.]

3. VAsILenko, n. (1916). Essays on the 
History of the Western Rus and Ukraine. kiev: 
the Publishing House of the bookshop of 
n.ya. ogloblin, XII+591 р. [in Rus.]

4. GoLoBUtskIy, V. (1957). The Cossacks 
of Zaporozhzhye. kiev: Gospolitizdat UssR, 
461 p. [in Rus.]

5. HRUsHeVsky, M. (1995). The Cossack 
Times – till the Year of 1625, Vol. VII of History 
of Ukraine-Rus. kyiv: naukova  Dumka, 624 p. 
[in Ukr.]

6. DoMAnytskyI, V. (1904). Cossacks at 
the turn of the 16th–17th Centuries (1591–1603). 
Zapysky naukovoho tovarystva im. Shevchen-
ka (Papers of shevchenko Research soci-
ety), Vol. LX. Book. IV. Lviv, рр. 1–32. [in Ukr.]

7. DoRosHenko, D. (1991). Essays in the 
History of Ukraine. Vol. 1. kyiv: Globus, 228 p. 
[in Ukr.]

8. The History of the Rus People or of Little 
Russia. (1846). Moscow: At the University’s 
Publishing House, 261 +45 р. [in Rus.]

9. The Uprising of kosynsky of 1591–1593. 
In: I. PIDkoVA, R. sHUst, eds., Compendium 
in the History of Ukraine (2002). kyiv: Henesa, 
рр. 355–356. [in Ukr.]

10. kostoMARoV, n. (1880). Mono-
graphs and Research in History. Vol. 3. Moscow: 
The Publishing House of M. o. Volf,  398 p. [in 
Rus.] 

11. kULIsH, P. (1874). The History of the 
Reunification of Rus. Vol.1. saint Petersburg: 
The Publishing House of the society “obshches-
tvennaia Polza”, 4+III+363 p. [in Rus.]

12. LePIAVko, s. (1996). Cossack Wars of 
the End of the 16th Century in Ukraine. Chernihiv: 
siverianska dumka, 286 p. [in Ukr.] 

13. LePIAVko, s. (1994). kryshtof 
kosynsky. Holders of the Hetman’s Mace: 
Historical Portraits.  kyiv: Varta, pp.  27–52. [in 
Ukr.]

14. The Chronicle of the Hadiacz Colonel 
Hryhorii  Hrabianka. (1992). kyiv: society 
“znannia” of Ukraine, 192 p. [in Ukr.]

15. MeLnyk, L. (1990). Heroes of Popular 
Uprisings. Chas i suspilstvo (time and society), 
(4). kyiv. [in Ukr.]

16. nIkoLAICHIk,  F. (1884). First 
Cossack Movements  in  the  Polish-Lithu an-
ian  Commonwealth.  Kievskaya starina (kiev 
Antiquities), (III–IV), pp. 423–442. [in Rus.]

17. stoRozHenko,  А. (1904). Stefan 
Batory  and  the  Dnieper  Cossacks. kiev, 327 p. 
[in Rus.]

18. UkRAInkA,  L., DMyteRko, L., ed., 
(2021). Dramas, Vol. 3 of Writings: In 5 Volumes. 
kyiv: yaroslav  Mudryi national Library of 
Ukraine, 804 p. [in Ukr.]

19. yAVoRnytskyI, D. (1991). History of 
Zaporizhzhia Cossacks. In three volumes. Vol. II. 
Lviv: svit, 388 p. [in Ukr.]

20. The Archives of the Sangushky Princely 
family in Slavuta (1910). Vol. VII. Lviv: Institut 
of stauropig Press,  p. 320. [in Pol.]

21. BIeLskI, J. (1859). The Continuation of 
the Polish Chronicle. Warsaw: Published by F. M. 
sobieszczański, 311 p. [in Pol.]

22. BonIeCkI, A. (1907). kosińscy. Polish 
Coats of Arms. Part. 1,Vol. 11. Warsaw: Warsaw 
Artistic and Publishing Joint stock society, pp. 
272–273. [in Pol.]

23. Dr. AntonI (RoLLe, AntonI 
JÓzeF). (1882). Historical Stories. series III, Vol. 
2. Warsaw: Published by Gebethner and Wolff, 
269 p. [in Pol.]

24. HALeCkI, o. (1915). The Incorporation 
of Podlasie, Volhynia, and Kiev Regions to the 



91Українознавство №1 (82) 2022

Ворончук І. Невмирущі традиції українського героїчного духу

Crown in 1569.  krakow: Published by the 
Academy of sciences, 245 p. [in Pol.] 

25. HeIDenszteIn, R. (1857). History 
of Poland from the Death of Sigismund August 
till the Year of 1594. Vol. II. saint Petersburg: 
Published by Bolesław  Maurycy Wolf, 484 p. 
[in Pol.]

26. Letters of Stanisław  Żółkiewski: 

1584–1620. (1868). krakow: Printing House of 
the Jagiellonian University, 152 p. [in Pol.]

27. WÓJCIk, z. (1969). kosiński krzysztof. 
Polish Biographical Dictionary. Vol.  ХIV/2, 
notebook 61. Wroclaw–Warsaw–krakow: 
national Institute of the ossolinski family, 
Publishing House of the Polish Academy of 
sciences,  pp. 219–220. [in Pol.]

Козацькі війни кінця XVI — першої половини XVII ст. на-
лежать до найважливіших героїчних подій української на-
ціональної історії загалом, оскільки в особі козацтва україн-
ський народ акумулював неабияку народну енергію і виявив 
найкращі риси національного характеру, зокрема мужність, 
відвагу, сміливість, військову вдачу, волелюбність, пре-
зирство до смерті й самопожертву, братерське єднання та 
відданість загальнонаціональним інтересам.
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Анотація. Головною метою статті є аналіз твердження філософської україністики про 
антропологічну специфіку української філософської думки засобами історико-філософського 
культурно-предикативного аналізу. Методологію дослідження визначили передусім концеп-
ція культурного приписування і перекладу в діалозі мов історичних культур Познанської ме-
тодологічної школи (Є. Топольський, В. Вжосек, Е. Доманська) та культурологічний підхід в 
історико-філософському українознавстві (В. Горський, С. Руденко). Твердження мови істори-
ко-філософського українознавства досліджується засобами історико-філософського культур-
но-предикативного аналізу. Останній є специфічною гуманітарно-науковою дослідницькою 
стратегією, котра пропонується нами в якості засобу вивчення комунікативної специфіки 
та синтаксичної коректності мови історико-філософської теорії. Вивчення комунікативної 
специфіки відбувається в перспективі модернізованих версій метафізичної, феноменологічної 
і діалектичної логік. Перша розуміється як логіка трансцендентної метафізики, друга – як 
логіка іманентної метафізики, а третя ж – як логіка процесуальної метафізики. Такий під-
хід забезпечує якісне і комплексне осмислення досліджуваних тверджень. Твердження мови 
історико-філософської теорії узагальнюються в її іменах, залежно від перспективи однієї з 
трьох версій логіки філософських міркувань. Пропонований історико-філософський культур-
но-предикативний аналіз комунікативної специфіки і синтаксичної коректності тверджень 
мови української історико-філософської теорії відкриває нові виміри для дослідження антро-
пологічної специфіки української філософії.

Ключові слова: українська філософія; історія української філософії; антропологічність 
української філософії; український кордоцентризм; український персоналізм; історико-філо-
софський культурно-предикативний аналіз.
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Annotation. The main purpose of the article is to analyze the statements of philosophical Ukrainian 
Studies about the anthropological specifics of Ukrainian philosophical thought by means of historical-
philosophical cultural-predicative analysis. The research methodology was determined primarily by 
the concept of cultural attribution and translation in the dialogue of languages of historical cultures 
of the Poznań Methodological School (J. Topolski, W. Wrzosek, E. Domańska) and the culturological 
approach in historical-philosophical Ukrainian Studies (V. Horskyi, S. Rudenko). The statements of 
the language of historical and philosophical Ukrainian studies are analyzed by means of historical-
philosophical cultural-predicative analysis. The latter is a specific humanities research strategy, which 
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The historical-philosophical literature 
on Ukrainian studies substantiates the the-
sis about the anthropological specificity of 
Ukrainian philosophy. The latter can be fully 
understood only in the process of commu-
nicative interaction between the statements 
expressing it because, as the founder of the 
Poznań Methodological school, e.  topol-
ski, points out, the logical and grammatical 
level of historical (including historical-phil-
osophical) narrative plays a crucial role in 
its structure and development [19]. In fact, 
from these preconditions follows the neces-
sity to analyze the communicative specifics 
of the language of historical-philosophical 
Ukrainian studies in a historical-philo-
sophical cultural-predicative way. The main 
principles of this analysis are cultural rela-
tivism and cultural constructivism, which, 
according to the accurate definition of the 
cultural theorist s. kandulskyi, “are con-
nected with the presupposition that knowl-
edge about the world, together with cogni-
tive forms, has its firm foundations not in 
the objective conditions related to the hu-
man organism, but rather within the social 
rationalization of one’s experience and the 
ways of its formulation” [20, p. 44]. 

The main means of the proposed his-
torical-philosophical cultural-predicative 

analysis is cultural attribution. In the view of 
W. Wrzosek – one of the authors of this con-
cept – the peculiarity of the process of cul-
tural attribution is that “the historian faith-
ful to the principles of his profession imparts 
sense to the world which he investigates in 
the light of the meanings which, in his opin-
ion, (and hence in the light of the received 
historical knowledge of those phenomena) 
could have been attributes of the time when 
they were taking place” [22, p. 138].

In this case, the historian of philosophy 
adopts a strategy contrary to naive empiri-
cism in the methodology with its inherent 
notions of ‘pure facts’ and guidelines for 
citation and commentary on the sources. 
W. Wrzosek contrasts this approach with 
historical constructivism, ironically call-
ing imperfect empiricism a methodology 
of ‘scissors and glue’ [23]. By preferring cul-
tural constructivism to methodological em-
piricism and realism in our study, we will 
also adopt e. Domańska’s thesis that mod-
ern humanities need a new metalanguage, 
which cannot be created without rethinking 
the concepts already embedded in tradition 
and firmly focusing on the creation of new 
ones [18].

Considering the above, the pur-
pose of the article is to implement 

we propose as a means of studying the communicative specifics and syntactic correctness of the language 
of historical-philosophical theory. The study of communicative specifics takes place from the perspective 
of modernized versions of metaphysical, phenomenological, and dialectical logic. The first is understood 
as the logic of transcendental metaphysics, the second as the logic of immanent metaphysics, and the 
third as the logic of procedural metaphysics. Such an approach provides a qualitative and comprehensive 
understanding of the analyzed statements. The statements of the language of the historical-philosophical 
theory are generalized in its names, depending on the perspective of one of the three versions of the 
logic of philosophical reasoning. The offered historical-philosophical cultural-predicative analysis of 
communicative specifics and the syntactic correctness of the Ukrainian historical-philosophical theory 
statements opens new dimensions in research of the anthropological specifics of Ukrainian philosophy.

Key words: Ukrainian philosophy; history of Ukrainian philosophy; anthropological specificity 
of Ukrainian philosophy; Ukrainian cordocentrism; Ukrainian personalism; historical-philosophical 
cultural-predicative analysis.
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historical-philosophical cultural-predica-
tive analysis of the communicative specif-
ics of the statements of the historical-phil-
osophical theory about the anthropological 
specifics of Ukrainian philosophy. The re-
alization of this purpose involves the solu-
tion of the following tasks: а) to transform 
the analyzed statement into a normal form; 
b) to analyze the syntactic structure of this 
statement by means of a modified subject-
predicative syntax and to define its commu-
nicative states; c) to study the meanings of 
parts of the integral statement by means of 
the substitution semantics of logical terms 
and philosophical concepts; d) to conceive 
parts of the analyzed statement as studied 
and investigating methodological cultures 
in the context of historical-philosophical 
intercultural communication.

Empirical Aspect. 
To the Problem of Definition 

of Ukrainian Philosophy
Analyzing the statements of the lan-

guage of historical-philosophical theory, 
we should first pay attention to the history 
of its syntactic construction and the histor-
ical semantics of the concept of ‘Ukrainian 
anthropocentric philosophy’. It should be 
noted that, on the scale of cultural space, 
philosophy can acquire the status of glob-
al, regional, and national philosophy. The 
philosophy of the Ukrainian diaspora was 
centered on world philosophical thought, 
particularly Western european philosophy; 
regional philosophy, such as slavic philoso-
phy; and national, specifically Ukrainian 
philosophy. It is obvious that Ukrainian 
philosophy was a priority subject of the in-
tellectual interest of thinkers of the Ukrai-
nian diaspora. The views of these thinkers 
on the concept and specifics of Ukrainian 
philosophy prompted the philosophers 

of independent Ukraine to popularize 
the concepts of ‘national philosophy’ and 
‘Ukrainian philosophy’ within the Ukrai-
nian national community.

The concept of ‘national philosophy’ in 
the context of national culture was studied 
in particular by V. Lisovyi and s. Rudenko. 
According to the first, national philosophy 
is a manifestation of the national worldview 
on the one hand, and philosophical ideas 
that are either created by people belonging 
to a particular nation, or have already be-
come a fact of its intellectual life on the oth-
er  [10]. Instead, in the opinion of the sec-
ond, “there are no doubts that philosophy 
is a part of Ukrainian culture. Therefore, it 
reflects the main cultural practices of the 
Ukrainian people, or more precisely, their 
worldview. That is why studying national 
philosophy and its history is also a way of 
learning culture” [21, p. 86]. 

some researchers of Ukrainian philo-
sophical thought, in particular V. Horskyi, 
V. shevchenko, V. Petrushenko, and o. Vu-
satiuk, developed the concept of national 
philosophy to the concept of Ukrainian 
philosophy. The relatively small number of 
definitions of Ukrainian philosophy is due 
to the fact that the problem of the national 
and cultural identity of Ukrainian philoso-
phy has not yet been convincingly solved. 
In addition, P. Caussat noted that the con-
cept of national philosophy is not a well-
defined object. Firstly, because “this ‘object’ 
is first and foremost a ‘subject’, a center of 
invention carried out on the basis of radi-
cal contingency, a center of living, diverse, 
radical, and fundamental nature at the same 
time” [8, p. 76]. secondly, because “this sub-
ject opens up both to the past, from which it 
breaks away in its sudden, incredible origin, 
and to a predetermined destiny, which does 
not have a clearly defined limit in the ocean 
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of possibilities, whose reliable calculation is 
impossible” [8, p. 76].

M. symchych took the same position, 
noting that the concept of Ukrainian phi-
losophy cannot be precisely defined because 
“no internal features have been found that 
serve its formation”  [15, p. 90]. In turn, s. 
yosypenko noted that instead of the concept 
of Ukrainian philosophy, it is better to use 
the concept of ‘national philosophical tradi-
tion’ [6, p. 58]. He also suggested using the 
term ‘Ukrainian institutional philosophy’ 
instead of the concept of Ukrainian phi-
losophy, calling for “(…) switching to the 
level of institutions, without abolishing, of 
course, the cultural approach”  [6, pp. 58–
59]. However, it should be noted that in the 
case of applying the institutional approach, 
outside the so-called official philosophy are 
such prominent representatives of Ukrai-
nian philosophical thought as H. skovo-
roda, t. shevchenko, P. kulish, I.  Franko, 
L. Ukrainka, and other figures, because their 
philosophical activity was on the margins of 
institutional forms of philosophy. nowa-
days, such an approach implicitly deprives 
legitimacy of other possible forms of phi-
losophizing, including journalism, essays, 
philosophical poetry and novels, consoli-
dating the status of respectable philosophy 
only in the works of university professors 
and employees of research institutes.

Despite methodological obstacles to 
defining the concept of Ukrainian phi-
losophy, thanks to the efforts of a number 
of thinkers of the Ukrainian diaspora and 
philosophers of independent Ukraine, vari-
ous versions of the concept of ‘Ukrainian 
philosophy’ have appeared in the Ukrai-
nian philosophical discourse. Among them 
are the following: ‘philosophy in Ukraine’, 
‘philosophical thought of Ukraine’, ‘philoso-
phy of Ukraine’, etc. Usually, these concepts 

are specified in more complex theoretical 
constructions, such as ‘history of philoso-
phy in Ukraine’, ‘history of philosophical 
thought of Ukraine’, ‘history of philosophy 
of Ukraine’, ‘development of philosophi-
cal thought in Ukraine’, etc. one of the first 
attempts to conceptualize the concept of 
‘Ukrainian philosophy’ in the context of a 
complex theoretical construction  – ‘His-
tory of Philosophy of Ukraine’ – was made 
by V. Horskyi, who legitimized the concept 
of Ukrainian philosophy in the Ukrainian 
philosophical discourse in his work with 
the innovative title History of Ukrainian 
Philosophy [4]. According to V. Horskyi “the 
history of Ukrainian philosophy as a philo-
sophical discipline studies the development 
of philosophical thought in Ukraine”  [4, 
p. 8]. Based on this definition, the thinker 
touched upon the understanding of the 
concept of Ukrainian philosophy. From 
this point of view, Ukrainian philosophy 
is a self-consciousness of Ukrainian philo-
sophical culture. It has a historical charac-
ter: three historical stages of development 
of Ukrainian self-consciousness correspond 
to three historical types of Ukrainian philo-
sophical culture: Greco-slavic-Christian, 
Baroque, and Romanticism  [4]. However, 
not all researchers agree with the propos-
al to generalize the concept of ‘history of 
Ukrainian philosophy’ in the concept of 
‘Ukrainian philosophy’. For example, V. Ar-
tiukh thinks that we should use the concept 
of the ‘Ukrainian philosophical process’. He 
suggests understanding this concept as “the 
level of knowledge that arises as a result of 
the reflection of modern researchers on a 
set of philosophical texts organized into 
a whole (...) according to certain needs of 
modernity” [1, p. 308].

V. shevchenko advanced even further 
than V. Horskyi on the way to developing 
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the concept of ‘Ukrainian philosophy’. 
He was the first to separate the concept of 
‘Ukrainian philosophy’ from the theoretical 
construction of the ‘history of Ukrainian 
philosophy’ and thus separated the histori-
cal and philosophical aspects in the brand 
new concept. According to V. shevchenko, 
Ukrainian philosophy is “the doctrine of the 
principles of a wise way of life of Ukrainians 
in their own state among the peoples and 
nations of the world”  [14, p. 10]. Besides 
going into detail describing his understand-
ing of the concept of Ukrainian philoso-
phy, as well as developing and accordingly 
complicating it, V. shevchenko noted that 
“Ukrainian philosophy can be defined as a 
theoretical and methodological interpreta-
tion of the specific structure of the arche-
types of world and life, which connects into 
a single system the features of reason, will, 
and emotional attitude to the world, as well 
as the organization of the Ukrainian com-
munity” [14, p. 73].

Later, V. Petrushenko proposed his own 
definition of Ukrainian philosophy. He 
noted that Ukrainian philosophy is “a set of 
philosophical and ideological ideas, views 
and concepts developed throughout the 
history of Ukraine by representatives of dif-
ferent peoples united by a common interest 
in the spiritual life, culture, and historical 
destiny of Ukraine” [13, p. 171]. In contrast 
to the above-mentioned definitions, o. Vu-
satiuk proposed his rather problematic defi-
nition of the concept of Ukrainian philoso-
phy. In his opinion, Ukrainian philosophy is 
“a professional philosophical thought of the 
18th  – early 20th century, which existed on 
the basis of Ukrainian culture or functioned 
within the ethnic Ukrainian territory” [16, 
p. 831]. This definition reduces Ukrainian 
philosophy to the history of professional 
philosophy in Ukraine. However, the history 

of Ukrainian philosophy, as it was rightly 
emphasized by V. Horskyi, in addition to 
the history of professional philosophy, also 
includes the history of philosophical theory 
and the history of philosophical culture [4]. 
Therefore, reducing Ukrainian philosophy 
to only one of the directions of the history 
of Ukrainian philosophy, o. Vusatiuk lim-
ited the scope of this concept. Apart from 
that, he also reduced the existence of Ukrai-
nian philosophy to the period from the 18th 
to the beginning of the 20th century, leaving 
out of its scope the philosophy of kievan 
Rus, the philosophy of Renaissance human-
ism in Ukraine, the modern Ukrainian phi-
losophy, and the philosophy of the Ukrai-
nian diaspora. Moreover, in his opinion, 
the development of Ukrainian philosophy 
ended at the beginning of the 20th century. 
After that, apparently, according to o. Vusa-
tiuk, Ukrainian philosophy lost its national 
specifics and fully merged with the world 
philosophy.

Within the given context, we should 
add that the national specificity of Ukraini-
an philosophy is not only the features of the 
Ukrainian worldview that are expressed in 
it but also the national and cultural expres-
sion of Ukrainian beingness. true Ukraini-
an philosophy is rooted in authentic Ukrai-
nian beingness and expresses its essence in 
its philosophical concepts, bringing them 
from the depths to the surface of conceptual 
space. However, a significant part of Ukrai-
nian philosophers is not rooted in Ukraini-
an life, thus indifferent and alien to it. For a 
number of reasons, these philosophers stay 
in the foreground of Ukrainian philosophi-
cal life; they are not immersed in the depths 
of Ukrainian beingness. such thinkers are 
not able to express the essence of Ukraini-
an life in new, original philosophical con-
cepts. And this is certainly the main task of 
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Ukrainian philosophy as a national-cultural 
phenomenon. Regarding the above, the 
concept of ‘Ukrainian philosophy’ logically 
leads to the concept of ‘specifics of Ukrai-
nian philosophy’. 

The specifics of Ukrainian philosophy, 
the dominants and trends in its develop-
ment have always been in the center of 
attention of specialists in philosophical 
Ukrainian studies. Among the Ukrainian 
diaspora thinkers who initiated the analysis 
of the specifics of Ukrainian philosophical 
thought are the following: D. Chyzhevskyi, 
I. Mirchuk, D. Buchynskyi, o. kulchytskyi, 
V. yaniv, s. yarmus, V. oleksiuk, t. zakydal-
skyi. Analytics of the specifics of the history 
of Ukrainian philosophy was continued by 
philosophers from the independent Ukraine 
V. Horskyi, V. shevchenko, M. Horbach, 
V. Lisovyi, I. Bondarevych, H. Popadynets, 
I. kozak, o. Chornyi, M. tkachuk, I. Ly-
syi, and others. Characterizing the specific 
features of Ukrainian philosophy, these re-
searchers mostly singled out either one ex-
pressive feature, for example, practicality, 
aphorisms, religiosity, anthropocentrism, 
cordocentrism, etc., or a number of similar 
features, such as antaeism, existentialism, 
cordocentrism, and others. In the first case, 
we are talking about the monophonic, and 
in the second – about the polyphonic spe-
cifics of Ukrainian philosophy. In the fol-
lowing narration, the main attention is paid 
to the monophonic specifics of Ukrainian 
philosophy, such its characteristic feature as 
anthropologism and related to it anthropo-
centrism.

From the perspective of the develop-
ment of the Ukrainian historical-philosoph-
ical process, Ukrainian philosophy appears 
primarily as an anthropological philosophy 
built on the basis of anthropologism. on the 
one hand, the anthropologism of Ukrainian 

philosophy is its cornerstone philosophical 
principle, according to which the doctrine 
of human essence underlies this philoso-
phy; on the other hand, anthropologism is 
the leading trend in Ukrainian philosophi-
cal thought, according to which the human 
problem is central to its history. The anthro-
pologism of Ukrainian philosophy is related 
to anthropocentrism as one of its worldview 
principles, which proclaims man to be the 
center of the universe, its ultimate goal, and 
meaning.

o. kulchytskyi’s arguments give ground 
for asserting that the anthropologism of 
Ukrainian philosophy has passed through 
two main stages in its development: cor-
docentrism and personalism. In turn, the 
concept ‘Ukrainian cordocentrism’ was pro-
posed in ya. Hnatiuk’s monograph Ukraini-
an Cordocentrism in the Conflict of Mytholo-
gies and Interpretations  [2]. nowadays, we 
can distinguish two approaches to solving 
the problem of describing the subject mat-
ter of Ukrainian cordocentrism: psychologi-
cal and culturological; and accordingly, two 
schools of historical-philosophical Ukrai-
nian studies: psychological and culturologi-
cal. The founders of the psychological school 
of historical and philosophical Ukrainian 
studies, I. Mirchuk, V. yaniv, o. kulchytskyi, 
s. yarmus understood Ukrainian cordocen-
trism as a manifestation of the Ukrainian 
worldview mentality. In the context of the 
psychological school of historical-philo-
sophical Ukrainian studies, Ukrainian cor-
docentrism was interpreted as the doctrine 
of a person divided into two opposite parts, 
the emotional and rational spheres, where 
the first part plays a leading role in relation 
to the second, and the second is completely 
subordinate to the first. In this perspective, 
the mind becomes weakened, unable to con-
trol emotions, receives an inferior status.
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The founders of the culturological 
school of historical-philosophical Ukrai-
nian studies – V. oleksiuk, t. zakydalskyi, 
ye.  kaliuzhnyi, V. Horskyi  – interpreted 
Ukrainian cordocentrism as a manifestation 
of Ukrainian orthodox culture, making its 
existence dependent on the prevailing reli-
gious beliefs. In the context of the cultur-
ological school of historical-philosophical 
Ukrainian studies, Ukrainian cordocen-
trism was understood as the doctrine of a 
holistic man composed of body, soul and 
spirit, where the spirit plays a leading role, 
ensures the unity of body and soul, and the 
indivisibility of the human being.

Leading representatives of the academic 
direction of philosophy in the Ukrainian di-
aspora – D. Chyzhevskyi, I. Mirchuk – and 
a representative of the personalist direction 
o. kulchytskyi proposed an explanatory 
scheme according to which the structure 
of the Ukrainian worldview determines the 
disciplinary structure of Ukrainian philoso-
phy. In their opinion, the Ukrainian world-
view mentality is characterized by the pri-
macy of the emotional-sensory sphere over 
the rational-discursive one. This approach 
lays down the proper structure of Ukraini-
an philosophy, in which ethics prevails over 
logic and metaphysics, and practical phi-
losophy over the theoretical. However, the 
philosopher from the Ukrainian diaspora, 
t. zakydalskyi considered such an explana-
tory scheme undeveloped, insufficiently 
substantiated, and consequently problem-
atic  [17]. subsequently, some representa-
tives of the kyiv worldview-anthropological 
school, in particular A. Bychko, I. Bychko, 
V. tabachkovskyi, s. krymskyi, M. Bula-
tov, and n. khamitov, accepted the truth 
of insufficiently critically tested positions 
and conclusions of thinkers of the Ukrai-
nian diaspora. The idea of the superiority 

of the emotional over the rational in Ukrai-
nian philosophy is clearly traced in some 
works of these philosophers. For example, 
according to n. khamitov, cordocentrism 
of Ukrainian philosophical thought means 
“(...) the dominant of the heart, the predom-
inance of feeling over logical reasoning, and 
image over concept” [7, p. 193]. In our opin-
ion, such statements have largely contribut-
ed to the spread in the Ukrainian cultural 
space of ideas about the Ukrainian world-
view as excessive Ukrainian emotionality 
and Ukrainian cordocentrism as a doctrine 
of a divided human being, whose weakened 
mind is unable to control his emotions. Ac-
cording to this interpretation, the Ukrai-
nian human is understood as an irrational 
being, not a holistic being or personality, 
and Ukrainian philosophy is interpreted as 
a philosophy of irrationalism rather than 
personalism. The outlined perspective shifts 
the emphasis from the theoretical nature of 
Ukrainian philosophy to its customary na-
ture, reducing it to the so-called art of living. 
In fact, note that Ukrainian cordocentrism 
is a doctrine of a human personality, whose 
emotionality is firmly rooted in its holistic 
structure. This is the Ukrainian version of 
the philosophy of personalism, moreover, it 
is its original version, the prototype of the 
Western european analogue of personal-
ism. It seems interesting that it arose much 
earlier than Western european personalism. 
The founder of Ukrainian cordocentrism as 
a personalistic philosophy was undoubtedly 
H. skovoroda, who completed his doctrine 
of the heart as a whole person in 1794, while 
the concept of ‘personalism’ was proposed 
by F. schleiermacher only in 1799.

The next stage in the development of an-
thropologism as a specific feature of Ukrai-
nian philosophy is the anthropological turn 
to Ukrainian personalism, initiated by the 
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Ukrainian diaspora thinker o. kulchytskyi. 
This turn generalizes Ukrainian cordo-
centrism and outlines the transition from 
Ukrainian cordocentrism to Ukrainian per-
socentrism. Ukrainian personalism focuses 
on the heart of the personality, the indivisi-
bility of the whole human being. In this def-
inition, the heart is understood as the inte-
grative beginning of the human being, and 
on the other hand, the whole human being 
is interpreted as a personality. In this ap-
proach, the heart and personality coincide, 
becoming one and the same. The heart, the 
spirit, the human born of the spirit is a real 
and true person. Hence the understand-
ing of Ukrainian personalism as cordocen-
tric [9]. now it can be seen that the affinity 
of Ukrainian cordocentrism with Ukrainian 
cordocentric personalism becomes more 
obvious.

Thus, Ukrainian philosophy, as follows 
from the results of its empirical analysis, 
is an anthropological philosophy, a theo-
retical system of Ukrainian philosophical 
humanities. The axiological version of an-
thropocentrism is a kind of problem cen-
ter of Ukrainian philosophy, and the lead-
ing trend in the development of Ukrainian 
philosophical thought is its anthropologism 
as an existential-humanistic direction. This 
tendency is specified in two genetically re-
lated forms: Ukrainian cordocentrism as a 
doctrine of the human heart and Ukrainian 
personalism as a doctrine of the heart as an 
integrative center of personality.

Theoretical Aspect. 
Cultural-Predicative Analysis 

of the Statements  
of Historical-Philosophical 

Ukrainian Studies
The above outlined empirical analysis 

of anthropologism as a leading trend in 

Ukrainian philosophy should be supple-
mented by a theoretical analysis of the lan-
guage of the historical-philosophical theory 
of this trend. such an analysis will make it 
possible to determine the correctness and 
quality level of the structure of this theory 
from lower to higher. Among other things, 
the theoretical analysis of the anthropolo-
gism of Ukrainian philosophy can be car-
ried out using historical-philosophical 
cultural-predicative analysis as a special re-
search  method  in the  humanities. A more 
detailed historical-philosophical cultural-
predicative analysis of the communicative 
specifics of the statements of historical-
philosophical theory is substantiated in 
ya.  Hnatiuk’s monograph Communicative 
Potential of Cultural Predication [3]. 

The historical-philosophical cultural-
predicative analysis should be understood 
as a study of communicative specificity and 
syntactic correctness of historical-philo-
sophical theory with the logic of philo-
sophical reasoning and methodology of 
historical-philosophical intercultural com-
munication, which aims to build an integra-
tive communicative theory of the history 
of philosophy. According to this definition, 
the logic of philosophical reasoning (philo-
sophical logic in the traditional sense)  – 
which we develop on the basis of functional 
analysis in logical theory  – is the calculus 
of definitive specifications in the language 
structure of philosophical logical theory. 
The calculation of definitive specifications 
should be understood as the interpretation 
of a definiendum by means of a definiens 
and, at the same time, its transformation 
from one into another. All this is due to the 
methodology of historical and philosophi-
cal intercultural communication, which is 
understood as the informational interac-
tion between the investigating and studied 
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methodological cultures and correlates with 
the typology of the historical-philosophical 
process, combining the communicative 
principle with the typological principle. In 
this sense, each subsequent historical type 
of philosophy is an investigating philosoph-
ical culture in relation to the prior, studied 
philosophical culture.

The branches of the philosophical rea-
soning logic are modernized models of 
metaphysical, phenomenological, and dia-
lectical logic. In these logics, the basic sub-
ject-predicate syntax of traditional models 
of metaphysical and phenomenological 
logics and a conversive definitive-specific 
syntax of the traditional model of dialecti-
cal logic are replaced by a modified subject-
predicate syntax of philosophical reasoning. 
In turn, its simple subjects and predicates 
are converted into complex ones. The mod-
ernized model of metaphysical logic is a 
metaphysical language of philosophical log-
ic of modified subject-predicate discourse. 
In a syntactic aspect, this model is built as 
a calculus of general names, where these 
names function in the status of language 
equivalents of the traditional metaphys-
ics categories such as a ‘substance’, ‘quality’, 
‘quantity’. Accordingly, we will consider the 
modernized model of phenomenological 
logic as the phenomenological language of 
philosophical logic of a modified subject-
predicate discourse, which is syntactically 
constructed as a calculus of general and 
singular names, where these names func-
tion in the status of language equivalents of 
such categories of transcendental phenom-
enology as ‘intension’, ‘phenomenon’, and 
‘eidos’. Finally, the modernized model of 
dialectical logic is the dialectic language of 
the philosophical logic of modified subject-
predicatе discourse. In the syntactic aspect, 
it is constructed as the calculus of general, 

partial, and singular names, in which gen-
eral, partial and singular names function in 
the status of language equivalents of such 
processual dialectics categories as ‘general’, 
‘special’, ‘singular’.

The main research object of historical-
philosophical cultural-predicative analysis 
is the communicative specifics of the state-
ments of historical-philosophical theory. 
It is manifested as a result of studying the 
informational interaction between the parts 
of the statements of the language of histor-
ical-philosophical theory as spheres of the 
unknown and the known, and the expla-
nation of the unknown on the basis of the 
known. In the philosophical reasoning log-
ic, the unknown is localized in the subject, 
definition, term, singular, special or gen-
eral, etc.; and the known – in the predicate, 
definition, predicator, singular, special or 
general, etc. The methodology of historical-
philosophical intercultural communication 
assumes that the unknown is located in the 
sphere of the studied philosophical culture, 
and the known is located in the sphere of 
the investigating philosophical culture.

now we will analyze the possibilities 
of historical-philosophical cultural-pred-
icative analysis in the field of study of the 
communicative specificity of the language 
of historical-philosophical theory. This 
will help to clarify the features of apply-
ing the philosophical reasoning logic and 
the historical-philosophical intercultural 
communication methodology to the study 
of the Ukrainian historical-philosophical 
theory language statements that express the 
specifics of Ukrainian philosophy. For ex-
ample, according to s. yarmus, “the philos-
ophy of Ukrainian thinkers is cordocentric, 
and in a broader sense, it is anthropocen-
tric”  [5, p.  402]. Let us convert this para-
digmatic statement to the normal form of 
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philosophical logic and analyze it by means 
of the latter. At the same time, we should 
also keep on the table the issues of the ar-
ticle. As a result, we get the statement of 
the modified subject-predicative structure: 
‘Ukrainian philosophy is anthropocen-
tric’. Let us consider it by the analysis of all 
three branches of the philosophical reason-
ing logic, which are modernized models of 
metaphysical, phenomenological, and dia-
lectical logics. Let us write it in the language 
of the modified subject-predicative syntax. 
In the modernized metaphysical version, 
it takes the form of ‘Ukrainian philosophy 
(s(r)) is anthropocentric (P(a))’, where s(r) 
is a complex subjective term formed from a 
function as a simple subject (s) and an ar-
gument as an individual thing (r), and P(a) 
is a complex predicate term formed from 
the function as a simple predicate (P) and 
an argument as quality (a). In terms of the 
modified subject-predicate syntax of the 
modernized model of metaphysical logic, 
the analyzed statement will be called a ma-
terial-qualitative statement.

The next step should be a semantic in-
terpretation of the complex subject and 
complex predicate terms of the analyzed 
statement. A complex subject term appears 
as a logical subject with the function of a 
simple subject and an argument of an indi-
vidual thing, and a complex predicate term 
appears as a logical predicate with the func-
tion of a simple predicate and an argument 
of quality. In the context of the substitutive 
semantics of logical terms and philosophi-
cal concepts of the modernized model of 
metaphysical logic, function and argument 
as general names are language equivalents 
of the metaphysical categories ‘substance’ 
and ‘quality’. substance or the ‘first sub-
stance’ is understood as an individual thing, 
and quality – as a distinctive feature of the 

thing. In the analyzed statement, the con-
cept of Ukrainian philosophy corresponds 
to the modified subject-predicate struc-
ture of the category of substance, and the 
category of quality corresponds to such a 
specific feature of Ukrainian philosophy 
as anthropocentrism. In the context of the 
methodology of historical-philosophical in-
tercultural communication, the scope of a 
complex subject term is identified with the 
world of the studied philosophical culture 
and localized within its sphere. According-
ly, the scope of the complex predicate term 
coincides with the world of investigating 
philosophical culture and is also localized 
in its field. The scope of a complex subject 
term (the world of the studied philosophi-
cal culture) is considered to be the sphere of 
the unknown, and the scope of the complex 
predicate term (the world of the investigat-
ing philosophical culture) is considered to 
be the sphere of the known. In the case of 
the analyzed statement, Ukrainian philoso-
phy as the unknown is explained through 
anthropocentrism as the known. This is 
the essence of logical-methodological com-
munication as information interaction in 
the context of the assertion of a modern-
ized version of metaphysical logic, which is 
studied using the historical-philosophical 
cultural-predicative analysis.

In turn, in the modernized phenom-
enological version, the analyzed statement 
takes the form ‘Ukrainian philosophy 
(s(f)) is anthropocentric (P(e))’, where s(f) 
is a complex subjective term formed from 
a function as a simple subject (s) and ar-
gument as a phenomenon (f); P(e) is a 
complex predicate term formed from the 
function as a simple predicate (P) and argu-
ment as eidos (e). In terms of the modified 
subject-predicate syntax of the modern-
ized model of phenomenological logic, the 
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studied statement of the modified subject-
predicative structure appears to be a finite 
statement. According to this statement, a 
complex subject term is compared to a finite 
set of complex predicate terms.

now let us make a semantic interpre-
tation of the complex subject and complex 
predicate terms of the analyzed statement. 
A complex subject term appears as a logi-
cal subject with a function of a simple sub-
ject and an argument of a phenomenon, 
and a complex predicate term appears as a 
logical predicate with a function of a sim-
ple predicate and an argument of eidos. 
From the point of view of the substitutive 
semantics of logical terms and philosophi-
cal concepts of the modernized model of 
phenomenological logic, the function and 
argument of a complex subject term are ex-
pressed by singular names, and the function 
and argument of a complex predicate term 
are expressed by general names. A singular 
name is the language equivalent of such a 
phenomenological category as a phenom-
enon, and a general name is the language 
equivalent of eidos as a phenomenological 
category. A phenomenon is a phenomenon 
in itself, not a phenomenon as a manifesta-
tion of something, but a unique phenom-
enon observed by the subject of cognition. 
It is synonymous with fact. In turn, eidos is 
synonymous with essence and is opposed to 
fact. In the context of the methodology of 
historical-philosophical intercultural com-
munication, the scope of a complex subject 
term is identified with the world of the stud-
ied philosophical culture and localized in its 
sphere. Accordingly, the scope of its com-
plex predicate term coincides with the world 
of investigating philosophical culture and is 
localized in the field of a complex predicate 
term. The scope of a complex subject term 
as the world of the studied philosophical 

culture is the sphere of the phenomenon as 
the unknown, and the scope of the complex 
predicate term as the world of the investi-
gating philosophical culture is the sphere of 
eidos as the known. In the process of com-
municative interaction between the studied 
and investigating philosophical cultures, a 
definitive specification of the phenomenon 
as the unknown is built on the basis of ei-
dos as the known. In the context of the ana-
lyzed statement, Ukrainian philosophy as 
an unknown phenomenon becomes known 
due to anthropocentrism as its essential 
characteristics, or eidos. This is the result 
of information interaction within the stud-
ied statement of the modernized version of 
phenomenological logic.

Finally, in the modernized dialectical 
version, the studied statement takes the 
form ‘Ukrainian philosophy (s(x)) is an-
thropocentric (P(z))’, while s(f) is a com-
plex subject term formed from a function 
as a simple subject (s) and an argument as 
the singular (x); P (z) is a complex predi-
cate term formed from the function as a 
simple predicate (P) and an argument as the 
general (z). In the proposed terms, the ana-
lyzed statement has the status of a singular-
general. It clarifies the relationship between 
a complex subject term as a singular and a 
complex predicate term as a general. Let us 
make a semantic interpretation of the com-
plex subject and complex predicate terms. 
From the perspective of the substitutive se-
mantics of logical terms and philosophical 
concepts of modernized dialectical logic, 
the function is a simple subject as a singu-
lar name and a simple predicate as a general 
name, and the argument of a simple subject 
as a singular name and the argument of a 
simple predicate as a general name serve as 
language equivalents of dialectics categories 
of the singular and general. The singular is 
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an element or an individual as an expression 
of the basis, and the general is a whole or 
a genus as an expression of identity. In the 
analyzed statement, Ukrainian philosophy 
corresponds to the singular, and anthropo-
centrism to the general.

The scope of a complex subject term in 
the methodology of historical-philosophical 
intercultural communication is identified 
with the world of the studied philosophi-
cal culture, which is localized within its 
scope. The complex predicate term in this 
methodology is compared with the world of 
investigating philosophical culture, which 
is localized in its field. The scope of a com-
plex subject term as the world of the studied 
philosophical culture is considered to be 
the sphere of the singular as the unknown 
on the basis of the general as the known. 
In the context of the analyzed statement of 
the modernized version of dialectical logic, 
Ukrainian philosophy as the unknown and 
unique is clarified and comprehended by 
comparing it with the anthropocentrism as 
the known and general, and thus acquires 
the status of the unproblematic expression 
Therefore, from the perspective of modern-
ized models of the philosophical reasoning 
logic, the statement ‘Ukrainian philosophy 
is anthropocentric’ contains two parts: the 
known and the unknown. The unknown 
part is the scope of a complex subject term, 
and the known part is the scope of a com-
plex predicate term. A complex subject term 
in the context of the substitutive semantics 
of logical terms and philosophical con-
cepts of the logic of philosophical reason-
ing can acquire the status of a single thing, 
phenomenon, or individual, and a complex 
predicate term – the status of quality, eidos, 
or general. 

In the methodology of historical-phil-
osophical intercultural communication, 

which appears as a superstructure over the 
philosophical reasoning logic as its basis, 
the scope of a complex subject term acquires 
the status of the world of investigated philo-
sophical culture, and the scope of a complex 
predicate term acquires the status of the 
world of investigative philosophical culture. 
There is a communicative interaction be-
tween the worlds of the studied and inves-
tigating philosophical cultures. As a result 
of this interaction, the world of the studied 
philosophical culture as the unknown part 
is clarified on the basis of the world of inves-
tigating philosophical culture as the known 
part. In this way, the meanings of the first 
are included in the world of the second, en-
riching it and expanding its scope.

Historical-philosophical cultural-pred-
icative analysis of historical-philosophical 
theory makes it possible to identify the 
communicative specificity to check the cor-
rectness of the syntactic construction of the 
language of this theory, multiply its expres-
sive capabilities, and improve the quality of 
its construction. It also enables the clarifica-
tion of the unknown part of the statement 
belonging to the language of historical-
philosophical theory on the basis of the 
known in the process of their communica-
tive interaction. In this interaction, Ukrai-
nian philosophy is defined as the unknown 
through anthropologism as the known. 
From the above considerations follows the 
importance of studying the communicative 
specifics of the statements of the language 
of historical-philosophical theory about the 
anthropologism of Ukrainian philosophy 
by means of historical-philosophical cultur-
al-predicative analysis.

Conclusions
According to the historical-philo-

sophical cultural-predicative analysis, the 
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communicative specifics of the language of 
historical-philosophical theory about the 
anthropologism of Ukrainian philosophical 
thought can be formulated by using meta-
physical, phenomenological, and dialecti-
cal languages of philosophical reasoning 
logic based on three separate ontologies. 
In the ontology of metaphysical catego-
ries, by means of categories of substance 
(first substance) and accident (quality), in 
the ontology of phenomenological catego-
ries by means of categories of phenomenon 
and eidos, and in the ontology of dialecti-
cal categories by means of categories of the 
singular and general. This is made possible 
by the translation of the studied statements 
into concepts from the relevant branches 
of the philosophical reasoning logic (meta-
physical, phenomenological, or dialectical), 
as well as the transition from one ontology 
of categories to another.

It goes without saying that the exam-
ples of historical-philosophical cultural-
predicative analysis of the communicative 
specificity of the statements belonging to 
the language of historical-philosophical 
theory given above do not fully reveal all its 
methodological possibilities. However, they 
provide a holistical view of its application 
possibilities in the study of the language of 
Ukrainian historical-philosophical theory. 
These patterns can also be included in out-
lining further prospects for the develop-
ment of the modern Ukrainian philosophi-
cal language, as they are able to offer new 
heuristically fruitful philosophical concepts 
for further development.
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Анотація. Обґрунтовується джерельне значення електронних інформаційних ресур-
сів архівів для розвитку українознавства, з’ясовується українознавчий контекст концеп-
тів «електронне джерело» та «інформаційний електронний ресурс», відстежується процес 
трансформації традиційного українознавства як інтегрованої системи знань і навчальної 
дисципліни в електронне. Систематизовано відомості про інформаційно-довідковий апарат, 
веб-портали, веб-сайти Державної архівної служби, центральних, галузевих та місцевих ар-
хівів, їхні електронні путівники, покажчики, картотеки, показано їх роль у методах пошуку 
і виявлення документів українознавчого характеру.

Розглянута проблематика і охарактеризовано змістове наповнення електронних інфор-
маційних ресурсів центральних історичних архівів у Києві та Львові, їх значення для дослі-
дження давньої історії України, її княжих та козацько-гетьманських часів, доби національ-
но-культурного відродження, революцій та воєн. Висвітлено під кутом зору потенційних 
можливостей залучення документальних ресурсів Центрального державного електронного 
архіву, архівів вищих органів влади і управління, громадських об’єднань, кінофотофоноархіву 
ім. Г. С. Пшеничного, архіву-музею літератури і мистецтва, архівів м. Києва та областей 
до дослідження ключових концентрів українознавства: Україна–етнос, Україна–природа (еко-
логія), Україна–мова, Україна–нація, Україна–держава, Україна–постаті, Україна–культура, 
Україна–духовність, Україна–ментальність. Наголошено, що для з’ясування концентру Укра-
їна–світ незамінне значення мають оцифровані особові фонди діячів української еміграції, 
українського державницького центру та уряду УНР в екзилі, колекції документів політичних, 
громадських та культурних об’єднань в діаспорі, які зберігаються в Центральному державно-
му архіві зарубіжної україніки. 

Зважаючи на те, що в тематиці українознавчих студій значне місце посідають пробле-
ми історичної пам’яті, драматичні сторінки української минувшини, пов’язані з масовими 
репресіями, голодоморами, «розстріляним відродженням», великим терором комуністичного 
режиму, українським рухом опору, шістдесятниками і дисидентами, націоналістичним під-
піллям, діяльністю ОУН та УПА, дедалі більшої уваги заслуговують документальні свідчен-
ня, які відклалися в паперовому, аудіовізуальному та електронному форматах в галузевих 
державних архівах Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Українського 
інституту національної пам’яті та ін. 

Виокремлено місце і роль у структурі джерельної бази українознавства електронних 
інформаційних ресурсів соціальних мереж, інтернет-спільнот, зокрема Facebook, YouTube, 
WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter, Telegram, Messenger та ін., які мають глобальний, динаміч-
ний і загальнодоступний характер. Висловлено застереження про необхідність критичного 
ставлення до відомостей, почерпнутих із соціальних мереж,  адже нерідко вони використову-
ються для дезінформації шляхом фейкових постів, маніпуляції свідомістю, що особливо про-

© Калакура Я.
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явилось в умовах окупаційно-гібридної війни Росії проти України, потужної інформаційної 
агресії, «війни історій», нав’язуванні парадигми «русского мира».

Обґрунтовано висновок про те, що формування електронного українознавства, дедалі 
ширше залучення до джерельної бази електронних інформаційних ресурсів сприяють підви-
щенню його ролі як системи наукових знань і навчальної дисципліни. 

Ключові слова: електронне українознавство; цифровізація українознавства; електронне 
джерело; електронні інформаційні ресурси архівів; міждисциплінарність.

ELECTRONIC INFORMATION ARCHIVAL RESOURCES 
AS A SOURCE BASE OF UKRAINIAN STUDIES

Yaroslav KALAKURA
Doctor of Historical Sciences, professor of the Department of Archival Studies and Special Fields  
of Historical Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Annotation. The article substantiates the source value of electronic information archival resources 
for the development of the Ukrainian studies; reveals Ukrainian studies context of concepts “electronic 
source” and “information electronic resource”; tracks transformation of traditional Ukrainian studies as 
an integrated knowledge system and academic discipline into electronic format. It provides systematized 
information about information and reference apparatus, web portals, websites of the State Archival 
Service, central, industry and local archives, their electronic guidebooks, pointers, card-indexes; shows 
their role in methods of search and detection of documents of Ukrainian studies character.

The article considers problems and characterizes meaningful contents of electronic information 
resources of central historical archives in Kyiv and Lviv, their importance for the study of ancient history 
of Ukraine, its princely and cossack hetman times, era of national and cultural revival, revolutions and 
wars. It highlights the central state electronic archives, archives of higher authorities and management, 
public associations, film and photo archives named after H. Pshenychnyi, archive-museum of literature 
and art, archives of Kyiv and regions from an angle of possible involvement of their documentary 
resources into the study of the key concenters of Ukrainian studies: Ukraine-ethnos, Ukraine-nature 
(ecology), Ukraine-language, Ukraine-nation, Ukraine-state, Ukraine-figures, Ukraine-culture, 
Ukraine-spirituality, Ukraine-mentality. It is emphasized that to figure out the concenter Ukraine-
world, ultimately important are digitized personal funds of Ukrainian emigration activists, Ukrainian 
State Center and the UPR government in exile, collection of political documents, public and cultural 
associations in the diaspora stored in the Central State Archives of Foreign Ukrainian Studies. 

In view of the fact that the problems of historical memory, dramatic pages of the Ukrainian history 
related to mass repressions, famines, “shot revival”, terror of the communist regime, the Ukrainian 
resistance movement, the Sixties and dissidents, nationalist underground, activities of the OUN and 
the UPA take a significant place in the Ukrainian studies domain, documentary evidence, which was 
saved in paper, audiovisual and electronic formats in the sectoral state archives of the Security Service 
of Ukraine, Ministry of Internal Affairs, the Ukrainian Institute of National Remembrance, etc., gain 
more and more attention. 

The research distinguishes place and role in the structure of the Ukrainian studies source base 
of electronic information resources of social networks, Internet communities, including Facebook, 
YouTube, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter, Telegram, Messenger etc., which are global, dynamic 
and general in nature. It expresses a warning about the need for critical attitude towards information, 
gained from social networks, because they are often used for disinformation through fake posts, 
manipulation of consciousness, for compromising public figures, which was especially manifested in the 
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Українознавство, як і інші галузі 
знань, стоїть перед викликами глобалі-
зації та інформатизації сучасного світу. 

В умовах цифрової трансформації 
суспільства поряд із традиційними галу-
зями знань або в їх межах народжуються 
нові, покликані осмислювати інновації 
суспільного розвитку, в тому числі у сфері 
гуманітаристики, де вже функціонують 
електронна історія, електронне джере-
лознавство, електронне архівознавство, 
електронна культурологія, електронна 
бібліографія та ін. Дедалі активніше 
заявляє про себе і електронне украї-
нознавство, яке вже досить потужно 
представлене сьогодні в електронному 
інформаційному просторі, в Інтернеті, 
на веб-сайтах і веб-сторінках Науково-
дослідного інституту українознавства 
Міністерства освіти і науки України 
(офіційний сайт ndiu.org.ua), Інституту 
українознавства ім. І. П. Крип’якевича 
НАН України, Центру українознавства 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, українознавчих 
кафедр університетів, низки зарубіжних 
осередків українознавства, в соціальних 
мережах. Великою популярністю ко-
ристуються електронний формат жур-
налу «Українознавство» (функціонує з 
2001  р. значною мірою завдяки зусил-
лям директора Інституту С. Наливайка 
і відповідального секретаря редколегії 
Тетяни Ренке) з вільним доступом, пред-
ставлений у понад 10 наукометричних та 

реферативних базах даних, а також сайт 
його редакції (http://journal.ndiu.org.ua/). 

Концепт електронна наука  [3, 
c. 5] – це продукт нового розуміння ролі 
інформаційних ресурсів та цифрових 
технологій в соціокультурних проце-
сах, значення інформатизації для тео-
рії і практики соціальних комунікацій. 
З цим терміном пов’язане принципово 
нове інтелектуальне явище в науці, нове 
її обличчя та інноваційний підхід до 
вирішення наукових і освітніх завдань, 
який ґрунтується на ефективному за-
стосуванні сучасних обчислювальних 
систем, інформаційно-комп’ютерних 
технологій, програмного забезпечення, 
баз даних, мережевих ресурсів нових 
інструментальних засобів на всіх ета-
пах науково-дослідної діяльності  [16, 
с.  8–18, 17]. Діджиталізація наук не 
оминула й українознавство: його піз-
навально-наукові, освітні, інформацій-
ні та виховні функції, джерельну базу, 
проблематику і методологію науково-
дослідної роботи, супроводжується 
переведенням результатів досліджень 
у цифрову форму, а відтак і новий фор-
мат їх презентацій та запровадження у 
суспільні практики. Формується нове 
покоління українознавців, яке доскона-
ло володіє комп’ютером, електронними 
засобами комунікації, інноваційними 
технологіями, осучасненими методами 
здобуття інформації і роботи в режимі 
онлайн. 

context of Russia’s occupation-hybrid warfare against Ukraine, powerful information aggression, "war 
of stories", imposition of the “Russian World” paradigm.

The conclusion substantiates that the formation of electronic Ukrainian studies, further involvement 
in the source database of electronic information resources facilitate the improvement of their role as a 
system of scientific knowledge and academic discipline. 

Keywords: electronic Ukrainian studies; digitalization of Ukrainian studies; electronic source; 
archival electronic information resources; interdisciplinarity.
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Одним із пріоритетних напрямів 
комп’ютеризації українознавства є 
оновлення методів та засобів пошуку, 
виявлення і залучення як джерел ін-
формаційних ресурсів архівів, бібліотек, 
музеїв в електронному форматі. Цей на-
прям модернізації українознавчої на-
уки належить до нових, актуальних і 
недостатньо з’ясованих проблем. Його 
актуальність вмотивовується кілько-
ма чинниками. По-перше, викликами 
цифрового суспільства, адже україно-
знавство як інтегративна система знань 
про Україну і українство, його наукові 
надбання змінюють своє обличчя, на-
бувають електронного формату і віді-
грають дедалі більшу роль у забезпечен-
ні інформаційних потреб суспільства і 
кожного громадянина, а цей сегмент по-
требує науково-теоретичного і методо-
логічного осмислення. Належної уваги 
заслуговує аналіз досвіду використання 
Інтернету, цифрових технологій та елек-
тронних комунікацій на інтенсифікацію 
українознавчих студій в умовах пандемії 
CoVID-19, що знайшло виявлення у від-
даленій  науковій діяльності, розвитку 
дистанційної освіти, проведенні науко-
вих конференцій у форматі онлайн тощо. 
Пандемія стала своєрідним іспитом для 
багатьох науковців і викладачів на їхнє 
вміння працювати в екстремальних умо-
вах, у віддаленому режимі. Сформува-
лося таке поняття, як науковець «онлай-
нового світу», здатний готувати праці 
в електронному форматі, передавати їх 
до публікації, рецензувати рукописи че-
рез електронні платформи, проводити 
навчальні заняття у віддаленій формі. 
По-друге, процес електронного украї-
нознавства, тенденції його розвитку не-
достатньо досліджуються, фрагментар-
но висвітлюються в літературі, засобах 

інформації та соціальних мережах. Має-
мо лише поодинокі праці, які здебільшо-
го опосередковано або дотично присвя-
чені означеній темі [6, 10, 11, 13, 26]. До 
того ж, переглядаючи новітні україно-
знавчі публікації, їх науковий апарат і по-
силання, неважко помітити обмеженість 
джерельної бази і незначний масив по-
силань на електронні джерела, особливо 
архівні. По-третє, новими масштабами 
мобільності українознавства, інтеграції 
і дедалі ширшим включенням його на-
укових надбань у глобальні мережі сві-
тового інтелектуально-інформаційного 
простору, новими перспективами між-
народної співпраці українознавців. У 
цьому зв’язку важливе значення має до-
свід цифровізації країн Європейського 
Союзу і розвитку наукових досліджень 
в умовах інформатизації та глобаліза-
ції, використання його в державному 
управлінні, міжнародній комунікації  [1, 
22]. Все це й висуває питання залучен-
ня електронних інформаційних ресур-
сів архівних установ до джерельної бази 
українознавства, її збагачення шляхом 
застосування ноотехнологій у число 
важливих і актуальних проблем науки 
та практики.

Мета статті полягає в тому, щоб на 
основі теорії і практики електронного 
наукознавства і комунікацій, електрон-
ного джерелознавства, цифрового архі-
вознавства, вже існуючої літератури  [7, 
10, 12, 13, 14] та студій з методології 
українознавства, в тому числі й автор-
ських  [2, 8, 9, 23, 24, 27], з’ясувати сут-
ність електронного джерела та елек-
тронних ресурсів з українознавства, 
висвітлити значення сучасних інфор-
маційних технологій, інших електрон-
них складових дослідницьких методів 
і засобів для збагачення джерельного 
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підґрунтя науково-дослідних студій, роз-
крити на цій основі додаткові можли-
вості  змістовного наповнення базових 
концентрів  українознавства. Осягнен-
ня цієї мети базується на вітчизняному 
законодавстві про наукову діяльність, 
доступ до публічної інформації, циф-
ровізацію України, про Національний 
архівний фонд, електронний документо-
обіг, розвиток інформації та цифровіза-
ції архівів  [19, 20, 21], Хартії ЮНЕСКО 
про збереження цифрової спадщини, на 
вітчизняному і зарубіжному досвіді, в 
тому числі Науково-дослідного інститу-
ту українознавства Міністерства освіти і 
науки України. 

Виклад основного матеріалу вида-
ється доцільним розпочати із з’ясування 
концептів «електронне джерело з украї-
нознавства» та «електронний ресурс ар-
хівів». Новітнє джерелознавство трактує 
електронне джерело як його специфічну 
версію традиційного або його різновид 
в електронному (цифровому) форматі, 
інформація в якому фіксується у вигля-
ді електронних даних (набір символів, 
звукозапис або зображення, включаючи 
й реквізити – електронний підпис). Вона 
доступна для ознайомлення й передаван-
ня в часопросторі шляхом застосування 
засобів комп’ютерної техніки, Інтернету 
та електронного зв’язку, підлягає збері-
ганню з метою суспільного використан-
ня  [5, с.  68]. Основу електрон ного дже-
рела складає електронний документ, 
інформація якого зафіксована у цифро-
вому варіанті з відповідними реквізита-
ми. Сукупність електронних документів, 
створених як природним шляхом у про-
цесі електронного документообігу, так і 
засобами цифровізації традиційних до-
кументів, являє собою архівні електрон-
ні інформаційні ресурси. Цей термін 

невіддільний від концепту Національ-
ний архівний фонд України, під яким 
розуміють всю сукупність архівних до-
кументів, що містять системні відомості 
з історії духовного і матеріального жит-
тя українського народу та інших народів, 
мають культурну цінність і є надбанням 
української нації. Закон України «Про 
Національний архівний фонд України» 
трактує його як складову частину вітчиз-
няної і світової культурної спадщини та 
інформаційних ресурсів суспільства, 
який перебуває під охороною держави і 
призначений для задоволення інформа-
ційних потреб суспільства і держави, ре-
алізації прав та законних інтересів кож-
ної людини. Документи Національного 
архівного фонду є культурними ціннос-
тями, що постійно зберігаються на тери-
торії України або згідно з міжнародними 
договорами підлягають поверненню в 
Україну [21, с. 1, 4]. 

За своєю чисельністю (понад 
110 млн. справ), розмаїттям їх проблем-
но-інформаційного наповнення НАФ 
настільки багатий і різноаспектний, що 
дає можливість стати джерельним під-
ґрунтям усіх концентрів українознав-
ства: Україна–етнос, Україна–природа 
(екологія), Україна–мова, Україна–на-
ція, Україна–постаті, Україна–держава, 
Україна–культура, Україна–духов ність, 
Україна–ментальність, Україна–світ. 
Зро зуміло, що цифровізація документів 
НАФ  – надзвичайно складне, масштаб-
не і кропітке завдання, яке потребує не 
тільки великих фінансових і технічних 
ресурсів, але й часу. Наприклад, за сло-
вами голови Укрдержархіву А. Хромова, 
тільки на оцифрування документації ге-
неалогічного характеру потрібно 5–7 ро-
ків [25]. Ось чому дослідники ще трива-
лий час будуть використовувати архівні 
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джерела як на електронних, так і на па-
перових та інших носіях.

Повертаючись до електронних ре-
сурсів архівів, доцільно зазначити, що за 
критерієм режиму доступу вони умовно 
діляться на дві групи: ресурси локаль-
ного і віддаленого доступу, тобто ін-
формація, розміщена на веб-порталах 
і веб-сторінках інтернету або на від-
повідних серверах. Виходячи з тако-
го трактування, електронне джерело 
з українознавства можна  визначити 
як будь-яку пам’ятку духовної чи ма-
теріальної культури на електронних 
носіях інформації, яка містить сукуп-
ні, інтегровані або окремі відомості 
та знання про Україну й українство, 
служить основою наукового пізнання 
соціокультурного, духовного, еконо-
мічного і політичного життя україн-
ського народу, збереження його природи 
та екології в контексті методології і 
функцій українознавства. Сукупність 
усіх оцифрованих джерел можна умовно 
поділити на два класи: а) ті, що створені 
людиною і є результатом її цілеспрямо-
ваної діяльності; б) джерела, що існують 
незалежно від діяльності людини, тобто 
природно-географічні та біологічні (але 
оцифровані за участю людини). Видова 
класифікація електронних джерел здій-
снюється за традиційними моделями з 
певним поясненням [15, с. 131].

Інтерес до електронних джерел, які 
містять українознавчу інформацію, зу-
мовлений тим, що нині в Україні, як і в 
усьому світі, активно запроваджують-
ся технології електронного урядування, 
зокрема електронного документообігу, 
що супроводжується створенням вели-
кого масиву електронних документів та 
електронних інформаційних ресурсів. У 
рамках проєкту «Держава в смартфоні» 

розгорнулася масштабна робота з 
оцифрування Національного архівного 
фонду і формування єдиної державної 
системи електронних інформаційних 
ресурсів  [17]. У зв’язку з цим важливо 
зазначити, що відповідно до Стратегії 
розвитку архівної справи України на 
2021–2025  рр. одним із пріоритетів ви-
значено оцифрування документів і за-
безпечення відкритого доступу до них у 
режимі онлайн. Інформація про реаліза-
цію цієї програми, а також про нові ін-
тернет-проєкти систематично виклада-
ється на веб-порталі Укрдержархіву [4]. 
Серед них заслуговує на увагу міжархів-
на онлайнова база даних «Український 
мартиролог ХХ століття», що створена і 
постійно поповнюється за документами 
центральних, галузевих та обласних дер-
жавних архівів. До неї уже увійшла ін-
формація про близько 80 тис. жертв по-
літичних репресій. Ознайомитися з нею 
можна за посиланням http://archivelviv.
gov.ua.

Із врахуванням динамічно зроста-
ючих обсягів інформації з різних сфер 
суспільного життя, представленої в 
електронній формі, та процесу інтеграції 
України у світовий інформаційний про-
стір з 2007  р. в Києві функціонує Цен-
тральний державний електронний архів 
України (ЦДЕАУ), до компетенції якого 
належить виявлення, комплектування, 
облік та зберігання документів на елек-
тронних носіях інформації, що відне-
сені до Національного архівного фонду. 
Він не тільки забезпечує постійне збе-
реження електронних документів, але 
й створює умови для зручного і вільно-
го реального та дистанційного доступу 
до задоволення інформаційних потреб 
державних установ, громадських орга-
нізацій і дослідників. У фондах архіву 
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зберігаються доступні ресурси з украї-
нознавчою інформацією, колекція елек-
тронних документів «Публічні думки 
відомих осіб», матеріали зі сфери освіти, 
науки і культури, творчих колективів 
та ін. 

Великий масив історіографічної ін-
формації на електронних носіях збері-
гається в інших центральних, галузевих 
та місцевих архівах України, де функціо-
нують електронні підрозділи, які ко-
ординують оцифрування документів, 
їх зберігання та використання. З ними 
можна ознайомитись на веб-порталах та 
веб-сайтах відповідних архівів, що надає 
можливість дослідникам за допомогою 
програми «Інтернет-навігатор» знахо-
дити і використовувати інформацію про 
відповідні документи та ресурси на елек-
тронних носіях. 

Наприклад, у центральних держав-
них історичних архівах у м.  Києві та 
м. Львові вже частково оцифровані уні-
кальні документи з давньої історії Укра-
їни, її княжих та козацько-гетьманських 
часів, доби національно-культурного 
відродження, революцій та воєн, ме-
тричні книги, матеріали про життєдіяль-
ність і творчість визначних діячів науки, 
освіти та культури. ЦДІАУЛ оприлюд-
нив опис фонду «Український універси-
тет у Львові». 

До найдавніших архівосховищ Укра-
їни, окрім архіву у Львові, належить Цен-
тральний державний історичний архів у 
Києві, створений на базі Центрального 
архіву давніх архівів у Києві (1852). Його 
фахівці запустили рубрику «e-Archie/
Документи онлайн», яка містить цифро-
ві копії сотень справ, підготували елек-
тронні версії описів фондів різних ін-
ституцій. У фондах ЦДІАК зберіга ють ся 
документи Кирило-Мефодіївського 

товариства, відомості про діяльність 
Т.  Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, 
М.  Гоголя, В. Антоновича, М. Грушев-
ського, Д. Багалія, М. Драгоманова та ін., 
матеріали з історії Київського та Харків-
ського університетів.

Оцифровуються, хоч і не так швид-
ко, документальні ресурси одного із 
найбільших в Україні за їх масивом і те-
матикою Центрального державного ар-
хіву вищих органів влади і управління, 
у фондах якого близько 2,5  млн.  справ 
про діяльність вищого ешелону держав-
них управлінських установ упродовж 
ХХ  – початку ХХІ  ст. Тут зберігаються 
унікальні документи доби Української 
революції 1917–1921  рр., зокрема ори-
гінали Універсалів Центральної Ради, 
автографи М. Грушевського і С. Пет-
люри, законодавчі акти урядів гетьма-
на П. Скоропадського та Директорії, 
в тому числі славнозвісний Акт Злуки 
УНР та ЗУНР. Звісно, що найбільший 
масив документів залишився від діяль-
ності владних установ радянської доби 
(1920–1980), а без їх залучення не можна 
дослідити належним чином суспільно-
політичні, економічні та соціокультурні 
процеси, кон’юнктурний і маніпуля-
тивний характер політики українізації, 
чорнобильську катастрофу, причини і 
наслідки розпаду СРСР тощо. З 1990-х 
років до сховищ архіву почали надходи-
ти документи органів влади незалежної 
України: Адміністрації (Офісу) Пре-
зидента, Верховної Ради, Кабінету Мі-
ністрів, Конституційного і Верховного 
судів, Генеральної прокуратури, Вищої 
ради юстиції та ін.

Одним із найбільших електронних 
ресурсів на сьогодні є Е-resource, ство-
рений у Центральному державному 
архіві громадських об’єднань України. 
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Тут функціонує електронна платформа 
«Архіум» з онлайн-доступом до довід-
кового апарату та оцифрованих фондів. 
Електронний путівник архіву охоплює 
понад 90 фондів політичних партій та 
громадських організацій, 7 фондів доку-
ментів особового походження, 75 фон-
дів з матеріалами партизанського руху 
опору в Україні періоду Другої світової 
війни. Цікавою є оцифрована колекція 
документів політичних партій періоду 
Української революції 1917–1921  рр. До 
послуг користувачів архіву електронна 
картотека 263-го фонду, яка включає 
імена 55 тис. осіб, репресованих кому-
ністичним режимом. До речі, архів є 
партнером Центру досліджень визволь-
ного руху з реалізації проєкту «Справи 
двадцятих. Український авангард в архі-
вах комуністичних спецслужб», у якому 
фігурують архівні документи про долі 
19-ти українських митців, що зазнали 
репресій з боку радянської тоталітарної 
системи. На веб-сайті установи розмі-
щені онлайн-проєкти «Архів в особах», 
окремі документи з фонду «Народний 
Рух України», колекції «Український му-
зей у Празі», онлайн-виставка «Бабин Яр 
в архівних документах» та ін. 

Надзвичайно цінні культурологічні 
та мистецькі документи про діяльність 
творчих спілок України, особові фонди 
видатних діячів української культури, 
літератури і мистецтва сконцентровані в 
Центральному державному архіві-музеї 
літератури і мистецтва. Його електрон-
ний ресурс «Комплексна система інфор-
матизації» створений і запроваджений 
в дію за підтримки «Українського куль-
турного фонду». На веб-сайті архіву 
розміщені відомості про доступні для 
віддаленого користування фонди та 
справи Бориса Антоненка-Давидовича, 

Михайла Вериківського, Пилипа Ка-
пельгородського, Івана Огієнка, Надії 
Світличної, Гната Хоткевича, окремі до-
кументи Григора Тютюнника та ін. У 
цьому ряду стоять також інформаційні 
ресурси Центрального державного кіно-
фотофоноархіву України ім. Г. С. Пше-
ничного. На порталі архіву виставлений 
«Електронний каталог аудіовізуальних 
документів», який охоплює понад 1300 
облікових записів на фотодокументи 
з доданими копіями для перегляду. На 
цьому порталі є також перелік доступ-
них кіновідеодокументів і порядок озна-
йомлення з ними в режимі перегляду 
цифрових копій. 

Важко уявити наукові дослідження 
діяльності осередків історичної науки 
в українських діаспорах Канади, США, 
країн Центральної і Західної Європи 
та  ін. без залучення документів Цен-
трального державного архіву зарубіжної 
україніки. Це головна архівна установа, 
яка зберігає документи історико-куль-
турного надбання зарубіжного укра-
їнства загальнодержавного значення, 
координує роботу з документами укра-
їнської діаспори, які знаходяться в ін-
ших архівах. У фондах архіву колекції 
документів українських організацій та 
установ, політичних, культурно-освіт-
ніх, студентських об’єднань, релігійних 
інституцій, які діяли на еміграції в Ар-
гентині, Болгарії, Великій Британії, Іта-
лії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словач-
чині, США, Чехії, Франції в міжвоєнний 
період і після Другої світової війни, га-
зет, журналів та бюлетенів, які видава-
лися за межами України з кінця ХІХ ст. 
українськими емігрантськими організа-
ціями. Особливу цінність мають доку-
менти Державного центру УНР в екзилі, 
листування президентів та уряду УНР, 
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матеріали організацій націоналістично-
го спрямування тощо. Документальні 
ресурси архіву є складовою частиною 
національного довідково-інформацій-
ного та документального електронного 
ресурсу «Україніка»  [18]. Величезний 
пласт документів архіву, у тому числі 
персоналістичного характеру (біографії, 
щоденники, спогади, епістолярій діячів 
еміграції), вже оцифрований і знахо-
диться у вільному доступі через інтер-
нет-ресурси.

Зважаючи на те, що в тематиці іс-
торіографічних студій значне місце по-
сідають драматичні сторінки україн-
ської минувшини, пов’язані з масовими 
репресіями комуністичного режиму, 
голодоморами, «розстріляним відро-
дженням», великим терором, а також з 
українським рухом опору, шістдесятни-
ками і дисидентами, націоналістичним 
підпіллям, діяльністю ОУН та УПА, 
дедалі більшої уваги заслуговують до-
кументальні свідчення, які відклалися у 
фондах галузевих державних архівів, пе-
редусім Служби безпеки України, Мініс-
терства внутрішніх справ, Українського 
інституту національної пам’яті та ін.

До програми формування електрон-
них баз даних, створення електронних 
описів та оцифрування документів долу-
чилися й місцеві державні архіви, зокре-
ма м.  Києва, Закарпатської, Київської, 
Кіровоградської, Львівської, Миколаїв-
ської, Сумської, Тернопільської, Харків-
ської, Хмельницької, Херсонської та ін-
ших областей.

Цифровізація дедалі ширше впрова-
джується і в бібліотечній сфері, зокре-
ма в Національній науковій бібліотеці 
ім. В. І. Вернадського та інших. Нині най-
більш поширеними видами електрон них 
ресурсів бібліотек є електронні журнали, 

електронні книги, оцифровані дисерта-
ції, автореферати, реферативно-бібліо-
графічні бази даних, довідкові бази да-
них (біографії, словники, енциклопедії 
тощо), статистична інформація, а також 
електронні аудіовізуальні ресурси. Пере-
важна більшість цих ресурсів знаходять-
ся у відкритому доступі. В деяких бібліо-
теках, зокрема в Національній бібліотеці 
ім. Ярослава Мудрого, створено елек-
тронну бібліотеку «Культура України». 

Розглядаючи місце електронних дже-
рел у структурі українознавчої інформа-
ції, не можна оминути зростаючу роль 
соціальних мереж, інтернет-спільнот, 
матеріали яких самі по собі можуть слу-
гувати дослідницьким джерелом. Особ-
ливість інформації соціальних мереж, зо-
крема Facebook, youtube, WhatsApp, Viber, 
Instagram, twitter, telegram, Messenger 
та  ін., полягає в тому, що вони мають 
глобальний і загальнодоступний харак-
тер, демонструють динамізм (постійне 
оновлення інформації), є висококомуні-
кативними і найбільш масовими. За не-
повними даними, аудиторія соцмереж 
складає понад половину населення світу. 
Портали соцмереж дають можливість 
оперативно обмінюватися інформацією 
як про виявлені джерела, так і про вихід 
нових наукових праць, їх оцінку, текста-
ми про різні події, явища, особистості,  
зображеннями, відео тощо. У соціальних 
мережах, зокрема на сайтах Facebook, 
представлені матеріали відкритих груп 
«Архіви очима громадськості», «Доступ 
до архівів», інтернет-ресурси Центру до-
сліджень українського визвольного руху, 
загальнодоступний інтернет-архів епо-
хи Голодомору (Holodomor Research and 
education Centre), створений у Націо-
нальному музеї історії України на основі 
фотодокументів [28].



115Українознавство №1 (82) 2022

Калакура Я. Електронні інформаційні ресурси архівів...

Все це дає змогу науковцям черпати 
найрізноманітніші відомості з мереж 
як з інтернет-ресурсу, так і  розміщува-
ти власні тексти, знайомитись з думкою 
про них користувачів. Принагідно зазна-
чимо, що серед дописувачів мереж є чи-
мало українознавців, частина яких має 
приватну сторінку (профіль), дописує 
на публічних сторінках своїх інституцій 
або груп. 

Зрозуміло, що залученню електрон-
ної інформації до наукових студій має 
передувати системне застосування дже-
релознавчих методів джерел, переду-
сім джерелознавчої критики, атрибуції, 
тобто встановлення їх походження, ав-
торства, справжності та вірогідності, 
аналізу змісту на предмет достовірності 
відомостей. Особливо критично треба 
ставитись до почерпнутих відомостей із 
соціальних мереж, перевіряти їх правди-
вість, зіставляти з іншими джерелами, 
адже нерідко вони використовуються 
для дезінформації шляхом фейкових 
постів, маніпуляції свідомістю, компро-
метації публічних осіб. Це яскраво про-
явилось в умовах окупаційно-гібридної 
війни Росії проти України, коли розгор-
нулась потужна інформаційна агресія, 
«війна історій». Провладні інтернет-ЗМІ 
Російської Федерації, проросійськи на-
лаштовані агенти впливу, так звані «ак-
тивісти» «русского мира», ведуть шалену 
антиукраїнську пропаганду, особливо на 
теренах окупованих Автономної Респу-
бліки Крим, частині Донецької та Луган-
ської областей, всіляко дискредитують 
політику української держави. 

Є ще одна специфіка електронних 
джерел, зумовлена особливостями їх 
бібліографічного описування. За дер-
жавним стандартом (ДСТУ 8302:2015) 
необхідно вказувати назву електронного 

ресурсу, його автора (при наявності), а 
також робити посилання на відповідну 
веб-адресу (http) як режим доступу та 
дату звернення.

Висновки. Отже, в умовах фор-
мування інформаційної цивілізації, 
комп’ютеризації суспільства, цифрові-
зації усіх його сфер, включаючи й на-
уково-освітню, неухильно зростає роль 
українознавства, збагачення його дже-
рельної бази за рахунок електронних 
архівних, бібліотечних та інших джерел 
як носіїв різноманітної інформації про 
Україну і українство в часопросторі. З 
урахуванням соціокультурного та ан-
тропологічного поворотів усіх галузей 
гуманітаристики, включаючи й украї-
нознавство, створюються сприятливі 
умови для дедалі ширшого залучення до 
наукових досліджень оцифрованих до-
кументальних ресурсів органів держав-
ної влади, громадських об’єднань, твор-
чих спілок, актових джерел, свідчень 
особового походження, кінофотофо-
нодокументів, які відклалися на збері-
гання в центральних, галузевих та міс-
цевих державних архівних установах. 
Великий масив українознавчої інфор-
мації можна почерпнути з інтернет-ре-
сурсів, соціальних мереж, електронних 
колекцій бібліотек та музеїв, їхніх веб-
сайтів. Інформатизація та діджиталіза-
ція суспільства, розвиток електронного 
джерелознавства та електронного ар-
хівознавства стимулюють становлення 
цифрового українознавства, диктують 
нові виклики українознавцям-дослідни-
кам, пов’язані з поглибленим освоєнням 
ними сучасної комп’ютерної техніки, 
засобів електронного зв’язку, методи-
ки використання цифрових технологій 
у науковій діяльності та навчальному 
процесі. 
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На завершення видається доцільним 
викласти декілька пропозицій щодо по-
дальшого процесу інституціоналізації 
українознавства як електронного, шир-
шого представлення його осередків в 
єдиній інформаційно-комп’ютерній 
системі з виходом в Інтернет, ефектив-
нішого залучення архівних та інших 
електронних інформаційних ресурсів 
як джерела українознавчих студій, ви-
світлення надбань українознавців на 
всеукраїнських і міжнародних науково-
освітніх порталах.  

З точки зору сучасного розуміння 
цифровізації науки пріоритетне значен-
ня набуває методологічне переосмис-
лення предметного поля українознав-
ства, його ключових функцій, оновлення 
тематики досліджень і розвитку мобіль-
ності науковців. Процес комп’ютеризації 
дає змогу українознавцям не тільки 
ширшого доступу до джерел, позбавляє 
їх рутинної роботи в процесі їх пошуку 
та копіювання, але й забезпечує опера-
тивність і вищий рівень опрацювання 
та осмислення інформації, створення 
наукових текстів. Важливо усунути при-
чини деяких негативних явищ у сфері 
технічного оснащення  українознавчих 
осередків, їх кадрового забезпечення, 
старіння дослідників, брак належного 
фінансування дослідницьких проєктів і 
програм міжнародної співпраці, відсут-
ність у національних університетах ма-
гістерських програм підготовки украї-
нознавців та формування інформаційної 
культури. 

Йдеться також про те, що цифровіза-
ція диктує необхідність підвищення тео-
ретико-методологічного та інформацій-
но-технологічного рівня українознавців, 
опанування ними комп’ютерними ком-
петентностями, навиками роботи з 

новітніми інформаційними та комуніка-
ційними засобами, здатності орієнтува-
тися в потоці інформації, готовності до 
інноваційної наукової та науково-педа-
гогічної діяльності.

З метою системного і безперервного 
розширення та збагачення джерельного 
підґрунтя українознавства видається до-
цільним налагодити партнерське співро-
бітництво його осередків з Державною 
архівною службою щодо опрацювання 
спеціальної програми прискореного 
оцифрування найбільш актуальних і за-
требуваних документальних ресурсів 
архівів та створення відповідних інфор-
маційних комплексів українознавчого 
спрямування.
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Анотація. Стаття присвячена проблемам соціальної взаємодії українського парафіяль-
ного духовенства Волині з представниками шляхетського стану в кінці XVI – першій половині 
XVII ст. Розглянуто статус парафіяльних священиків у соціальних реаліях українського сус-
пільства литовсько-польської доби. Зазначено, що духовенство парафіяльного рівня можна 
розглядати в двох моделях. Перша є соціальною групою, до складу якої входять представни-
ки спадкових пресвітерів. Друга модель – професійна корпорація, котра об’єднувала не лише 
спадкових священиків, але й вихідців з інших соціальних груп, зокрема міщан та шляхтичів, 
які з різних міркувань прийняли духовний сан і стали світськими священиками. З’ясовано, що 
для представників шляхетського стану могло бути дві мотивації приймати таке рішення. 
Перша полягала в матеріальних статках, які отримував священик, коли ставав настояте-
лем церкви, забезпеченої багатою фундацією. Друга була пов’язана з бажанням присвятити 
життя пастирському служінню, освітній та науковій діяльності без кар’єрного зростання. 
Для прикладу розглянуто життєвий шлях і діяльність двох видатних представників парафі-
яльного духовенства шляхетського походження з Волині – о. Стефана Смотрицького й о. Фе-
дора Мелешка. Підкреслено зв’язок діяльності Стефана Смотрицького з традиціями науко-
во-просвітницького осередку в Острозі та заслуги володимирського диякона Федора Мелешка 
у розвитку шкільництва на Волині. Зроблено висновок про важливу роль соціальної взаємодії 
парафіяльного духовенства зі шляхетським станом в умовах культурно-національного руху 
в Україні другої половини XVI – середини XVII ст.

Ключові слова: соціальні комунікації; парафіяльне духовенство; Волинь; шляхта; Сте-
фан Смотрицький; Федір Мелешко; Православна Церква; Унійна Церква; повсякдення.
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Анотація. The article deals with the problems of social interaction of Ukrainian parish clergy of 
Volhynia with the representatives of the nobility in the late 16th – the first half of the 17th century. The 
status of parish priests in the social realities of Ukrainian society of the Polish-Lithuanian period is 
considered. The author concludes that the clergy of the parish level can be considered in two models. 
The first is a social group consisting of representatives of hereditary elders. The second is a professional 
corporation, which unites not only hereditary priests but also people from other social groups, including 
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Важливість запропонованої теми по-
лягає, на нашу думку, в зв’язку з двома 
актуальними науковими проблемами, 
поки недостатньо висвітленими у віт-
чизняній історіографії.

По-перше, повсякдення українсько-
го парафіяльного духовенства, а також 
його роль у культурно-національному 
житті України кінця XVI  – першої по-
ловини XVII ст. досліджено лише фраг-
ментарно. Цілий комплекс проблем, 
пов’язаних з історією парафіяльних 
церков та їхнього духовенства в соціаль-
ному та економічному житті литовсько-
польської доби, порушував М. Грушев-
ський. Серед них  – роль парафіяльних 
храмів у заснуванні населених пунктів, 
«поліційні функції» парохів, значення 
церкви як економічної одиниці, форму-
вання спадкових священицьких родин, 
соціальний статус та обов’язок відбу-
вати панщину тощо  [4, c.  268–287]. За-
явлені проблеми були надзвичайно 
важливі, але кожна з них потребувала 
подальших спеціальних досліджень. На 
жаль, для наступних поколінь вітчиз-
няних науковців історія парафіяльно-
го духовенства не була пріоритетною 
тематикою. Як наслідок, на сьогодні 
маємо праці, де лише фрагментарно 

висвітлено цю наукову проблему, при-
чому охоплюють вони великий промі-
жок часу – від XIII до XVIII ст. включно. 
Так, І.  Скочиляс залишив дослідження, 
присвячене оподаткуванню священи-
ків на користь єпископів  [12, c.  1–160], 
о.  Ю.  Федорів порушував питання про 
роль Кобринського синоду 1626  р. у 
вихованні нового покоління священи-
ків [13, c. 43–45], Е. Крижановський ви-
вчав побут православного духовенства 
України  [7, c.  1–643], Л.  Посохова роз-
глянула шлюбні стратегії парафіяльних 
священиків [11, c. 39–54].

По-друге, поширеним є погляд на па-
рафіяльне духовенство литовсько-поль-
ської доби як на переважно неосвічену 
й безправну верству. Цей сумний факт 
справді засвідчують тодішні історич-
ні джерела. Проте практично недослі-
дженою є тема комунікації спадкового 
парафіяльного духовенства як окремої 
соціальної групи з іншими суспільними 
станами, а саме з міщанами та шляхтою. 
Тож поза увагою лишається проблема 
участі парафіяльних священиків міщан-
ського і шляхетського походження в на-
ціональному й духовному відродженні 
України другої половини XVI  – першої 
половини XVII ст.

burghers and nobles, who accepted the spiritual rank and became secular priests for various reasons. 
It is concluded that there could be two motivations for the nobility to make such a decision. The first 
was the material support that a priest received when he became the rector of a church with a rich 
foundation. The second involved a desire to dedicate one’s life to pastoral ministry, education, and 
research without career advancement. For example, the author analyzed the way of life and activity of 
two prominent representatives of the parish clergy of noble origin from Volhynia – Stefan Smotrytskyi 
and Fedor Meleshko. The connection of Stefan Smotrytskyi’s activity with the traditions of the 
scientific and educational center in Ostroh and the merits of Volodymyr deacon Fedor Meleshko in the 
development of schooling in Volhynia are emphasized. It is concluded that role of social interaction of 
the parish clergy with the nobility in cultural and national movement in Ukraine in the second half of 
the 16th – mid-17th century was important.

Keywords: social communications; parish clergy; Volhynia; gentry; Stefan Smotrytskyi; Fedor 
Meleshko; Orthodox Church; Union Church; everyday life.
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Мета статті – на основі архівних дже-
рел та опублікованих матеріалів встано-
вити наявність у середовищі парафіяль-
ного духовенства Волині представників 
шляхетських родів, зробити припущен-
ня щодо їхньої мотивації для прийняття 
духовного сану, з’ясувати їхнє місце в 
структурі білого кліру Луцько-Острозь-
кої й Володимиро-Берестейської єпар-
хій; висвітлити діяльність найяскраві-
ших священиків Волині шляхетського 
походження – о. Стефана Смотрицького 
та о. Федора Мелешка – й визначити пер-
спективи подальших досліджень зазна-
ченої наукової проблеми.

Парафіяльне духовенство – 
соціальна група чи професійна 

корпорація?
Якщо йдеться про парафіяльне ду-

ховенство Волині кінця XVI  – першої 
половини XVII ст., слід передусім визна-
читися з його суспільним статусом. На 
нашу думку, його представників можна 
досліджувати в двох системах: як со-
ціальний стан і як професійну корпо-
рацію. В першому випадку говориться 
про спадкових священиків, у родинах 
яких «ремесло пресвітера» переходило 
від батька до сина або до зятя. Такі слу-
жителі в зазначений період переважали 
серед світських пресвітерів. Служили 
вони, як правило, при сільських церквах 
і за повсякденним побутом мало від-
різнялися від тодішнього селянства. Не 
маючи змоги отримати якісну освіту та 
відповідне духовне виховання, такі пас-
тирі дуже приблизно знали про правду 
віри; тому не дивно, що й до виконання 
пастирських обов’язків такі отці дуже 
часто ставилися без усвідомлення сво-
го морального статусу. Нетверезе жит-
тя, недбале ставлення до обов’язків, 

здирництво під час уділення Св.  Тайн і 
виконання треб  – ці та інші негативні 
явища стали болючою проблемою Церк-
ви східного обряду як в Україні загалом, 
так і на Волині зокрема [6, c. 21–40]. Про-
те їхнє середовище періодично поповню-
валося представниками інших соціаль-
них станів  – міщанами і шляхтичами. 
Вони лишалися складовою свого соці-
ального середовища і водночас разом 
зі спадковими священиками становили 
своєрідну корпорацію осіб, об’єднаних 
«професійним інтересом», а саме пара-
фіяльним служінням.

Приєднання шляхтичів до корпорації 
парафіяльних священиків: 

можливі мотивації
Шляхтичі, незалежно від матеріаль-

ного становища, добре усвідомлюва-
ли роль і значення свого стану в житті 
суспільства й держави. Саме тому, при-
свячуючи себе церковному служінню, 
вони зазвичай ставали єпископами 
або поповнювали лави чернецтва бага-
тих і престижних монастирів, де їхні-
ми зусиллями формувались осередки 
українського культурно-національного 
відродження. Водночас, якщо шлях-
тич приймав сан священика парафіяль-
ної церкви, це не давало йому вираз-
них перспектив «соціального ліфту». У 
зв’язку з цим постають питання: якими 
мотивами послугувалися представни-
ки українського шляхетства, котрі ста-
вали священиками парафіяльних цер-
ков? Чи відіграли вони помітну роль у 
культурному та суспільно-релігійному 
житті своєї епохи? Першою явною мо-
тивацією, яка могла привести шляхтича 
до корпорації парафіяльних священи-
ків, був «соціальний пакет». Документи 
свідчать, що з-понад двох тисяч церков 
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Володимиро-Берестейської та Луцько-
Острозької єпархій  [15, c. 57–58] тра-
плялися храми зі значним матеріальним 
забезпеченням. Йдеться передусім про 
церкви в містах, а також у маєтках за-
можних шляхтичів, котрі власники роз-
глядали як фамільні храми з родовими 
усипальницями. Нерідко патрони щедро 
обдаровували такі церкви землями та за-
безпечували економічними привілеями. 
Наприклад, пан Григорій Ушак-Кули-
ковський тестаментом від 1622 р. забез-
печив церкву Св. Трійці в маєтку Трос-
тянець двома волоками поля (бл.  42  га 
землі), а також додатковими натураль-
ними надходженнями. Зокрема, підда-
ні з сіл Тростянець, Домашів, Лички та 
Острів мали надавати на храм з кожної 
волоки по півкопи жита щорічно. Понад 
те, щоп’ятниці всі млини Тростянецько-
го маєтку мали давати до церкви по мірці 
борошна. І, наостанок, щорічно з воло-
дінь пана Ушака-Куликовського на сук-
но для тростянецького священика мало 
йти 20 злотих [14, ф. 25, оп. 1, спр. 133, 
арк. 385–388 зв.]. Окрім маєтків, патро-
ни нерідко дбали про належне забезпе-
чення родових храмів начинням, книга-
ми й іконами. Так, у Покровській церкві 
с.  Хорохорин (володіння пана Данила 
Балабана) 1630 р. зберігалося коштовне 
срібне начиння (келих, патина, ложка і 
звізда) вартістю 70 злотих польських [14, 
ф. 25, оп. 1, спр. 175, арк. 857 зв.–858 зв.]. 
Інший шляхтич, пан Олександр Марков-
ський, тестаментом від 1622 р. подарував 
на церкву Різдва Христового в родинно-
му маєтку Марковичі дві коштовні кни-
ги – Новий Заповіт віленського друку та 
Часослов острозького друку  [14, ф.  27, 
оп. 1, спр. 27, арк. 633–635 зв.]. Про ес-
тетичне оформлення церкви св.  Миха-
їла у маєтку Осова подбав пан Петро 

Лепесовицький. Тестаментом від 1633 р. 
він заповів свого коня, зброю та інші 
речі для придбання окладів для обра-
зів в осівському храмі  [14, ф.  25, оп.  1, 
спр. 187, арк. 749–751 зв.]. Наведені до-
кументи вказують на турботу шляхти 
про забезпечення фамільних церков у 
родових маєтностях. Але вони, на нашу 
думку, переконливо засвідчують, що 
шляхтичі при подібних парафіях могли 
себе цілком комфортно почувати як свя-
щеники.

Тому не дивно, що документи періо-
дично фіксують шляхтичів у середовищі 
парафіяльного духовенства Волинсько-
го воєводства. Трапляються вони пере-
дусім на посадах протопопів (деканів) 
у Володимирі (о.  Іван Вербицький)  [5, 
c. 624–625], Дідичах (о. Гаврило Савиць-
кий) [5, c. 245, 257, 672], Ковелі (о. Кузь-
ма Городиський-Жаба та Григорій Кузь-
мович Городиський-Жаба) [5, c. 255–256, 
269, 513, 635, 643], Кременці (о.  Федір 
Турський)  [5, c.  255, 269, 738–739, 747], 
Острозі (о. Андрій Мелешко)  [8, c.  595] 
та ін. Іноді можна зустріти шляхтичів-
священиків у міських і навіть сільських 
парафіях, зокрема у Володимирі (церк-
ва св.  Івана Золотоустого, настоятель 
о.  Остафій Жукович), Луцьку (церква 
св.  Онуфрія, настоятель о.  Артемій Гу-
ляницький, Покровська церква, настоя-
тель о. Іван Гуляницький), Михайлівцях 
(церква св.  Михаїла, настоятель о.  Фе-
дір Гораїн), Біскупичах (посвята церкви 
невідома, настоятель о.  Григорій Жу-
кович) [5, c. 629, 649, 697–698; 14, ф. 25, 
оп. 1, спр. 108, арк. 246 зв.–248], Чернчиці 
(посвяту церкви не встановлено, настоя-
тель о. Іоанн Гораїн) [10, c. 3] та ін. По-
над те, в деяких випадках служіння при 
парафіяльних церквах обирав не один 
представник тієї чи іншої шляхетської 
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родини (а два), як це видно на прикла-
ді фамілій Гораїнів, Городиських, Гуля-
ницьких, Жуковичів та ін.

Якщо мотив набуття «соціального 
пакету» для шляхтичів, що приймали 
священицький сан, можна аргументо-
вано припускати на підставі аналізу 
фундацій і дарчих записів на церкви, то 
мотив духовного служіння тієї чи іншої 
особи обґрунтувати й тим паче довести 
надзвичайно складно. Бажання скромно 
служити Богу та людям за визначенням 
не передбачає розголосу, тому наслідки 
подібної діяльності дуже рідко підтвер-
джуються в документах. Збирати їх до-
водиться буквально «по крихтах» і на 
основі опосередкованих свідчень. Про-
те такі шляхтичі на Волині були, й вони 
мали певний вплив на культурно-релі-
гійне життя України.

О. Стефан Смотрицький: 
служіння в традиціях Острозького 

православного культурно-релігійного 
осередку

Отже, одним із таких священиків був 
острозький протопоп і настоятель Пре-
чистенської церкви в Острозі о. Стефан 
Смотрицький. Його релігійний вибір 
можна пов’язати з традицією роду, пред-
ставники якого осіли на Волині й були 
активно включені до культурно-націо-
нального руху в Україні другої половини 
XVI – початку XVII ст. Як відомо, бать-
ко о.  Стефана, Герасим Смотрицький, 
автор твору «Ключ царства небесного», 
видатний письменник-полеміст, учений, 
педагог, діяч науково-освітнього гуртка 
в Острозі, був, за свідченням сучасни-
ків, «першим руським богословом»  [8, 
c. 538]. Його брат – Мелетій Смотриць-
кий  – знаменитий в Україні та Біло-
русі вчений та письменник-полеміст, 

архієпископ Полоцький і архімандрит 
Дерманський. Нарешті, відомо ще про 
двох представників цієї видатної фамі-
лії, які відбували чернече служіння у во-
линських монастирях. Серед них – чер-
нець Ієремія Смотрицький (монастир у 
Дермані) та о. Митрофан Смотрицький 
(ієромонах, настоятель василіанського 
монастиря в Шумську) [5, c. 672, 749].

Видається цілком закономірним, що 
о.  Стефан Смотрицький жив і працю-
вав під впливом традицій культурно-
національного відродження: навчався 
в Острозькій академії, володів грець-
кою та латинською мовами, виконував 
обов’язки секретаря князя К.  Острозь-
кого. Незвичним було його подальше 
рішення стати світським священиком, у 
той час як принаймні троє його родичів 
прийняли чернецтво. Припускаємо, що 
о.  Стефан Смотрицький усвідомлював 
відсутність у себе чернечого покликан-
ня, але бажав служити Богу й шукати Іс-
тину в непрості часи релігійних перетво-
рень. У такому разі подальші події його 
життєвого шляху набувають логічності. 
Відомо, що він переписував і, можливо, 
перекладав книги, зокрема «Бесіди Іоан-
на Золотоустого на послання ап. Іоанна» 
та Кормчу книгу, котру він уклав за до-
рученням князя Костянтина Острозько-
го [8, c. 544–545].

На жаль, про життєвий шлях о. Сте-
фана Смотрицького маємо поки що 
лише уривчасті дані. Відомо, що він, не 
пізніше ніж 1629  р., зав’язав контакти 
з уніатами. Цьому, ймовірно, сприяв 
його брат  – архімандрит Дерманського 
монастиря Мелетій Смотрицький. Про 
ці події, а також про погляди о.  Стефа-
на згадував у повідомленні про візита-
цію Волині унійний митрополит Йосиф 
Рутський: «Про цього протопопа чув 
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я від багатьох мужів католицьких, які 
мешкають у цьому місті, що він нічого 
не говорить публічно або приватно про-
ти артикулів віри, за винятком примату 
Папи, але і про це говорить помірно. Ви-
вчає латину, знає грецьку мову. Зробити, 
однак, ми з ясновельможним Мелетієм, 
що був зі мною, нічого не змогли. Коли 
він відвідував нас уночі, обіцяв зміни-
ти свою долю. Коли ж Мелетій прийшов 
після заходу до нього сам, протопоп 
не виконав своєї обіцянки. Можливо, 
в майбутньому трапиться так, що він 
таки змінить свою долю, чого не стало-
ся нині»  [18, c.  716]. Це повідомлення 
не лише вкотре засвідчує, що о. Стефан 
Смотрицький знав латинську і грецьку 
мови, але також розкриває публічність 
його діяльності, зокрема помірну кри-
тику з його боку папського примату й 
утримання від дискусій на тему істин-
ності артикулів віри Католицької Церк-
ви. Очевидно, острозький протопоп сте-
жив за розвитком релігійної полеміки та 
з 1629  р. обговорював з митрополитом 
Йосифом Рутським та архімандритом 
Дерманського монастиря, своїм братом, 
можливість прийняття унії. Як випливає 
з наведеного листа митрополита, після 
деяких сумнівів він тоді утримався від 
такого рішення.

Як і припускав митрополит Йосиф 
Рутський, о. Стефан Смотрицький таки 
змінив свою долю, про що свідчить 
Острозький літопис. Сталося це після 
релігійних заворушень в Острозі на Ве-
ликдень 1636  р., які супроводжувалися 
нападом православних міщан на ескорт 
княгині Анни Острозької. Запідозривши 
православне духовенство в підбурюван-
ні міщан до виступу, княгиня вирішила 
передати церкви Острозького ключа під 
владу унійного митрополита. Про ці події 

в Острозькому літописі йдеться: «Міща-
не міли надію на отца Стефана перчись-
кого, хотіли при нім опертися, яко при 
мурі, же чоловік був побожного житія, 
безженний і научений по-латині, по-
гречеськи. А он наперед всіх приял унію. 
Зараз кадук єго напал, а вже старенський 
бул» [3, c. 139]. Це коротке повідомлення 
свідчить, на нашу думку, більше, ніж те, 
що острозький протопоп прийняв унію 
в останні місяці життя. Автор Острозь-
кого літопису, відверто ворожий до уніа-
тів, все-таки висловив виразну повагу до 
о.  Стефана Смотрицького, підкреслюю-
чи його вченість, побожність і авторитет 
серед вірян. Можливо, саме тому разом 
з о. Стефаном 1636  р. унію прийняла 
більшість православного духовенства 
Острога, а Острозька протопопія, попри 
передачу Луцької єпископської кафедри 
православним, лишилася в руках уніатів.

О. федір Мелешко – подвижник освіти 
та проповідництва Володимирської 

унійної єпархії
О.  Стефан Смотрицький був не по-

одиноким представником українського 
шляхетства серед парафіяльного духо-
венства Волині, який залишив слід в 
історії Української Церкви. Слід зга-
дати й представника відомої волин-
ської шляхетської родини о.  Федора 
Мелешка. Останній до самої старості 
займав скромну посаду диякона при 
Володимирському кафедральному со-
борі, а чернечий постриг і єпископські 
свячення отримав буквально на порозі 
смерті. Перший історик Унійної Церкви, 
Холмський єпископ Яків Суша, у праці 
«Про діяння уніатів» згадував його се-
ред «святих мужів», котрі відзначилися 
в епоху митрополита Йосифа Рутсько-
го. Через 38 років після смерті о. Федора 
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Мелешка Холмський владика згадував 
його як «знаменитого старця», котрий 
запам’ятався заслугами в навчанні й ви-
хованні молоді, а також ревним служін-
ням католицизму  [16, c.  305]. На нашу 
думку, тривала пам’ять про о.  Федора 
Мелешка, який майже все життя прослу-
жив дияконом, мала свідчити про його 
авторитет серед сучасників.

Як випливає з листів митрополита 
Йосифа Рутського, о.  Федір Мелешко 
народився бл. 1564 р. [18, c. 418], тож на 
момент проголошення церковної унії 
був уже зрілою людиною. Тим не менше 
достовірні відомості про нього відно-
сяться до значно пізніших часів, а саме 
до 1616 р. Саме тоді з’явилася згадка про 
диякона й ректора «католицької школи» 
у Володимирі о.  Федора Мелешка, ко-
трий разом з Володимирським владикою 
Іоакимом Мораховським подав скаргу 
про побиття та пограбування своїх сту-
дентів [2, c. 446–448]. Документ цей при-
вертає увагу кількома особливостями. 
По-перше, незвично, що представник 
відомої на Волині шляхетської фамілії, 
до того ж поважного віку, служить при 
кафедральному соборі лише дияконом. 
По-друге, щодо о.  Федора писар грод-
ського суду застосував нетрадиційний 
термін «достойний в посвяченні», що 
має свідчити про особливу повагу до 
нього. По-третє, володимирський дия-
кон іменується ректором школи, в той 
час як у фундації митрополита Іпатія 
Потія така посада не передбачалася, а 
вчителем цього навчального закладу 
мав бути бакалавр. Згадані особливості 
наводять на думку, що в особі володи-
мирського диякона маємо незвичайну і 
непересічну людину.

Втім ця інформація стає зрозумі-
лою, якщо візьмемо до уваги наведені 

свідчення єпископа Якова Суші про за-
слуги о.  Федора Мелешка в поширен-
ні освіти. Важливу інформацію про це 
знаходимо також у листах митрополита 
Йосифа Рутського. Так, незадовго після 
смерті ректора володимирської школи 
він порушив питання про внесення змін 
у текст його тестаменту. Зокрема, в по-
сланні до Св.  Конгрегації Пропаганди 
Віри у Римі від 1 лютого 1632 р. він пові-
домив про те, що покійний «гімназіарх» 
о. Федір Мелешко заповів на володимир-
ську школу свою бібліотеку. У зв’язку з 
тим, що згадана школа на той час давала 
лише початкову освіту, митрополит ви-
словив прохання передати філософські 
й теологічні книги на користь заснованої 
семінарії в Мінську  [18, c.  857–858]. На 
жаль, тестамент о. Федора Мелешка, а та-
кож реєстр книг його бібліотеки вияви-
ти поки що не вдалося. Проте вважаємо 
неймовірним, щоб долю маловартісної 
книжкової колекції розглядали в Римі 
на рівні Св.  Конгрегації Пропаганди 
Віри. Очевидно, що згадані книги справ-
ді мали велику цінність і були потрібні 
для підготовки високоосвічених свяще-
ників, яку мала забезпечувати Мінська 
семінарія. Тому варто пам’ятати, що 
о.  Федір Мелешко помер у рік прове-
дення Кобринського синоду (1626), на 
якому і ухвалили заснувати згадану се-
мінарію. А тестамент він склав на шість 
років раніше, за інших обставин суспіль-
но-релігійного життя Київської унійної 
митрополії. Звідси робимо припущення, 
що щедрий книжковий дарунок володи-
мирській школі її ректор зробив у надії, 
що саме на її основі постане школа ви-
щого статусу.

На основі відомих нині документів 
можна уявити о.  Федора Мелешка вче-
ним дияконом, який присвятив життя 
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науці та освіті, не дбаючи при цьому про 
власний статус. Але є всі підстави для 
висновку про те, що митрополит Йосиф 
Рутський його високо цінував і «тримав 
у кадровому резерві» для високих цер-
ковних посад. Про це виразно йшлося в 
листі митрополита до папського нунція 
від 6 травня 1624 р. Обговорюючи кан-
дидатуру єпископа на Смоленську ка-
федру, він, зокрема, писав: «Від нашого 
Смоленського єпископату уклінно про-
шу, Ваша найясніша високодостойносте, 
нагадати, як належало б, найсвітлішому 
нашому королю про те, допоки він до-
зволятиме пустувати нашій кафедрі, 
щоб він дав її тому, кого я порекомен-
дував як йому, так і Вашій найяснішій 
високодостойності,  – о. Леонові Ре-
вуському, архімандриту смоленському; 
якщо король не захоче  – запропоную 
йому іншого, не з-поміж наших мона-
хів, якими невдоволені московити, – вже 
шістдесятирічного, побожного, вченого, 
на ім’я Федір Мелешко, проповідника 
володимирського; він, поза сумнівом, 
сподобається московитам»  [18, c.  418]. 
До цієї цитати хотілося б додати інфор-
мацію, яка лишилася «між рядками» 
згаданого послання. Відомо, що моско-
вити з підозрою і вороже ставилися до 
молодих монахів реформованого чину 
св.  Василія Великого, до якого і нале-
жав архімандрит смоленський о.  Леон 
Ревуський зі своєю братією; натомість 
більше довіри у них викликали сивочолі, 
обов’язково бородаті, літні священики, 
котрі як зовнішнім виглядом, так і пас-
тирським служінням зберігали традиції 
«православної старовини». Впевненість 
Йосифа Рутського в тому, що о.  Федір 
Мелешко їм сподобається, дає підстави 
припускати, що він належав саме до та-
кої категорії унійного духовенства.

Як відомо, король, зрештою, від-
дав Смоленську єпископську кафедру 
саме Леону Ревуському, василіанину, і 
о.  Федір Мелешко міг далі викладати у 
володимирській школі. Втім на початку 
серпня 1625  р. помер Холмський уній-
ний єпископ Атанасій Пакоста, тож пе-
ред митрополитом Йосифом Рутським 
знову постало питання про заміщення 
вакантної єпископської кафедри. За та-
ких обставин о.  Федора Мелешка, по-
при його слабке здоров’я, митрополит 
покликав до владичого служіння. Неза-
баром о.  Федір прийняв чернецтво під 
ім’ям Теодозія і 28 вересня 1625  р. був 
номінований єпископом Холмським. 
Між липнем і груднем 1626  р. був ви-
свячений на владику, проте за 15 хвилин 
після хіротонії помер  [17, c. 301]. Через 
38 років єпископ Яків Суша у творі «Про 
діяння уніатів» зробив такий запис про 
життєвий шлях цієї людини: «Також на-
гадую про Федора Мелешковича, видат-
ного старця й високодостойника через 
виховання молоді, проповідництво та 
різноманітне католицьке служіння при 
володимирській кафедрі, який, щойно 
висвячений на єпископа Холмського піс-
ля Афанасія Пакости року 1626-го, по-
мер того ж дня, оскільки ще під час ви-
свячення був дуже хворим» [16, c. 305].

О.  Федір Мелешко був, на нашу 
думку, найяскравішим представником 
шляхетського стану в середовищі пара-
фіяльного духовенства Волині першої 
половини XVII ст. Прийнявши духовний 
сан, він не намагався робити кар’єру в 
Церкві й майже до самого кінця життя 
був дияконом, віддаючи сили навчанню 
й вихованню молодого покоління. Ці 
якості, а також щира побожність і талант 
проповідника привернули до нього ува-
гу митрополита Йосифа Рутського, який 
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вбачав у його особі якості потенційного 
владики. Припускаємо, що згода о.  Фе-
дора Мелешка прийняти єпископський 
сан пояснювалася його священичим 
послухом, а не внутрішнім бажанням. 
Тому видається символічним, що зразу 
після хіротонії на єпископа Холмського 
вчений диякон і ректор володимирської 
школи залишив цей світ.

Висновки
Згадані о.  Стефан Смотрицький та 

о. Федір Мелешко були, без сумніву, ви-
датними представниками шляхетських 
фамілій серед парафіяльного духовен-
ства Луцько-Острозької та Володими-
ро-Берестейської єпархій. Проте відо-
мості про них нами отримано в першу 
чергу завдяки тому, що вони потрапили 
на сторінки тодішніх хронік, а саме ано-
німного Острозького літопису та твору 
«Про діяння уніатів» Якова Суші. Однак 
можна не сумніватися, що, окрім згада-
них осіб, у середовищі православного 
та унійного парафіяльного духовенства 
успішно працювали інші представники 
українського та білоруського нобіліте-
ту, які опинилися поза увагою нечис-
ленних авторів збережених на сьогодні 
хронік. Тому дослідження їхньої скром-
ної, але надзвичайно важливої праці ще 
потребує довгої та кропіткої роботи в 
архівах. Серед таких забутих священи-
ків варто згадати викладача і педагога 
о.  Павла Гроновського, який почергово 
вчителював у школах Луцького право-
славного братства та в унійній школі 
у Володимирі  [5, c.  192, 268, 619, 622]; 
першого відомого візитатора Володи-
мирської унійної єпархії архіпресвітера 
кременецького о.  Федора Дубницько-
го [5, c. 218, 255, 472–473, 738]; луцького 
священика о.  Артемія Гуляницького  [9, 

c.  240–242] з його проблемою вибору 
між унією і православ’ям, характерною 
для багатьох парафіяльних кліриків тієї 
доби, тощо. Згадані священики, а також 
пресвітери шляхетського походження, 
що очолювали уряди протопопій, мали 
сприяти не лише поширенню освіти та 
дотриманню канонічного порядку, але й 
забезпечувати надійну комунікацію між 
парафіяльним духовенством та єписко-
патом Київської митрополії.

Парафіяльне духовенство Волині (як 
православне, так і унійне) мало склад-
ну внутрішню структуру. Основу його 
становила окрема соціальна група спад-
кових священиків, що мешкали в селах, 
про низький освітній та професійний рі-
вень її представників авторитетно свід-
чили сучасники. Втім їхнє середовище 
поповнювали представники інших сус-
пільних станів  – міщан і шляхти. Вна-
слідок цієї соціальної взаємодії виникла 
професійна корпорація, до якої входили 
особи різних станів, об’єднані інтересом 
пастирського служіння, причому саме 
шляхті належала в цьому об’єднанні 
особлива роль. Мотивацією інтеграції до 
парафіяльного духовенства представни-
ків нобілітету могло бути набуття мате-
ріального забезпечення (при наявності 
багатої фундації на храм) або бажання 
духовного служіння без розрахунку на 
кар’єрне зростання в Церкві. Найяскра-
віші представники священиків, котрі 
обрали шлях служіння, – о. Стефан Смо-
трицький і о. Федір Мелешко – активно 
працювали на ниві науки, освіти і про-
повідництва, заслуживши працею авто-
ритет не лише в очах вірян, але й у пред-
ставників найвищої церковної ієрархії. 
Саме тому їхні імена лишилися на сто-
рінках історичних хронік  – анонімного 
Острозького літопису та праці «Діяння 
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уніатів» Якова Суші. Збереглися також 
відомості про нечисленну, але активну 
групу шляхтичів, яка обіймала посади 
протопопів і візитаторів, зосереджуючи 
в своїх руках керівництво парафіяльним 
духовенством на рівні протопресвітерій. 
Вважаємо, що соціальна взаємодія між 
представниками спадкових священиків і 
пресвітерами шляхетського походження 
мала велике значення, оскільки створю-
вала передумови для підвищення про-
фесійного й загальнокультурного рівня 
парафіяльного духовенства та забезпе-
чувала необхідну комунікацію парафі-
яльного духовенства з ієрархією Україн-
ської Церкви.
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СучАСнА уКРАїнСьКА ІСТОРІОГРАфІЯ 
ПРО ПОВСЯКДЕннЕ ЖиТТЯ ШлЯХТи РАнньОМОДЕРнОї ДОби
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Анотація. У статті проаналізовані підходи в сучасній українській історіографії до ви-
світлення проблем повсякденного життя української шляхти ранньомодерного періоду. На-
голошено, що вивчення цієї проблеми тривалий час було тенденційним і побіжним. Звернуто 
увагу на те, що у XIX ст. це було пов’язано із сприйняттям Речі Посполитої як держави ін-
ших націй, в якій українська шляхта втрачала свою ідентичність та поступово асимілюва-
лася із польською. У XX ст. на студії, присвячені цій темі, значний вплив мало історіописан-
ня радянської доби: як через марксистсько-ленінську методологію досліджень, так і у зв’язку 
з обмеженням комунікації із західноєвропейськими вченими. Вказано, що такі інтерпретації 
та дистанціювання від історії шляхти негативно позначилися на вивченні реалій життя 
цієї спільноти, а відповідно – розумінні характерних особливостей українського ранньомо-
дерного часу. 

Розглянуто праці сучасних істориків, присвячені повсякденню шляхти. Встановлено, 
що найбільший внесок у розробку цієї проблеми зробили Н. Яковенко, І. Ворончук, М. Довби-
щенко, Н. Старченко. Наголошено на активній розробці генеалогії української шляхти та 
розглянуто оцінку ідентичності ранньомодерного шляхтича в сучасних працях, які дають 
можливість побачити множинність його самосприйняття (з усвідомленням належності 
до локальних груп та відчуттям своєї Вітчизни). На основі проаналізованих праць україн-
ських істориків доведено, що конфліктність шляхетського повсякдення була регульованою 
та контрольованою самою ж спільнотою. Розглянуто дискусію навколо чисельності шляхет-
ського стану та стратегій шляхтича у приватному просторі, який визначався його родиною 
та двором. Зіставлено думки українських дослідників щодо проблем релігійних конверсій та 
присутності сакрального у світосприйнятті шляхти. 

Виокремлено проблеми шляхетського повсякдення, які потребують додаткових дослі-
джень (історія локальних груп та економічної активності шляхти, поняття праці та віль-
ного часу, культура споживання, історія одягу, інтелектуальні запити та ін.).

Ключові слова: історіографія; повсякдення; шляхта; ранній Новий час; Річ Посполита.

MODERN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY 
ABOUT THE EVERYDAY LIFE OF THE EARLY MODERN NOBILITY

Ihor HULIUK
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Анотація. The article analyzes the approaches in modern Ukrainian historiography to coverage 
of the everyday life problems of the early modern nobility. It is emphasized that the study of this problem 
has been tendentious and superficial for a long time. Attention is paid to the fact that in the 19th century 
it was due to the perception of the Commonwealth as a state of other nations, in which the Ukrainian 
nobility lost its identity and gradually assimilated with the Polish one. The 20th-century’s studies of this 
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В одному зі своїх есеїв Ф. Анкерсміт, 
розмірковуючи над описом та оцінками 
істориків щодо певної події чи явища, на 
прикладах Ренесансу та Просвітництва 
пояснював, що не було б дискусій про іс-
торію, ані прогресу в її розумінні, якби 
усі знали, чим були ті або інші процеси, 
та усвідомлювали, що вони означали [35, 
s. 85]. Перефразовуючи теоретика та фі-
лософа історії, істотно простіше було б 
розглядати минуле, якби ми достеменно 
розуміли та могли безапеляційно зін-
терпретувати, якою саме була українська 
шляхта, якими цінностями вона керува-
лася та яку роль відігравала у своїй дер-
жаві. Відмова від абсолютних тверджень 
і готовність до дискусії сприяють заро-
дженню різних течій і шкіл в історіогра-
фії. 

Тема еліт в українському історіопи-
санні не є новою, адже ще у XIX  ст. до 
цієї проблеми неодноразово зверталися, 

втім на ті часи проглядає тенденція до 
трактування Речі Посполитої як держа-
ви інших націй. Таке бачення статусу 
українських земель актуалізувало пи-
тання збереження місцевою шляхтою 
власної традиції. У наступному, XX, сто-
літті різноманітна історична проблема-
тика – політична, соціально-економічна, 
культурологічна  – розглядалася крізь 
призму марксистсько-ленінської кон-
цепції історії. За нею проступало дов ге 
тривання феодалізму з поділом суспіль-
ства на «гнобителів»  – «гноблених». У 
такій системі координат «гнобителів» 
презентувала шляхта, що формувало 
її виключно негативний образ, тоді як 
«гнобленим» відводилася прогресивна 
роль тієї сили, що, дійшовши певного 
щабля свідомості, ціле життя прагнула 
підняти революцію. 

У сучасній українській історіогра-
фії помітною є спроба переосмислення 

topic were significantly influenced by the historiography of the Soviet era, both because of the Marxist-
Leninist research methodology and the limited communication with Western European scholars. It is 
pointed out that such interpretations and distancing from the history of the nobility had a negative 
effect on the study of the life realities of this community, and accordingly on the understanding of the 
characteristics of Ukrainian early modern times.

The works of modern historians dedicated to the everyday life of the nobility are considered. It is 
established that the greatest contribution to the development of this aspect was made by N. Yakovenko, 
I. Voronchuk, M. Dovbyshchenko, and N. Starchenko. Emphasis is placed on the active development of 
the genealogy of the Ukrainian nobility. The assessment of the identity of an early modern nobleman in 
modern works is considered, which allows observing the multiplicity of his self-perception (awareness 
of belonging to local groups and a sense of homeland). Basing on the analyzed works of Ukrainian 
historians, it is proved that the aristocratic everyday life’s conflicts were regulated and controlled by 
the community itself. The discussion about the number of the nobility and the strategies of a nobleman 
in the private space, which was determined by one’s family and court, is considered. The opinions of 
Ukrainian researchers on the problems of religious conversions and the presence of the sacred in the 
worldview of the nobility are compared.

The problems of nobility’s everyday life, which require additional research (history of local 
aristocratic groups, economic activity of the nobility, the concept of labor and leisure, consumption 
culture, history of clothing, intellectual needs, etc.), are distinguished.

Key words: historiography; everyday life; nobility; early modern period; the Polish-Lithuanian 
Commonwealth.
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попередніх історіографічних стереоти-
пів та перегляду значення й ролі еліт в 
українському минулому. Важливу роль 
у цьому процесі відіграє залучення і 
розробка нових напрямків історично-
го дослідження, одним із яких є історія 
повсякдення, інструментарій якої дає 
можливість інтерпретувати як ново-
виявлені, так і відомі вже джерела під 
іншим кутом зору. Цей напрямок охоп-
лює «сферу людської буденності в її іс-
торико-культурних, політичних, етніч-
них, соціальних, конфесійних та інших 
контекстах», а відповідно  – категорію 
реальності та її суб’єктивну оцінку то-
гочасною людиною [30, с. 7–8]. У зв’язку 
з неможливістю в одній статті охопити 
найрізноманітніші проблеми щодо роз-
криття ключових тенденцій у висвітлен-
ні сучасною українською історіографією 
проблем шляхетського повсякдення зо-
середимося на тих, що присвячені (1) по-
ходженню та світогляду шляхти; (2) кон-
фліктності у шляхетській спільноті; (3) 
ментальній демографії та (4) питанням 
релігійного життя.

Голоси самої шляхти, що збереглися 
до наших часів з ранньомодерного пері-
оду, натякають на багатогранність її по-
всякденного життя, яке було пов’язане 
як із помітним для людського ока – ма-
теріальними речами, так і прихованим – 
її духовним простором. Про це свідчать 
опубліковані документи: «Торгівля на 
Україні. XIV – середина XVII ст. Волинь 
і Наддніпрянщина» [29], «Українське по-
всякдення ранньомодерної доби»  [30], 
«Стратегії та ритуали конфлікту: шля-
хетський соціум Волині зламу XVI і 
XVII  ст. Джерела та інтерпретації»  [28] 
та ін. Відповідно, запропонувати єдину 
схему, яка б охопила кожну сферу бу-
денного життя шляхтича і здатна була її 

повноцінно розкрити, фактично немож-
ливо.  

У комунікаціях із минулими часами 
найважливішими були і залишаються 
інтерпретаційні пояснення істориків. У 
сучасній українській історіографії по-
мітне зростання інтересу до студій щодо 
походження шляхти, яке для самих же 
«людей рицарських» мало, без перебіль-
шення, величезне значення, насамперед 
з огляду на престиж та репутаційні чин-
ники. Потреба в таких дослідженнях має 
й інший вимір. Непопулярність цієї теми 
протягом минулих десятиліть і через 
це – брак широких наукових студій при-
звели до низки недосліджених аспектів 
з життя шляхти, що стало своєрідною 
територією для продукування стерео-
типів, які вилучали цю верству з україн-
ського історичного наративу.

Н. Яковенко, розглядаючи склад-
ну систему соціальних взаємо зв’яз ків 
усередині еліти та вказуючи на неодно-
рідність цього стану, з одного боку, та 
географічну мобільність і процес онов-
лення  – з другого, поряд із заперечен-
ням тези про перерваність традиції, 
яку спричинив монгольський напад на 
українські землі 1240  р., простежила 
еволюцію шляхти від середньовіччя до 
раннього Нового часу, окресливши ви-
токи князів, панів та бояр – зем’ян [34]. 
Ґрунтовна робота була проведена в до-
слідженнях із генеалогії українського 
шляхетства  – сегменту, який донедав-
на практично не був презентований у 
працях українських істориків. На під-
ставі польських гербівників Н. Яковен-
ко були розроблені генеалогічні схеми 
українських князів [34, с. 301–373], тоді 
як І. Ворончук, вивчаючи актовий доку-
ментальний матеріал, уклала низку ге-
неалогічних таблиць рядової волинcької 
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шляхти  [9]. В. Собчук розглянув мета-
морфози волинського нобілітету  – як 
титулованої його частини, так і рядової, 
простежуючи появу, розростання та за-
непад родів на зламі середньовіччя та 
ранньої Нової доби [23]. Натомість у ро-
ботах І. Смутка досліджено формування 
шляхти Перемишльської землі Руського 
воєводства [22]. 

Укладання генеалогічних таблиць та 
вивчення еволюції української аристо-
кратії дало можливість більш виразно 
простежити її традицію, а разом з цим 
наблизитися до кількісних показників, 
що дозволяє приступити до укладання 
загального списку української шлях-
ти. Варто додати, що вони, в поєднанні 
із іншими джерелами ранньомодерної 
доби, дають змогу наблизитися до реалій 
тогочасної дійсності. Так, Н. Яковенко, 
опрацювавши подимні тарифи україн-
ських воєводств 1629–1640 рр., прийшла 
до висновку, що прийшла (польська і 
литовська) шляхта у Київському, Волин-
ському та Брацлавському воєводствах 
володіла не більше ніж 1/3 земельного 
фонду. Інше її спостереження стосуєть-
ся розподілу земельної власності, яку 
здебільшого набували магнати, тоді як 
відсоток середньої та дрібної шляхти в 
цих процесах був незначний. Дослідни-
ця з’ясувала, що механізм набуття землі 
прийшлою шляхтою меншою мірою був 
пов’язаний із королівськими надання-
ми, а здебільшого виступав наслідком 
укладання шлюбів. Яскравим підтвер-
дженням цього слугує таблиця шлюб-
них зв’язків польської шляхти із волин-
ськими князями, укладена дослідницею 
на підставі довідника Юзефа Вольфа та 
інших генеалогічних праць  [34, с.  229–
242]. Тим самим Н. Яковенко спросту-
вала домінуючу в працях попередніх 

дослідників думку про Люблінську унію 
як ту подію, яка призвела до напливу 
польської шляхти в українські землі й 
асоціювалася з початком процесу асимі-
ляції української шляхти. Не останньою 
чергою українська шляхта саме завдяки 
власноруч набутим під час унії приві-
леям захищала власну традицію, вико-
ристовуючи для цього доступні у Речі 
Посполитій інструменти, як це на при-
кладі Волинського воєводства показала 
Н. Старченко [26, с. 51–95]. 

Такі спостереження підштовхують 
до іншої істотної проблеми: чи допус-
тимо, вивчаючи життя української елі-
ти XVI–XVII  ст., намагатися втиснути 
його в рамки, властиві пізнішим часам, 
зокрема XIX–XXI ст.? Тривалий час такі 
спроби здійснювалися, проте завдяки 
міждисциплінарним студіям, зокрема 
соціологічним та історико-психологіч-
ним, аргументовано доведено безплід-
ність таких асоціацій, адже свідомість 
особи формується на підставі тієї сус-
пільно-культурної дійсності, в якій вона 
перебуває. Відповідно цінності й куль-
турні прояви, що можуть видаватися 
малозрозумілими теперішній людині, 
вкарбовані та відіграють свою роль у тій 
культурі, в якій вони постали.  

Саме з таких культурних тригерів 
формується свідомість особи та її спіль-
ноти. Дослідження морально-етичних 
категорій, які побутували та слугували 
певними поведінковими орієнтирами 
для представників шляхетської спіль-
ноти у ранній Новий час, здійснила 
Н.  Яковенко, зауважуючи при цьо-
му їхнє тривале існування та закоре-
нілість у соціумі  [32, с.  106–147]. Ви-
вчаючи свідомість ранньомодерного 
шляхтича, неминуче стикаємося із не-
властивою для сьогодення множинністю 
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його ідентичностей, яку складно впи-
сати винятково у межі православної 
віри та руської мови. Так, Н. Яковенко 
на підставі мемуарів Й.  Єрліча виокре-
мила п’ять його можливих самоінтерп-
ретацій, а саме: киянин, «українець», 
член локальної спільноти, православний 
християнин та шляхтич Речі Посполи-
тої. При цьому авторка зауважила, що, 
досліджуючи ідентичність українського 
шляхтича, варто враховувати його осві-
ченість та заангажованість у публічне 
життя певної спільноти [31, с. 63–105]. 

Згадані критерії безпосередньо 
пов’язані із родом занять, які впливали 
на світогляд представників еліти. Понят-
тя «шляхта» та «праця», чим і є обрання 
власного життєвого шляху, в історіогра-
фії оминалися або ж і загалом трактува-
лися як антагоністичні категорії. О. Він-
ниченко зазначає, що шляхтич, свідомо 
чи мимовільно, мав можливість по в’я-
за ти своє життя із військовою службою, 
політичною діяльністю, службою при 
дворі, канцеляристською кар’єрою, ду-
ховним служінням або ж господарсько-
маєтковою діяльністю [5, с. 238–264]. За 
його спостереженнями, обрання шлях-
тичем певної життєвої стратегії, попри 
привілейованість стану в суспільстві, 
зовсім не гарантувало успіху, а радше 
формувало перед ним нові виклики [5, 
с.  261]. Більшою чи меншою мірою 
можливі варіанти розвитку кар’єрних 
шляхів шляхти досліджувалися україн-
ськими істориками. У цьому плані, роз-
глядаючи політичну діяльність, варто 
пригадати дослідження Н. Старченко, 
присвячене тактичній поведінці во-
линської шляхти у часи безкоролів’я та 
ініціативності у створенні каптурових 
судів  [24, с. 265–283], двотомну працю, 
присвячену історії парламентаризму 

на українських землях у 1386–1648 рр., 
що побачила світ під редакцією В. Ми-
хайловського  [21-а, 21-б]. У контексті 
канцеляристської кар’єри окремої ува-
ги заслуговує дослідження інститу-
ту адвокатури на українських землях 
М.  Довбищенка  [16], а також стаття 
Н. Яковенко про поширення правничої 
літератури в українському соціумі  [32, 
с.  80–106]. Окремим аспектам госпо-
дарської діяльності присвячені праці 
І. Ворончук, де наголошено на інтересі 
шляхти в розбудові власної маєтності та 
її урбанізаційних ініціативах [10, с. 46–
59], а також розвідки В. Берковського, 
який порушує проблеми торговельної 
активності шляхти  [1, с.  163–175]. Зга-
дуючи про духовне служіння, не мож-
на оминути просопографічної праці 
П. Кулаковського, в якій детально роз-
глянуто біографію володимирсько-бе-
рестейського єпископа Йосифа Моко-
сія-Баковецького (1595–1654), де, поряд 
із простеженням генеалогії та займаних 
владикою урядів, розглядаються моти-
ваційні спонуки щодо його відмови від 
світської кар’єри на користь духовного 
служіння  [21]. Заслуговує на увагу та-
кож стаття М. Довбищенка, в якій ав-
тор, звертаючи увагу на забуття постаті 
унійного владики Остафія Єло-Малин-
ського, простежує його шляхетське 
походження та суспільну діяльність, 
підкреслюючи, що 1596  р. він, на від-
міну від усієї своєї родини, підтримав 
Унійну Церкву. Шукаючи пояснення 
такого кроку, автор припускає, що це 
могло бути пов’язане із високою освіче-
ністю владики й тісними контактами із 
впливовими особами з унійного сере до-
вища, що посприяло підтриманню ним 
унії Київської митрополії з Римом  [15, 
с. 101–113]. 



136 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Відносини між членами суспіль-
ства, що визначаються хоча б наявніс-
тю приватних інтересів та потреб, не 
можуть бути ідеальними. Конфлікти 
ж у шляхетській спільноті породили 
переконання про територію постійної 
ворожнечі, в підтриманні якої мали би 
бути зацікавлені самі шляхтичі. Прояви 
конфліктності, які безпосередньо визна-
чали буденне життя не лише шляхти, а й 
інших станів, в історіографії найчастіше 
розглядалися наслідком, з одного боку, 
ослабленої позиції королівської влади 
в державі, а з другого – надмірних прав 
та привілеїв елітарного стану. На су-
часному етапі проблеми конфліктології 
на матеріалах ранньомодерної доби до-
сліджують Ю.  Зазуляк, О. Вінниченко, 
Н. Старченко. 

Зокрема, Н. Старченко, спираючись 
на актовий матеріал та західноєвропей-
ську історіографію, розглядає конфлікт у 
шляхетському середовищі крізь призму 
своєрідної культури ворожості. Чинник, 
на який вона звернула увагу, стосується 
конфлікту як того явища у шляхетсько-
му соціумі, що насамперед пов’язаний із 
захистом власної честі. Ця чеснота була 
вкрай важливою для рицарської спіль-
ноти й становила найвищу моральну 
цінність особи [25, с. 25–39]. Тим самим 
маємо справу із суспільством, яке за-
вдяки чітким внутрішнім правилам та 
виробленим ідеалам саморегулювалося і 
встановлювало на своїй території поря-
док [26, с. 461–464]. Сам конфлікт був до-
волі складним багатоетапним дійством, 
де набували ваги дрібні жести: від його 
вчинення в публічному місці, що сприя-
ло інформуванню спільноти про незгоду 
із опонентом, до виявлення символіч-
ного насильства: напад здійснювався не 
на об’єкт агресії, а здебільшого на його 

підданого. Останній прояв наводить на 
думку про ще одну дуже важливу де-
таль у ранньомодерному суспільстві  – 
патронально-клієнтарні відносини  [27, 
с. 6–73]. 

Саме під таким кутом зору Н. Стар-
ченко аналізує ритуали і сценарії кон-
фліктів, норми й відступи від них. Дещо 
ідеалізуючи тогочасну дійсність, авторка 
вважає, що тогочасні законодавчі норми 
вводили агресію у певні рамки, робля-
чи анархію «впорядкованою». Важливу 
роль у цих конфліктах відігравала шля-
хетська спільнота, яка виступала своє-
рідним арбітром у суперечках [26]. 

Ю. Зазуляк, вивчаючи дію цих меха-
нізмів у Руському воєводстві, зауважує, 
що публічні погрози були одним із клю-
чових елементів конфліктів пізньосеред-
ньовічної Корони Польської, що вказує 
на вияв людських емоцій, які могли бути 
важливим інструментом у судових прак-
тиках. Він звертає увагу на те, що учасни-
ки конфліктів не були зацікавлені у вбив-
ствах опонентів, але підкреслює, що від 
шляхетських суперечок чи не найбільше 
потерпали селяни [19, с. 43–57]. Один із 
подібних відтинків конфлікту дослідив 
О. Вінниченко, який, розглядаючи реак-
цію винуватця – шляхтича на вчинений 
злочин та інтерпретацію зґвалтування 
самою жертвою – селянкою, показує по-
ширені в суспільстві уявлення про спів-
залежність ґвалту і брутальності із за-
лишеними побоями/ранами, міркуючи 
при цьому над місцем християнського 
сумління у подібних випадках [3, с. 435–
451]. Крім того, зауважуючи відсутність 
чіткої регламентації в законодавстві у 
справі нагани шляхетства, що вважалася 
для шляхтича важкою образою шляхет-
ської гідності, він простежує різноманіт-
ні використовувані шляхтою стратегії 
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для доведення свого гідного й високого 
походження [4, с. 13–58]. 

М. Довбищенко, залучивши значну 
джерельну базу, розглянув явище кон-
флікту в релігійному середовищі, об-
ґрунтовуючи необхідність перегляду за-
старілих поглядів і концепцій. Ним було 
досліджено безпосередні прояви ворож-
нечі між різними конфесіями на Воли-
ні й виділено її головні епіцентри  [17, 
с. 421–483]. Автор зазначає, що необхід-
ною умовою їхнього аналізу є врахуван-
ня багатьох інших чинників, наприклад 
економічних, які часто могли виступати 
подразниками  [17, с.  477–479]. Анало-
гічні питання простежував також С. Го-
рін, щоправда, він звертав увагу також і 
на релігійну терпимість. Називаючи сім 
православних (унійних)1 й один римо-
католицький монастир у місті Володи-
мирі, він вказує на відсутність ворож-
нечі між православними ченцями та 
домініканами, припускаючи, що самі ж 
домінікани, з огляду на їх незначну чи-
сельність, могли уникати конфліктних 
ситуацій [14, с. 292–293]. Не менш наси-
чений стереотипами також приватний 
простір української аристократії, який 
часто лишався поза увагою дослідників, 
і тільки віднедавна в цьому напрямку 
проводяться комплексні дослідження [7, 
с. 82–109]. Для початку зосередимося на 
обговоренні чисельності шляхти, підра-
хунки якої надалі переглядаються. 

До цієї проблеми звертався М. Кри-
кун, який, переглядаючи підрахунки 
О. Барановича про 750 шляхетських ро-
дин на Волині, вказував, що дідичних і 
посесорських родин станом на 1629  р. 
тут мало бути не менше ніж 860, зверта-
ючи при цьому увагу на оточення маг-
натів, навколо яких зосереджувалася 
1 Так подає автор.

значна чисельність служилої, але нема-
єткової шляхти [20, с. 223–235]. Н. Яко-
венко, враховуючи фактор шляхетсько-
го землеволодіння та неосілу шляхту, 
нарахувала на Волині 2480 шляхетських 
сімей, на Київщині  – 2350, на Брацлав-
щині  – 1590  [33, с.  86–98]. Ці дані ско-
ригувала І. Ворончук, наголосивши на 
необхідності при обрахунку чисельності 
шляхти виходити не з чисельності сімей, 
а перш за все з чисельності родів, а вже 
в їх межах – родин. Вивівши на підста-
ві документальних матеріалів цифру в 
1000 родових шляхетських прізвищ та 
залучивши до цього складені нею гене-
алогічні таблиці волинської землевлас-
ницької шляхти, дослідниця звернула 
увагу на те, що шляхетські роди охоплю-
вали знач не число споріднених сімей. 
Проаналізувавши 63 шляхетські роди, 
вона обрахувала, що в середині і другій 
половині XVI ст. в одному поколінні по 
чоловічих лініях роду припадало щонай-
менше 332 родини, або 5,26 сім’ї, тож, 
відповідно, число родин землевласниць-
кої шляхти становило щонайменше 5260 
родин. З урахуванням близько 750 родин 
неосілої служебної шляхти та приблиз-
но 900 ленної було отримано показник у 
6910 родин. На відміну від згаданих до-
сліджень, у яких коефіцієнт шляхетської 
родини обраховувався за показником 
у 6–6,5 осіб, І. Ворончук на підставі та-
блиці дітності волинської шляхти за-
пропонувала коефіцієнт 8, а відповідно 
до цього чисельність шляхти була обра-
хована у 55286 осіб. До цього числа було 
додано також слуг, челядь та домочадців 
шляхетського двору, оскільки шляхет-
ська родина становила собою ще склад-
ну домогосподарську структуру, яка 
не обходилася без численної прислуги. 
Отже, на підставі створеної статистики 
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І. Ворончук обрахувала пересічний шля-
хетський двір на 19–20 людей. Виходячи 
з цього, дослідниця обраховує населення 
шляхетських дворів на Волині щонай-
менше на 138200 осіб [8, с. 439–446]. 

Окремим мікросвітом для шляхтича, 
де проходило формування його особис-
тості, була родина. Вкрай важливим у 
цьому вимірі було дослідження ступенів 
спорідненості в родині ранньомодерної 
доби, яке провела І. Ворончук [8, с. 53–
61]. Значення цієї праці полягає також 
у тому, що саме термінологія є одним із 
щаблів, який дає можливість наблизити-
ся до комунікації із людьми минулого. 

І. Ворончук детально розглянула 
проблеми тогочасної родинної органі-
зації, окреслюючи роль шлюбу в житті 
шляхетської спільноти. Зауважено, що 
життя поза шлюбом трактувалося як 
вихід за соціальні норми. У праці по-
рушено питання типології шляхетської 
родини, яка, згідно з дослідженням, була 
нуклеарною і складалася з подружньої 
пари і дітей (7,7 осіб у родині) [8, с. 149–
150]. Розглянуто природу багатошлюб-
ності та багатодітності (бл. 5,78% на 
шляхетську родину) [8, с. 91–137]. При-
чому дослідниця доводить, що багато-
дітність обумовлювалася не лише висо-
кою дитячою смертністю. Вона пов’язує 
багатодітність з існуючою тоді шлюбною 
моделлю, типологією родинної структу-
ри, законодавчими нормами, цілою сис-
темою традиційних практик і соціально-
психологічних настанов, тобто виходить 
на рівень ментальних уявлень тогочасної 
людини. Адже мати багато дітей було 
престижним, оскільки народження ді-
тей розглядалося як знак Божої при-
хильності до подружжя  [8, с.  119–121]. 
На підставі значного документально-
го матеріалу авторка встановила, що 

шляхетська родина за своїм характером 
була патріархальною, а жінка ціле жит-
тя перебувала під впливом чоловіків: 
батька, мужа або ж опікунів. Зауважено 
різницю функцій, організації та струк-
тури магнатських і шляхетських дворів 
з підкресленням символічного значення 
двору для шляхтича [8, с. 198–200]. Дове-
дено, що шляхетська родина в ті часи ще 
не була відділена від своїх слуг, челяді та 
домочадців, які становили з нею єдиний 
організм [8, с. 182].

Чи не вперше в українській історіо-
графії дослідниця на прикладах ранньо-
модерної Волині заторкнула проблему 
родинних емоційних стосунків на рівні 
«батьки – діти» [12, с. 189–205] і «брати – 
сестри» [13, с. 8–20], де зазначено чинни-
ки авторитарної моделі родини, ранню 
соціалізацію шляхетських дітей, склад-
ність життєвих ситуацій, опікунські та 
повсякденні виховні практики, подеко-
ли доволі жорсткі, а також родинні ма-
теріальні інтереси, які впливали на фор-
мування поведінкових стратегій дітей у 
дорослому віці та визначали відносини 
поміж кревними. 

Життя української шляхти не було 
статичним з огляду на ті релігійні нова-
ції, які ширилися європейськими держа-
вами й, надходячи до Речі Посполитої, 
знаходили тут своїх прибічників. Врахо-
вуючи віротерпимість, закріплену у дер-
жаві на законодавчому рівні, питання 
віри та реакції на появу протестантських 
течій було пов’язане з індивідуальним 
вибором. 

Причини конверсій у князівському 
середовищі вивчала Н. Яковенко, яка 
розглядала їх крізь призму зовнішньо-
го поштовху (освітні мандрівки шлях-
ти, інтерес до нових релігійних течій, 
єзуїтська активність, шлюбні зв’язки) 
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та суб’єктивного вибору особи  [32, 
с. 60–63]. До останнього відносилося не 
стільки прагнення пошуку істинної віри, 
як бажання бути наближеним до свого 
середовища, кар’єрні помисли або попу-
лярність певного обряду [32, с. 60–61]. З 
погляду релігійних проблем дуже ціка-
вою є стаття І. Ворончук про релігійну 
толерантність у родинному середовищі. 
У тогочасному шляхетському соціумі 
належність до різних церков не ставала 
перешкодою у шлюбних стратегіях. Для 
батьків, які засватували своїх дітей, ві-
ровизнання не мало такого значення, 
як, наприклад, матеріальний стан, соці-
альний статус та найближче коло май-
бутніх родинних зв’язків. Конфесійну 
єдність не тільки окремих сімей, а й ці-
лих родів порушували численні тогочас-
ні релігійні конверсії. Тож доволі часто 
під родинним дахом опинялися право-
славні й католики, уніати й протестанти 
різних течій. Простежуючи конфесійну 
ситуацію цілої низки князівських і шля-
хетських домів, дослідниця доводить, 
що різні конфесійні уподобання не за-
важали подружжю уживатися й мир-
но вирішувати сімейні справи. Таким 
чином, діти вже з дитинства навчалися 
поважати релігійні почуття інших лю-
дей і на практиці в родинному домі на-
бували добрий соціальний досвід кон-
фесійної толерантності  [13-а, с.  69–86]. 
М. Довбищенко, повертаючись до цього 
питання, писав про прагнення активної 
православної молоді задовольнити свої 
духовні потреби, привабливість пост-
тридентської католицької Церкви, запіз-
нілість реформ у православній Церкві, а 
також фактор боротьби в українському 
суспільстві, що тривала після укладення 
Берестейської унії (1596), яка негативно 
позначалася на шляхетській молоді  [17, 

с.  483–484]. Ю. Зазуляк розглянув мо-
тивацію надання шляхтою Руського 
воєводства після конверсій старих ру-
синських імен, припускаючи, що така 
практика могла бути вказівкою на ко-
лишню належність до православного ві-
ровизнання, а також виконувати функ-
цію «підтримки тяглості родової пам’яті 
та ідентичності» [18, с. 275–298].

Звертаючись до проблеми масшта-
бів цього явища, Н. Яковенко оцінила 
його з перспективи джерел, які про ньо-
го згадують, вказавши, що єзуїт Ян Ве-
левицький швидше створював картину 
великого навернення, адже зрідка під-
кріплював власні фрази конкретними 
прикладами, тоді як Мелетій Смотриць-
кий, який у «Треносі» згадував про від-
хід із православ’я 48 наймогутніших 
родів, з поспіхом декларував їхнє поли-
шення православного обряду [32, с. 14–
21]. Щоправда, аналізуючи «Тренос», 
М. Довбищенко критикує трактування 
Н. Яковенко, закидаючи дослідниці ви-
бірковий підхід до аналізу конверсій 
згаданих у джерелі родів, та зауважує, 
що сам аналіз має обмежуватися 1610 р., 
тобто датою публікації трактату. Говоря-
чи про Юрія Івановича Чорторийського, 
Дмитра-Іполіта Гулевича, родину Тиш-
кевичів, автор на підставі виявлених ним 
документів зазначив про їхній перехід 
до католицизму [17, с. 310–313]. На під-
ставі віднайдених тестаментів М.  Дов-
бищенко обраховує відсоток представ-
ників римо-католицького обряду серед 
волинського нобілітету у 49% [17, с. 483–
484]. Проте, за його спостереженням, за 
винятком двох випадків – у часи рокошу 
Зебжидовського та після смерті Сиґіз-
мунда III, релігійні конфлікти між при-
хильниками та противниками Берес-
тейської унії перебували у політичній 



140 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

площині, а їхні учасники вже не тракту-
вали один одного ворогами, а вважали 
лише опонентами. 

Релігійність шляхти особливо яскра-
во відображалася в обрядовості та та-
ких ритуалах, як народження, хрестини, 
шлюб або смерть [36, с. 80–90]. Одним із 
головних джерел дослідження цих подій 
є актова документація, а в її контексті – 
шляхетські заповіти, які містять інфор-
мацію про вірування особи. До питання 
їхнього поширення зверталася Н. Яко-
венко, зауважуючи, що у князівському 
середовищі така практика з’являється 
у 1530-х роках, тоді як найраніший від-
найдений авторкою тестамент стосуєть-
ся шляхетського загалу й належав Іва-
ну Богдановичу Загоровському (1548). 
Вона зазначає, що масовою практика 
написання тестаментів стала після Лю-
блінської унії, а «мистецтво доброго 
вмирання», первинно характерне для 
посттридентських католиків, швидко 
перейняли представники православного 
обряду  [31, с.  148–151]. Причини інте-
ресу укладання останньої волі розгляда-
ла О. Вінниченко. Опрацьовані джерела 
дали підстави авторці твердити, що в 
шляхетській спільноті Руського воєвод-
ства написання тестаментів спричиняло 
бажання людини добре підготуватися 
до смерті, яка могла стати зовсім неспо-
діваною, а також своєчасно розпоряди-
тися своєю маєтністю, аби нащадки її не 
втратили [6, с. 51–65]. 

У тогочасній шляхетській спільно-
ті бачимо дві тенденції, які пов’язані 
зі смертю: перша відповідала христи-
янським рекомендаціям та полягала в 
обмежених витратах і скромному по-
хованні, натомість інша стосувалася 
прагнення підкреслити статус покійної 
особи, відповідно до чого погреб тіла 

відбувався дуже пишно та з великими 
фінансовими витратами. За підрахун-
ками Н. Білоус, сума, витрачена на по-
ховальний ритуал, була доволі мінливою 
і коливалася від 200–300 до 800–1000 
злотих  [2, с.  297–315]. Ці витрати були 
пов’язані також із меценатством на ко-
ристь костелів та церков, що слугувало 
своєрідним прагненням гарантувати 
своє спасіння. Масштаби й характер та-
ких пожертвувань розкриває додаток 
реєстрів тестаментів волинської шлях-
ти 1596–1660 рр., що на підставі актової 
документації укладений М. Довбищен-
ком  [17, с.  491–617]. У цьому контексті 
варто підкреслити тезу О. Вінниченко, 
що, порівняно з унійною шляхтою, біль-
ше число пожертвувань надходило від 
католиків, що вона пов’язує з наявністю 
у католицькій догматиці концепту чис-
тилища [6, с. 51–65].

Фунеральна проблематика пов’язана 
також із мотивацією обрання місця по-
ховання, що в українській історіографії 
досліджувала Н. Яковенко. На основі 
191 князівських поховань авторка ви-
явила, що у 109 випадках (57%) пред-
ставники східного, західного обрядів, а 
також протестанти схилялися до похо-
вання тіла «вдома», тобто в храмі влас-
ного замку, маєтку чи монастиря свого 
патрона. Крім того, в князівських похо-
ваннях спостерігалася переорієнтація 
із київських святинь на власні усипаль-
ниці в «центрах» своїх маєтностей  [31, 
с.  105–146]. Варто також відзначити 
укладену на підставі широкого джерель-
ного матеріалу таблицю поховання во-
линських княжих родин (XV – середини 
XVII  ст.)  [31, с.  119–143]. З метою про-
стеження аналогічної проблеми в колах 
шляхетського загалу Н. Яковенко опра-
цювала 500 тестаментів, визначивши, 
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що за «найнадійніше» місце поховання 
православними та католиками вважав-
ся монастир, де можна було сподіватися 
заступництва монастирського патро-
на. Помітно невеликим є відсоток по-
ховань католиків «вдома», що авторка 
пов’язує із поширенням різних като-
лицьких культів, тоді як представники 
шляхти східного обряду і протестанти 
частіше схилялися до поховання у храмі 
чи храмовому цвинтарі власного маєт-
ку. Авторка також порушила проблему 
поховання конфесійно-мішаних родин, 
визначивши тут дві стратегії: похован-
ня в храмі «чужого» обряду, але поряд 
із родиною, або ж поховання в різних 
місцях, у «своєму» храмі або монасти-
рі [31, с. 161–163]. Попри історіографічні 
стереотипи для самої шляхти важливою 
під час поховання була не стільки різни-
ця конфесій, як пошанування «святого» 
місця  [31, с.  146–164]. Авторкою заува-
жено, що конфесійна різниця не става-
ла перешкодою у відстоюванні спільних 
«волинських» інтересів на суспільно-по-
літичному рівні [31, с. 146–164]. 

Розроблені наукові проблеми шля-
хетського повсякдення відкривають 
ширший горизонт ранньомодерної доби 
та увиразнюють мотиваційність дій її 
представників. При цьому помітним є 
спектр недосліджених тем. На части-
ну з них в українській історіографії вже 
зверталася увага: потреба вивчення ло-
кальних шляхетських груп (патрональ-
но-клієнтарних, родинних та професій-
них), а також дослідження економічної 
активності шляхти в розбудові україн-
ських земель [11, с. 54–64]. До нерозро-
блених проблем можна віднести також 
такі питання повсякдення, як культура 
споживання шляхти (т. зв. food studies), 
«праця – вільний час – відпочинок», що 

пов’язано з іншою мікротемою  – шля-
хетськими розвагами. Маловивченими 
залишаються проблеми шляхетської 
гігієни і здоров’я, подорожей та стилю 
життя, костюму української еліти, її ін-
телектуальних запитів тощо.

Таким чином, історіографічний 
огляд свідчить, що наразі відбувається 
перегляд колишніх стереотипів про шля-
хетське повсякдення ранньомодерної 
доби. Про ґрунтовність праць сучасних 
українських істориків говорить вико-
ристання ними західноєвропейських на-
працювань, зокрема новітніх методоло-
гічних та методичних підходів. Завдяки 
цьому перед нами постає багатовимір-
ний і складний світ повсякденного жит-
тя української шляхти, що своєю чергою 
відкриває перспективу зовсім іншої, 
нової, історії української шляхти. Дослі-
дження кожної згаданої тут сфери, від 
студій над генезисом та світоглядом до 
конфліктології, ментальної демографії та 
релігійності, повертають до вітчизняної 
історії саме поняття еліт, дають можли-
вість дослідити їхню діяльність, значен-
ня та водночас руйнують негативне, вже 
на семантичному рівні, трактування. 
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ДО ПиТАннЯ ІСнуВАннЯ МлинІВ у С. КОМАРІВЦІ, 
ЗАТОПлЕнОМу ВОДАМи КАнІВСьКОГО ВОДОСХОВиЩА

Наталія РЕВЕГА
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старший науковий співробітник науково-дослідного відділу історичного краєзнавства 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Анотація. У статті йдеться про існування у селі Комарівці (у 1972 р. було виселено у 
зв’язку з будівництвом Канівського водосховища) різного виду млинів, подається інформація 
про млини у ХVІІІ–ХХ ст. Дана стаття є першою спробою зібрати та систематизувати 
відомості про власників млинів у селі Комарівці та їхню будову.

Особливу увагу у дослідженні приділено місцям розташування млинів у межах села. За-
значено розміри конструкцій таких споруд, виявлено походження топонімічних назв села 
від власників млинів. Для досягнення цієї мети автором визначено такі завдання: здійснити 
пошук джерельної бази з теми дослідження, систематизувати отриману інформацію про 
млини у селі Комарівці. Під час дослідження було застосовано методи пошуку, опису та уза-
гальнення.

У статті подано відомості про відомі роди, зокрема, такі як рід Максимовичів, які воло-
діли цими об’єктами, та їх успадкування. 

Також досліджено ряд топографічних карт, на яких позначені млини. Дослідження таких 
карт дало змогу проаналізувати хронологічні межі існування млинів у селі.

Під час дослідження теми було проаналізовано, зокрема, акти Переяславського полку 
ХVІІ–ХVІІІ ст. із Мотижинського архіву, «Малоросійський родословник», опис Лівобережної 
України за 1765–1769 рр., «Очерки переяславской старины: исследования, документы и за-
метки» історика, громадсько-політичного діяча Полтавщини А. Стороженка (1857–1926), 
акти оціночної комісії при виконкомі Переяслав-Хмельницької районної ради депутатів на 
колгосп «Комунар» с. Комарівки за 1967–1970 рр. та інші джерела. 

Ключові слова: село Комарівка; млин; млинок; вітродвигун; топографічна карта; рід 
Максимовичів.

REVISITING THE EXISTENCE OF MILLS IN THE VILLAGE 
OF KOMARIVKA, FLOODED BY THE WATERS OF KANIV RESERVOIR

Nataliia REVEHA
senior research fellow, Research Department of Historical Local Lore, 
National Historical and Ethnographic Reserve “Pereyaslav”

Annotation. The article provides information about the existence of different types of mills in 
the village of Komarivka (evicted in 1972 in connection with the construction of Kaniv Reservoir), 
reveals information about the mills in the 18th and 20th centuries. The purpose of this study is to identify 
information about the existence of mills in the village. This article is the first attempt to collect and 
systematize information about the owners of mills in Komarivka village and their structure.

Particular attention of the study is paid to the location of mills within the village. The sizes of 
the given constructions are specified; the origin of toponymic names of the village from the owners of 

© Ревега Н.
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Село Комарівка Переяслав-Хмель-
ницького району є одним із населених 
пунктів, що зникло з карти Переяслав-
щини внаслідок затоплення Канівським 
водосховищем. Його згідно з Поста-
новою Ради Міністрів УРСР № 929 від 
12 серпня 1963 р. «Про заходи по пере-
селенню населення і перенесенню на 
нові місця будівель і споруд у зв’язку з 
будівництвом Канівської гідроелектро-
станції» було виселено та затоплено.

Перша згадка про село датується 
1574  р. Вона зазначена у виданні «Ста-
ринное поученіе Переяславскому семи-
наристу при вступленіе его въ Кіевскую 
академію», яке написав ієромонах Місаїл 
Бонячевський із с. Комарівки у 1772 р. У 
повчанні монаха зазначено, що рід Бо-
нячевських у с. Комарівці бере початок з 
1574 р. [9, с. 226].

На період виселення у селі були один 
вітряний млин та один вітродвигун. 
У фондовому зібранні Національного 
 історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» зберігаються дві світлини 
із зображенням цих млинів. Завдяки 

документам, які складалися під час під-
готовки села до виселення, збереглися 
відомості про ці млини.

mills is identified. To achieve this goal, the author has determined the following tasks: to search for a 
source database on the topic, to systematize the information obtained about the mills in the village of 
Komarivka. The method of search, description, and generalization was used during the research.

The article provides not only information about the mills but also known families who owned these 
objects, and their inheritance. In particular, such well-known figures as the Maksymovych family are 
mentioned.

Also, the article investigates a number of topographic maps on which mills are marked. The study 
of these maps made it possible to analyze the chronological boundaries of the existence of mills in the 
village.

The study of the topic provided the analysis of the following: Acts of the Pereiaslav Regiment of 
the 17th–18th centuries from the Motyzhyn Archives “Little Russian Genealogy”; description of the Left 
Bank of Ukraine for 1765–1769; "Essays on Pereiaslav Antiquity: Research, Documents, and Notes" 
of the historian, public and political figure of Poltava region A. Storozhenko (1857–1926); acts of 
the evaluation commission at the executive committee of Pereyaslav-Khmelnytskyi district council 
of deputies for the collective farm “Komunar” of the village of Komarivka for 1967–1970, and other 
sources.

Key words: Komarivka village; mill; wind turbine; topographic map; Maksymovych family.

Рис. 1. Млин с. Комарівка. 1960 р.
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Вітряний млин, який був наявний 
на час виселення, мав висоту 6 м, шири-
ну – 3,9 м, довжину – 4,85 м, площа його 
становила 18,9 м² та об’єм – 113 м³. Він 
був збудований у 1927 р. (Рис. 1). Млин 
мав четверо дерев’яних крил, цементо-
ваний фундамент та камені 0,65 х 0,5 х 
0,5 м, металевий дах. Він знаходився на 
балансі Комарівського колгоспу «Кому-
нар». Його вартість становила 1500 кар-
бованців. Опис та креслення млина було 
зроблено 19 квітня 1964 р. (Рис. 2) [3].

Ще один млин, який знесли під час 
будівництва водосховища,  – вітродви-
гун (Рис. 3). Він складався з млина та 
робочої частини  – вітряний млин. Ві-
тродвигун був побудований у 1954 р. та 
знаходився на балансі Комарівського 
колгоспу «Комунар». 

Розміри млина без вітряної робо-
чої частини такі: висота – 2,6 м, довжи-
на – 7 м, ширина – 6,9 м, його площа – 
48,3  м2, об’єм  – 125,58 м3. Фундамент, 
цоколь та крокви були побудовані з ко-
лод, а зовнішні стіні – каркасні із глиня-
ною обмазкою з обох боків. Млин мав 

чотирилатний залізний із карнизом дах. 
Його вікна були «глухі», двері теж про-
сті. Підлога млина була із дерев’яних до-
щок (Рис. 4).

Рис. 2. Креслення млина с. Комарівка. 
1964 р.

Рис. 3. Вітродвигун с. Комарівка. 1960 р.

Рис. 4. Креслення млина с. Комарівка. 
1964 р.
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Робоча частина вітродвигуна скла-
далася із дерев’яних колодних стінок та 
мала каркасні перегородки. Зовнішні 
стіни були оббиті дошками. Його вікна 
були дере в’яними та оббиті залізом. Ро-
боча частина вітродвигуна мала дере в’я-
ні східці та четверо крил. Площа будівлі 
становила 28,16 м2, об’єм  – 60,54  м3, її 
ширина – 2,15 м, висота – 2,15 м, довжи-
на – 13,10 м. Вартість самого млина з ві-
тряною частиною складала 2998 рублів. 
Опис та креслення вітродвигуна було 
зроблено 11 квітня 1964 р. (Рис. 5) [1].

Але із «Купчи вдовы Переяславско-
го священника о. Ивана священнику 
Антону Романовскому, на именія въ 
Переяславъ, Панфилахъ, Козинцахъ и 
Комаровке» від 14 травня 1707 р. відомо, 
що у селі Комарівка був млинок. Він на-
лежав пану хорунжому Переяславського 
полку. Розташовувався за лісом, який 
належав Переяславському священику 

Івану, між лісами Ошкаловим та Надто-
чивим [8, с. 139].

Станом на 1711  р. у Комарівці був 
млинок, що належав родині Максимо-
вичів. Зокрема, Степан Петрович Мак-
симович (онук Максима Васильківсько-
го, який знаходився в обороні гетьмана 
Мазепи) [7, с. 297] при Скоропадському 
служив у Генеральній Військовій Кан-
целярії. Після смерті батька 21 квітня 
1711 р. був взятий під оборону гетьмана 
Скоропадського, який затвердив за ним 
млинок у Комарівці та інші володіння. 
Гетьман Апостол своїм універсалом від 
2 березня 1729  р. також взяв його під 
свою опіку і затвердив за ним млинок у 
с.  Комарівці з хутором, підсусідками та 
озером Петрицьким. Все це майно піс-
ля його смерті перейшло до його сестри 
Максимович Елени Петрівни, оскільки 
він не мав власних дітей [7, с. 303]. 24 січ-
ня 1750 р. вона поділила спадок між сво-
їми дітьми, а собі залишила деякі наділи 
і хутір Комарівський із винною будівлею 
та іншими землями [7, с. 231]. 

Існування млинка, який належав 
родині Максимовичів, підтверджується 
згадкою у Генеральному описі Лівобе-
режної України 1765–1769  рр. Зокрема, 
що виборний вергунівський козак Се-
мен Савченко при с. Комарівці, у Макси-
мовичевого млинка, мав ліс, який успад-
кував від батька вергунівського козака 
Савки Романенка. Цей ліс з одного боку 
межував «із військовим товаришем Лє-
сєнєвичем» [6, с. 114].

Також з існуванням млинка з’явився 
топонім села Комарівка  – Максимови-
чів млинок, який вживався у XVIII  ст. 
Про наявність у селі млинка свідчить ще 
один топонім – «За млинком». Цей топо-
нім згадують колишні жителі Комарівки, 
що це, за місцевою легендою, територія, 

Рис. 5. Креслення робочої частини млина 
с. Комарівка. 1964 р.
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де колись було озеро, а біля нього – мли-
нок [10].

У «Волости и важнѣйшія селенія 
Европейской Россіи. По даннымъ об-
слѣ дованія, произведеннаго статисти-
ческими учрежденіями Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, по порученію Ста-
тистическаго Совѣта» за 1885  р. зазна-
чено, що у селі Комарівці було два вітря-
них млини [5, с. 79].

Млини Комарівки можна побачити 
на топографічних картах. Найдавніше 
позначення є на аркуші № 10 ряду № 23 
триверстової військово-топографічної 
карти Російської імперії 1868–1869  рр., 
на хуторі Чаплин позначено 1 вітря-
ний млин (Рис. 6). Хоча на аркуші № 10 

ряду № 23 триверстової військово-то-
пографічної карти Російської імперії, 
яка складена у 1923 р. та надрукована в 
травні 1925  р. (рекогностування в 1915 
і 1922 рр.), на хуторі Чаплин позначено 
вже 3 вітряних млини (Рис. 7). 

На аркуші М-36-76-А карти управ-
ління військових топографів РСЧА 
(1929 р.) було позначено також 3 вітря-
них млини, а вже на аркуші W-п’ятдесят-
три кілометрової карти німецької армії 
(1942 р.) – тільки 1 млин.

Таким чином, з досліджуваних дже-
рел стало відомо, що у селі Комарівці у 
1707 р. був млинок, у 1711 р. – теж мли-
нок, у 1885 р. було два вітряних млини, з 
1927 р. до виселення села у 1972 р. існу-
вав один вітряний млин, з 1954 до 1972 р. 
у Комарівці працював вітродвигун. 

лІТЕРАТуРА
1. Акт № 2 від 04.04.1967 р. оціночної ко-

місії при виконкомі Переяслав-Хмельниць-
кої районної ради депутатів на колгосп «Ко-
мунар» с. Комарівки.

2. Акт № 2/2 від 23.09.1970 р. оціночної 
комісії при виконкомі Переяслав-Хмель-
ницької районної ради депутатів на колгосп 
«Комунар» с. Комарівки.

3. Акт № 6 від 04.04.1967 р. оціночної ко-
місії при виконкомі Переяслав-Хмельниць-
кої районної ради депутатів на колгосп «Ко-
мунар» с. Комарівки.

4. Акт № 6/2 від 23.09.1970 р. оціночної 
комісії при виконкомі Переяслав-Хмель-
ницької районної ради депутатів на колгосп 
«Комунар» с. Комарівки.

5. Волости и важнѣйшія селенія Евро-
пейской Россіи. По даннымъ обслѣдованія, 
произведеннаго статистическими учрежде-
ніями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
по порученію Статистическаго Совѣта. Из-
даніе Центральнаго Статистическаго Коми-
тета. Выпускъ  III. Губерніи Малороссійскія 
и Юго-Западныя  / составилъ старшій ре-
дактор В. В. Зверинскій. Санкт-Петербургъ: 

Рис. 6. Фрагмент триверстової військо-
во-топографічної карти Російської імперії 

1868—1869 рр.

Рис. 7. Фрагмент триверстової військово-
топографічної карти Російської імперії, яка 
складена в 1923 р. та надрукована в травні 
1925 р. (рекогностування в 1915 і 1922 рр.)
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Анотація. Стаття присвячена вивченню польових етнографічних експедицій, прове-
дених науковцями Переяслав-Хмельницького державного історичного музею у 60–80-х роках 
ХХ ст. на території Українського Правобережного Полісся. Зазначено причини проведення 
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ну. Актуальність дослідження визначила відсутність комплексних наукових розвідок, при-
свячених цій проблемі. Наукова новизна полягає у тому, що ця тема вперше стала об’єктом 
самостійного вивчення.

В основній частині в хронологічній послідовності описані експедиції музею до досліджува-
ного регіону. Для розробки теми використовувалися книги наказів Переяслав-Хмельницького 
державного історичного музею. Проаналізовано тематику, періодизацію, склад учасників та 
результати експедицій. Встановлено, що експедиції проводилися спорадично, нерівномірно 
протягом різних періодів і щодо різних територій. Особливо успішними були експедиції на 
Київське Полісся – Бородянський, Іванківський, Поліський райони Київської області. 

Дано оцінку експедиційної діяльності Переяслав-Хмельницького державного історичного 
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Серед численних експедицій Пере-
яслав-Хмельницького державного істо-
ричного музею (м. Переяслав Київської 
області, Україна), організованих у 60–
80-ті роки ХХ  ст., одне з пріоритетних 
місць посіло Українське Полісся – само-
бутній та архаїчний культурний регіон 
України, де збереглося багато автентич-
них нерухомих пам’яток архітектури, 
предметів домашнього побуту, знарядь 
праці, традиційний одяг та прикраси, 
вироби народних майстрів, твори на-
родного мистецтва тощо. Збір етногра-
фічних предметів та пошук пам’яток 
народної архітектури були пов’язані зі 
створенням у 1958 р. етнографічного від-
ділу, а у 1964 р. – першого українського 
скансену – Музею народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
Обидві музейні структури потребували 
експозиційного наповнення. Зі зрозу-
мілих причин першою була обстежена 
територія Переяслав-Хмельницького 
району. У наступні десятиліття музейні 

працівники провели ще сотні експе-
диційних досліджень у різних регіонах 
України, серед яких особливо результа-
тивними виявилися експедиції на По-
ліссі. Раніше нами вже висвітлювалися 
експедиції на Лівобережне Полісся (Чер-
нігівське та Новгород-Сіверське) [3]. Це 
дослідження присвячене експедиціям 
Переяслав-Хмельницького державного 
історичного музею (далі ПХДІМ) на Се-
реднє Правобережне Полісся (Київське, 
Житомирське, Волинське) у 60–80-х ро-
ках ХХ ст. Досі ця проблема не привер-
тала серйозної уваги дослідників. У поле 
зору потрапляли лише окремі пам’ятки 
та музейні предмети, що надійшли до 
музею з території досліджуваного регі-
ону.

Весною 1964  р. відбулися перші на-
укові експедиції музею на Правобережне 
Полісся. 7–12 квітня 1964 р. у с. Поліське 
було відряджено наукового співробіт-
ника О.  Юзвікову щодо питання реє-
страції історичних пам’яток (наказ № 10 

Annotation. The article is devoted to the study of field ethnographic expeditions, carried out by 
scientists of Pereiaslav-Khmelnitskyi state historical museum in the 1960s-80s on the territory of the 
Ukrainian Right-Bank Polissia. It outlines the reasons for conducting these ethnographic studies – the 
search for architectural monuments and ethnographic objects for the Museum of Folk Architecture 
and Life of the Middle Dnieper Region – the first skansen in Ukraine. The topicality of the study was 
determined by the lack of comprehensive scientific research devoted to this problem. The scientific 
novelty consists in the fact that this topic became the object of independent study for the first time.

The main part describes in chronological order the museum’s expeditions to the region under study. 
To develop the theme, the books of orders of Pereiaslav-Khmelnitskyi state historical museum were 
used. The topics, periodization, composition of participants, and the results of expeditions are analyzed. 
It has been found that the expeditions were carried out sporadically, unevenly during different periods 
of time and in relation to different territories. Especially successful were expeditions to Kyiv Polissia – 
Borodianka, Ivankiv, Polissia districts of Kyiv region.

An assessment of the expeditionary activities of Pereiaslav-Khmelnitskyi state historical museum 
in the studied direction is given. Conclusions are made about the significant success of the expeditions, 
in particular, regarding the museumification of seven authentic architectural monuments. The results 
obtained can be used to prepare generalizing and special studies devoted to one of the most archaic 
cultural regions of Ukraine – Polissia.

Key words: Pereiaslav-Khmelnitskyi state historical museum; Ukrainian Right-Bank Polissia; 
expedition; architectural monument; field research.
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від 01.04.1964  р.). Через місяць, 13–14 
травня, старший науковий співробітник 
М.  Шавейко сфотографував пам’ятки, 
розташовані у цьому населеному пункті 
(наказ № 17 від 07.05.1964 р.) [4].

Перша етнографічна експедиція від-
булася 27–30 червня 1966 р. Музей наді-
слав завідувачку відділу фондів Є. Несте-
ровську в Іванківський район Київської 
області з метою збирання предметів му-
зейного значення для поповнення фон-
дів (наказ № 18 від 27.06.1966 р.) [5].

У листопаді 1965 р. на територію Пе-
реяславського скансену було перевезе-
но хату 80-х років ХІХ ст. із Київського 
Полісся  – с.  Нова Вабля Бородянсько-
го району Київської області, де влітку 
1919  р. знаходився штаб 19-ї бригади 
І. Котовського. Після того, як будинок 
було змонтовано, музейні працівники 
розпочали оформлення його інтер’єру. З 
рідної обстановки збереглися лише стіл і 
лави, інші предмети домашнього начин-
ня потрібно було шукати у Поліському 
регіоні. З цією метою у шестиденну екс-
педицію у Чорнобильський та Іванків-
ський райони Київської області виїхали 
працівники ПХДІМ: завідувач Переяс-
лавського скансену М.  Жам, завідувач-
ка фондів Є.  Нестеровська, науковий 
співробітник О.  Юзвікова (наказ №  34 
від 27.09.1966  р.)  [5]. У ході експедиції 
у місцевого населення були придбані 
лави, скриня, колиска, солом’яні ємнос-
ті для зберігання зерна, декоративні та-
рілки, горщики, сільнички та інші пред-
мети домашнього побуту, які згодом 
були представлені в експозиції будинку. 
Значна увага приділялася художньому 
оформленню будинку із с.  Нова Вабля. 
Було відомо, що стіни та піч хати раніше 
були розписані. Старожили села підка-
зали, що розписи нагадували малюнки 

відомої поліської художниці Марії Прий-
маченко. З метою вивчення особли-
востей декорування місцевих будинків 
Є. Нестеровська 27–30 червня здійснила 
відрядження до М. Приймаченко у с. Бо-
лотня Іванківського району (наказ № 18 
від 27.06.1966 р.) [5]. Художниця надала 
ескізи місцевих орнаментів, а також за-
мальовки тих візерунків, які оздоблюва-
ли житло її батьків, коли вона була ди-
тиною. Згодом О.  Юзвікова відтворила 
ці розписи у будинку із с.  Нова Вабля. 
На подвір’ї цього будинку музейні пра-
цівники встановили вулики-дуплянки 
кінця XIX  ст., привезені у 1966  р. із сіл 
Товстий Ліс та Рудки Чорнобильського 
району Київської області.

Наступна експедиція до досліджу-
ваного регіону була здійснена через два 
роки. 19–21 грудня М.  Жам із водієм 
І.  Теслею демонтували та перевезли до 
музею олійницю з Макарівського ра-
йону Київської області (наказ №  34 від 
19.12.1968  р.). Ще одну олійницю пере-
везено із с.  Корогод Чорнобильського 
району Київської області [2, с. 2].

Систематичні дослідження Полісся 
розпочалися згідно з книгою наказів у 
1969  р. Першою була відряджена 25–28 
червня Л.  Кузьменко у Макарівський 
район Київської області з метою вияв-
лення водяного млина (наказ №  28 від 
25.06.1969  р.)  [6]. Його виявити не вда-
лося. Але вже через місяць музейним 
працівникам вдалося домовитися з ке-
рівництвом Мирчанського лісгоспзагу 
про передачу музею комплексу будівель 
лісової застави початку ХХ ст.

29 липня 1969  р. у с.  Мирча Боро-
дянського району Київської області від-
ряджений А. Костенко для оформлення 
документів на передачу пам’яток архі-
тектури (наказ № 33 від 28.07.1969 р.) [6]. 



155Українознавство №1 (82) 2022

Жам О., Грудевич Т. Українське Правобережжя Полісся...

19 серпня 1969 р. для демонтажу та пе-
ревезення лісової сторожки виїхала 
бригада реставраторів на чолі з дирек-
тором музею М.  Сікорським і водіями 
І.  Теслею, М.  Петрунею (наказ №  37 від 
18.08.1969 р.) [6]. У грудні 1969 р. до му-
зею було перевезено сарай лісової за-
стави. Організували його перевезення 
П.  Щербіна, А.  Федоренко, М.  Петруня 
(наказ № 61 від 13.12.1969 р.)  [6]. У цей 
час завідувач філії «Музей народної ар-
хітектури та побуту» М.  Жам займав-
ся збиранням предметів старовини у 
с.  Мирча та інших населених пунктах 
Бородянського району. Ця експеди-
ція тривала включно до 30 січня (наказ 
№  64 від 20.12.1969  р.)  [6]. У 1969  р. на 
Правобережне Полісся направлено ще 
дві індивідуальні експедиції зі збору екс-
понатів: 4–7 серпня до Чорнобильського 
району Київської області відряджений 
М. Жам (наказ № 35 від 01.08.1969 р.), а 
22–25 серпня  – В.  Шаблевський (наказ 
№  38 від 18.08.1969  р.)  [6]. Результатом 
цих експедицій стала велика кількість 
предметів побуту, знарядь праці, реміс-
ничих виробів.

Наступного 1970  р. до досліджу-
ваного регіону була відправлена лише 
одна індивідуальна експедиція  – Т.  Ко-
зачківської у Бородянський район Ки-
ївської області. Експедиція тривала 
п’ять днів, з 19 по 23 січня (наказ № 2 від 
15.01.1970 р.) [6].

На початку 1971  р. Т.  Козачківська 
для збирання експонатів виїхала у деся-
тиденну експедицію у Волинську область 
(наказ № 2 від 18.01.1971 р.) [6]. Інші екс-
педиції, як і в попередні роки, в основно-
му були направлені на Київське Полісся, 
зокрема Іванківський, Бородянський 
та Макарівський райони Київської об-
ласті. Наприклад, 10–14 червня 1971  р. 

в Іванківському районі проводили збір 
предметів музейного значення Т.  Ко-
зачківська з водієм М. Петрунею (наказ 
№ 15 від 01.06.1971 р.) [6].

19–23 липня та 17–21 серпня села Бо-
родянського району обстежили науков-
ці Т. Козачківська, Г. Слюсар, В. Красюк, 
Л. Чередніченко, В. Бейліс (накази № 19 
від 10.07.1971 р., № 23 від 01.08.1971 р.). 
2–7 листопада 1971 р. науковці М. Жам, 
Г.  Слюсар, В.  Шаблевський, Л.  Кузь-
менко проводили збирацьку роботу у 
Бородянському і Макарівському райо-
нах Київської області (наказ № 28 від 
01.10.1971 р.) [6].

Найінтенсивнішими польові до-
слідження були у 1970-х роках. У черв-
ні 1971  р. в музей перевезено вітряк із 
с.  Мирча Бородянського району Київ-
ської області. Він збудований наприкінці 
ХІХ ст. коштом багатого селянина в Бо-
родянському маєтку графа І. Шембека у 
Київській губернії. У листопаді 1971  р. 
було організовано першу експедицію до 
Житомирської області. Єдиним її учас-
ником став В.  Шаблевський. Тривала 
експедиція 7 днів, з 3 по 9 листопада (на-
каз № 32 від 19.10.1971 р.) [6].

Протягом 1972  р. було здійснено 
чотири експедиції до Бородянського та 
Макарівського районів Київської облас-
ті. 14–16 березня збирала предмети ста-
ровини у цьому районі Т.  Козачківська 
(наказ №  7 від 10.03.1972  р.)  [6]. 21–24 
квітня до Бородянського району для пе-
ревезення будинку сільського магазину 
відряджено бригаду у складі науков-
ців М.  Жама, В.  Шаблевського, рестав-
раторів І.  Калиновича, В.  Калиновича, 
Ф. Чирки, водіїв І. Теслі, М. Петруні (на-
каз № 16 від 23.04.1972 р.) [7].

18–28 травня 1972  р. для збору екс-
понатів та переобліку пам’яток історії 
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та культури до Бородянського та Мака-
рівського районів відряджено науковців 
музею Л. Кременецького та [?] Зубриць-
кого (наказ № 21 від 15.05.1972  р.). На-
прикінці 1972  р., з 28 жовтня по 1 лис-
топада, у Бородянському районі збирав 
предмети старовини М. Жам (наказ № 44 
від 21.09.1972 р.) [7].

У березні 1973  р. в Іванківському 
районі працював великий експедицій-
ний загін зі збору експонатів у складі 
М.  Жама (керівник групи), Т.  Козачків-
ської, В. Дем’янчук, В. Красюк, Г. Слюсар, 
Л.  Доброскок, В.  Слюсаря (наказ №  11 
від 01.03.1973  р.)  [8]. У ході триденної 
експедиції, з 10 по 12 березня, музейні 
працівники зібрали велику кількість ра-
ритетів (одяг, тканини, рушники, скатер-
тини, взуття, килими, керамічні та різь-
блені вироби, сільськогосподарський 
інвентар та ін.). 23–27 липня 1973 р. до 
Іванківського району для збору експо-
натів виїхали директор музею М. Сікор-
ський, заступник директора з наукової 
роботи М. Єрмольєв, старший науковий 
співробітник О.  Юзвікова, реставратор 
Ф.  Чирка та водії І.  Тесля, М.  Петруня 
(наказ № 34 від 06.07.1973 р.) [8]. Окрім 
збору предметів музейного значення, 
М.  Сікорський планував оглянути по-
міщицький будинок у м.  Іванкові, який 
виявили учасники попередньої екс-
педиції, та погодити організаційні мо-
менти щодо його перевезення до Пере-
яслава. Через місяць для демонтажу та 
перевезення цієї пам’ятки архітектури 
до м.  Іванкова виїхала бригада у складі 
науковців М.  Жама, Є.  Харіна, В.  Слю-
саря, реставраторів А. Вовка, Л. Кизуба, 
А. Горбенка, В. Пономаренка, В. Сули-
ми, В. Отечка, Ф. Дарди, А.  Дем’я нен-
ка, А. Марченка, О.  Помойницького, 
В. Клявова, М.  Сабодаха, Ф. Чирки та 

водіїв І. Теслі, М. Петруні (наказ № 35 від 
02.08.1973 р.) [8]. Роботи тривали з 5 до 
15 серпня. Одразу після їх завершення 
водії І. Тесля, М. Петруня та реставратор 
Ф. Чирка виїхали до Іванківського райо-
ну для демонтажу та перевезення шиш-
косушарні Капера-Гоголіцина початку 
ХХ ст., яку передало музею керівництво 
Розважівського лісництва (наказ №  36 
від 16.08.1973  р.)  [8]. За три дні, 21–24 
серпня, шишкосушарня була перевезена 
до музею.

8–10 січня 1974  р. в Іванківсько-
му районі була виявлена та перевезена 
до музею смолокурня. Роботи вико-
нали музейні реставратори В.  Отечко, 
П.  Бутник, В.  Сулима, Ф.  Чирка, А.  Фе-
доренко, О.  Вовк, А.  Горбенко, П.  Ши-
тик, І.  Перепелиця, В.  Гура, Н.  Ярема, 
М. Палочка, В.  Тарапон. Перевезли 
смолокурню музейним транспортом 
водії І.  Тесля, М.  Петруня (наказ №  1 
від 02.01.1974  р.). Ще одну індивідуаль-
ну експедицію до Іванківського району 
здійснила 19 вересня 1974 р. завідувачка 
відділу охорони пам’яток історії та куль-
тури музею Р.  Чистик (наказ №  30 від 
07.10.1974 р.) [8].

Щодо експедицій у 1975 р. до дослі-
джуваного регіону, то в офіційних доку-
ментах інформація відсутня. Протягом 
1976 р. на Правобережне Українське По-
лісся було здійснено одну експедицію  – 
В. Котовського в Макарівський та Виш-
городський райони. Вона відбулася 3–7 
вересня (наказ № 27 від 01.09.1976 р.) [9].

Насиченим на експедиції у досліджу-
ваний регіон виявився 1977 р. Більшість 
експедицій пов’язані з обстеженням 
культових споруд та взяттям на облік 
церковного майна, яке мало музейну 
цінність. Першим на виконання цього 
завдання було відряджено заступника 



157Українознавство №1 (82) 2022

Жам О., Грудевич Т. Українське Правобережжя Полісся...

директора з наукової роботи М.  Єрмо-
льєва у Чорнобильський район з 10 по 
20 березня (накази № 11 від 09.03.1977 р., 
№ 12 від 14.03.1977 р.) [10]. Л. Масолітін 
22–26 березня провів аналогічну робо-
ту в Поліському районі, а М. Жам 28–31 
березня – біля району Вишгорода (наказ 
№  14 від 21.03.1977  р.)  [10]. 26–30 лип-
ня М. Єрмольєв знову поїхав до Чорно-
бильського району, щоб закінчити роз-
почату в березні роботу (наказ № 35 від 
21.07.1977 р.) [10].

У 1979  р. завідувачка відділу охо-
рони па м’яток історії та культури 
музею Р.  Чистик здійснила дві по-
шукові індивідуальні експедиції до Бо-
родянського (11–14 липня) та Мака-
рівського (25–26 липня) районів (наказ 
№ 17 від 08.07.1979 р.) [10].

Основним напрямом експедицій-
ної роботи Переяслав-Хмельницького 
державного історико-культурного за-
повідника у 1980 р. стала паспортизація 
шкільних музеїв Київської області та 
взяття на облік цінних експонатів, що 
перебували у цих музеях. 12–15 січня цю 
роботу у Бородянському районі здійсни-
ла Л. Набок, а в Макарівському – М. Жам 
(наказ № 3 від 20.01.1980 р.). 18–22 берез-
ня М. Єрмольєв працював над паспор-
тизацією шкільних музеїв у Поліському 
районі (наказ № 9 від 13.03.1980 р.) [10].

З 29 березня до 2 квітня М. Єрмольєв 
вже займався організацією народних му-
зеїв у Поліському районі (наказ № 11 від 
27.03.1980 р.) [10]. У 1980 р. було також 
організовано дві етнографічні експедиції 
на Київське Полісся. 3–8 квітня З.  Гон-
чаренко збирала предмети старовини у 
Макарівському районі (наказ № 11 від 
27.03.1980 р.) [10]. З 30 червня до 4 серп-
ня 1980 р. науковці Л. Годліна, Н. Грукач, 
М. Герасько, Л. Дорошенко, Ю. Мисюра, 

М. Хоменко та водій М. Приходько здій-
снили комплексну експедицію до Чорно-
бильського та Поліського районів (наказ 
№ 32 від 28.07.1980 р.) [10].

Особливістю наукових відряджень 
працівників ПХДІКЗ у 1981  р. було на-
дання методичної допомоги щодо ство-
рення народних музеїв у Київській об-
ласті. Приміром, 5–6 лютого науковий 
співробітник В.  Мироненко виїхав до 
Іванківського району для надання мето-
дичної допомоги зі створення місцевих 
музеїв (наказ № 5 від 05.02.1981 р.) [10]. 
17–19 лютого йому на допомогу виїха-
ли працівники М. Жам та Є. Харін (на-
каз № 7 від 16.02.1981 р.). Протягом на-
ступних років науковці музею провели 
кілька короткострокових поїздок із цією 
метою. Наприклад, 26–28 липня 1983 р. 
В.  Мироненка відряджено до Іванків-
ського та Поліського районів для надан-
ня допомоги місцевим народним музеям 
(наказ № 41 від 20.07.1983 р.) [10].

До експедицій, які заслуговують на 
увагу, здійснених у 1981 р., слід віднести 
етнографічну експедицію в Поліський 
район 15–17 квітня у складі М.  Жама, 
Ю. Мисюри М. Гераська та водія М. Пе-
труні (наказ № 14 від 10.04.1981 р.) [10]. 
Незабаром М.  Жам оприлюднив звіт 
про цю поїздку: «Нещодавно науковці 
Державного історико-культурного за-
повідника здійснили експедицію до По-
ліського району Київської області. Мета 
експедиції: збирання експонатів для 
музеїв бджільництва та народного су-
хопутного транспорту кінця XIX  – по-
чатку ХХ століття, а також виявлення 
сільськогосподарських знарядь праці. В 
результаті пошуків науковцями зібрано 
цікаві предмети матеріальної культури 
українського народу. Серед експонатів 
п’ять оригінальних вуликів-дуплянок, 
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воскобійня, два колеса, за допомогою 
яких ставили на дерева та спускали на 
землю дуплянки. Серед експонатів для 
музею сухопутного транспорту виявле-
но унікальні сани на чотирьох полозах. 
Також цікаві знаряддя обробітку ґрун-
ту, характерні для поліського краю»  [1, 
c.  2]. Не менш результативними вияви-
лися й експедиції 28–30 квітня до Чорно-
бильського району у складі Ю. Мисюри, 
М.  Гераська, Л.  Чередніченко, Л.  Хар-
ченко, Н.  Захарчук, І.  Шавро, Н.  Гру-
кач та водія М. Приходька (наказ № 15 
від 17.04.1981  р.), а також 15–19 липня 
у складі І.  Козія, Ю.  Мисюри та водія 
І. Теслі – у Житомирську область (наказ 
№ 27 від 15.07.1981 р.) [10].

З 1982  р. експедиційна діяльність 
Переяслав-Хмельницького державно-
го історико-культурного заповідника 
у зазначеному напрямку йде на спад, 
що було пов’язано із Чорнобильською 
катастрофою 1986  р. та зміщенням до-
слідницьких акцентів на користь Пол-
тавської, Черкаської, Чернігівської 
областей. Останні експедиції на Право-
бережне Полісся у досліджуваний пе ріод 
було здійснено 1989  р. Це відрядження 
старшого наукового співробітника від-
ділу фондів Г.  Остроноса 5–7 квітня 
у м.  Чорнобиль для участі у колегіумі 
Управління культури Київської облас-
ті щодо збереження експонатів (наказ 
№ 14 від 31.03.1989 р.) [11], а також від-
рядження Р. Чистик у м. Бородянку для 
збирання предметів старовини (наказ 
№ 29 від 11.07.1989 р.) [11].

Таким чином, у 60–80-х роках ХХ ст. 
співробітники Переяслав-Хмельниць-
кого державного історичного музею 
провели низку відряджень та експе-
дицій до різних куточків Українсько-
го Правобережного Полісся з метою 

виявлення пам’яток народної архітек-
тури та поповнення музейних колекцій 
історико-етнографічними матеріалами. 
Загалом у досліджуваний регіон було 
споряджено 51 експедицію. Науково-
пошукова робота музейних працівників 
на досліджуваній території протягом 
зазначеного періоду була спорадичною. 
У 70-х роках комплексні експедиції про-
водилися майже щороку, в інші періо-
ди  – нерівномірно. Після Чорнобиль-
ської катастрофи 1986 р. було повністю 
припинено проведення польових дослі-
джень на території Полісся та відновле-
но лише у 1989 р.

Результатом проведених експедицій-
них досліджень у селах Бородянського 
та Іванківського районів Київської об-
ласті стала музеєфікація семи місце-
вих пам’яток (будинок із с.  Нова Вабля 
Бородянського району; вітряк, лісова 
сторожка, сарай із с.  Мирча Бородян-
ського району; поміщицький будинок із 
м. Іванків; шишкосушарня та смолокур-
ня із с. Розважів Іванківського району). 
У ході заявлених експедицій було зібра-
но велику кількість предметів побуту, 
одягу та прикрас, ряден, рушників, ска-
тертин, взуття, килимів, керамічних та 
різьблених виробів, сільськогосподар-
ський інвентар тощо. Зібрані матеріали 
стали вагомим поповненням фондів му-
зею. Згодом вони були використані для 
створення музейних експозицій, а також 
під час підготовки наукових праць про 
традиційну та сучасну культуру жите-
лів Полісся. Кожна з цих наукових екс-
педицій мала різні цілі та завдання, але 
всі вони становили частину загального 
широкого плану багаторічних польових 
досліджень Переяслав-Хмельницького 
державного історичного музею, які мали 
охопити найдавніші та маловивчені 
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райони Правобережного Українського 
Полісся.
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Анотація. У статті розкриваються основні засади зовнішньої політики Туреччини в 
сфері суніто-шиїтського протистояння країн Близького та Середнього Сходу початку ХХІ 
століття. Зокрема, автор статті зазначає, що останнім часом прослідковується тенден-
ція перетворення шиїто-сунітського конфлікту із суто регіональної проблеми ісламських 
країн в об’єкт світової геополітики. За таких обставин важливе місце у нинішньому релі-
гійному протистоянні відводиться і Туреччині, яка в сучасній системі міжнародних відносин 
посідає особливе місце. Реалізовуючи свою неоосманістську доктрину в регіоні, турецьке ке-
рівництво вважає іслам основним чинником об’єднання країн Близького та Середнього Сходу, 
тому майбутнє регіону ним вбачається у створенні світової ісламської держави («умма»). 
Задля реалізації цієї ідеї Туреччина нинішнє суніто-шиїтське протистояння розцінює як пев-
ний пережиток. Тому вважається цілком допустимим встановлення дружніх відносин як з 
більшістю сунітських держав регіону, так і з шиїтським Іраном. Однак, як показала полі-
тична практика, поки що арабські країни не готові визнати Туреччину єдиним центром 
тяжіння, регіональним лідером, що обумовлено сильним релігійним позиціонуванням у регіоні 
Саудівської Аравії та Ірану. Всі намагання Туреччини вирішити суніто-шиїтський конфлікт 
на основі доктрини неоосманізму поки що не мають успіху. 

Ключові слова: Турецька Республіка; іслам; неоосманізм; суніто-шиїтський конфлікт; 
міжнародні відносини; дипломатія.

THE PROBLEM OF SUNNI-SHIITE CONFRONTATION 
IN TURKEY’S FOREIGN POLICY OF THE EARLY 21ST CENTURY

Maksym KHODZHIN
postgraduate student of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Annotation. The article reveals the basic principles of Turkey's foreign policy in the field of Sunni-
Shiite confrontation in the Middle East at the beginning of the 21st century. In particular, the author 
of the article notes the recent trend of transforming the Shiite-Sunni conflict from a purely regional 
problem of Islamic countries into an object of world geopolitics. In such circumstances, an important 
place in the current religious confrontation is given to Turkey, which occupies a special place in the 
modern system of international relations. Implementing its neo-Ottoman doctrine in the region, the 
Turkish leadership considers Islam to be a key factor in uniting the Middle East, so it sees the future 
of the region in the creation of a world Islamic state (“ummah”). In order to implement this idea, 
Turkey sees the current Sunni-Shiite confrontation as a remnant. Therefore, it is considered acceptable 
to establish friendly relations with both the Sunni states in the region and with Shiite Iran. However, as 
political practice has shown, the Arab countries are not yet ready to recognize Turkey as the only center 
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На сучасному етапі помітне деда-
лі більше зростання ролі релігійного 
чинника у міжнародних відносинах. На 
сьогодні релігійні доктрини є важливим 
фактором, що обумовлює як специфіку 
політичного процесу окремої держави, 
так і тенденції міжнародного життя. 
Останнє дає підставу дослідникам ствер-
джувати про те, що відбувається процес 
модернізації релігії і в XXI ст. вона про-
довжуватиме визначати характер міжна-
родних відносин.

Особливо це помітно в країнах 
Близького та Середнього Сходу, де релі-
гійна належність є однією з основ функ-
ціонування в них громадських і полі-
тичних інститутів, а також має значний 
вплив на формування їхньої зовнішньої 
політики. На особливу увагу тут заслуго-
вує конфлікт, який існує майже півтори 
тисячі років між прихильниками двох 
основних гілок ісламу – сунітами та шиї-
тами. Як показує сучасний перебіг подій, 
цей конфлікт не лише не вирішується, 
але й, навпаки, дедалі більше загострю-
ється через його політизацію. Окрім 
того, останнім часом прослідковується 
тенденція перетворення шиїто-суніт-
ського конфлікту із суто регіональної 
проблеми ісламських країн в об’єкт сві-
тової геополітики, у який були втягнуті і 
цілий ряд провідних країн світу. За таких 
обставин важливе місце у нинішньому 
релігійному протистоянні відводиться і 
Туреччині, яка в сучасній системі міжна-
родних відносин Близького і Середнього 
Сходу посідає особливе місце.

Проблематика зовнішньої політики 
Туреччини початку ХХІ  ст. на сьогодні 
стала предметом уваги і вивчення з боку 
науковців. Серед наукових досліджень 
слід виділити праці А. Давутоглу  [7; 8], 
який є одним з ініціаторів та ідеологів 
нової турецької зовнішньої політики, 
що отримала назву «неоосманізм». Про-
блематики політики Туреччини в нових 
умовах також торкався у своєму дослі-
дженні Г. Кіссінджер  [2]. Щодо росій-
ських науковців з досліджуваної теми 
слід виділити праці О. Колобова  [11] 
та Ж. Ігошиної  [15]. Серед вітчизняних 
наукових досліджень виділяємо праці 
П. Варбанець [1] та О. Волович [3]. 

Однак, незважаючи на певний на-
уковий доробок, проблеми суніто-ши-
їтського конфлікту у зовнішній політиці 
Туреччини не знайшли належного ви-
світлення. 

На відміну від США та Росії, які фак-
тично були втягнуті у суніто-шиїтський 
конфлікт на Близькому та Середньому 
Сході, Туреччина намагалася виступати 
своєрідним медіатором або посередни-
ком у вирішенні близькосхідних кон-
фліктів, у тому числі і суніто-шиїтського. 
Тут необхідно зазначити, що упродовж 
багатьох століть турецька держава віді-
гравала роль одного з найбільш впли-
вових центрів мусульманського світу. 
Однак історична і законодавча спадщи-
на суттєво відрізняла її від класичних 
традиційних ісламських суспільств. На 
відміну від інших ісламських країн, Ту-
реччина стала першою державою, в якій 

of gravity, a regional leader, due to strong religious positioning in the region of Saudi Arabia and Iran. 
All attempts by Turkey to resolve the Sunni-Shiite conflict, based on the doctrine of neo-Ottomanism, 
have so far failed.

Key words: Turkish Republic; Islam; neo-Ottomanism; Sunni-Shiite conflict; international 
relations; diplomacy.
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було втілено в життя проект тотальної 
вестернізації, який український дослід-
ник П. Варбанець визначає як «лаїцист-
ську модель модернізації»  [1, с.  57–59]. 
Зі свого боку додамо, що лаїцизм перед-
бачає цілий ряд нововведень, зокрема: 
відокремлення церкви від держави; до-
мінування в державі політичної сфери 
над релігією; забезпечення свободи всіх 
віросповідань тощо [2]. 

Саме ці нововведення були закріпле-
ні у Конституції Турецької Республіки 
1982 р. Відповідно до її положень Туреч-
чина має статус світської держави  [3]. 
Стосовно релігійного питання у преам-
булі Конституції наголошується на тому, 
що «відповідно до принципів світської 
держави на державні справи і політику 
ніяким чином не повинні впливати свя-
щенні релігійні почуття»  [3, с.  55]. Од-
нак, незважаючи на світський характер 
держави, слід констатувати, що у сучас-
ного турецького керівництва єдиного 
узгодженого і чіткого підходу до держав-
но-релігійних відносин і досі немає. 

На сьогоднішній день 98% майже 
75-мільйонного  [4] населення сучас-
ної Туреччини складають мусульмани. 
Приблизно 3/4 із них за своїм віроспо-
віданням є сунітами. Шиїтська громада 
становить понад 300 тис. осіб. Однак від 
15 до 20 млн. турків, так само, як і ши-
їти, ведуть свою генеалогічну лінію від 
Алі і називають себе алфавітами  [4]. За 
таких обставин трактування ісламу са-
мою державою змінюється залежно від 
геополітичних і соціально-економічних 
умов, а сама релігійна політика турець-
кого керівництва спрямована на пошук 
консенсусу між представниками різних 
ісламських конфесій. Як це не парадок-
сально, але саме іслам використовується 
керівництвом Туреччини як інструмент 

пришвидшення модернізації та реформ. 
З цього приводу сучасний дослідник 
І. Йилмаз зазначає, що турецька держа-
ва «прийняла роль «світського муджахі-
да» (тлумача релігійних законів)» і ста-
ла трактувати іслам відповідно до своїх 
ідеологічних переконань [5]. Всі ці вну-
трішні процеси загалом відобразилися і 
на її зовнішній політиці на Близькому та 
Середньому Сході. 

Якщо характеризувати зовнішню по-
літику Туреччини в регіоні Близького та 
Середнього Сходу, то слід відзначити, 
що вона зазнавала певної еволюції. Так, у 
90-ті роки ХХ ст., у зв’язку з реалізацією 
турецьким керівництвом європейсько-
го напрямку своєї зовнішньої політики, 
Анкара почала поступово втрачати свої 
позиції на Близькому та Середньому 
Сході. 

Уже в другій половині першого де-
сятиліття ХХІ ст. для турецької правля-
чої еліти дедалі більше стає зрозумілим, 
що умови вступу Туреччини до ЄС не 
повною мірою відповідають її очікуван-
ням. Паралельно з цим спостерігається 
стрімке зростання турецької економі-
ки, що супроводжується зміцненням її 
зв’язків з регіональними економіками 
Близького та Середнього Сходу [6, с. 82]. 

Після політичної кризи 2007–
2008  рр., що збіглася з початком все-
світньої економічної кризи, турецьке 
зовнішньополітичне керівництво очо-
лює А. Давутоглу, доктор міжнародних 
відносин та колишній радник прем’єр-
міністра Р. Ердогана. Саме його вважа-
ють основоположником нової зовніш-
ньополітичної доктрини Туреччини, 
яка отримала назву неоосманізму. Ще 
на початку 2000-х років А. Давутоглу 
відзначився низкою наукових публіка-
цій (зокрема монографією «Стратегічне 
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поглиблення» (stratejik Derinlik)), в яких 
він доводив необхідність переходу від 
ізоляціоністської або монополярної 
стратегії зовнішньої політики Туреччи-
ни до зовнішньополітичного курсу, що 
ґрунтувався б на ідеї Туреччини «як ак-
тора, що перебуває на перетині кількох 
міжнародних регіонів» [7, р. 6]. З погля-
ду А. Давутоглу, «національний інтерес 
Туреччини полягає у вмілому викорис-
танні її географії» [8, р. 82], а в основі її 
геополітичної ідентичності мусить бути 
саморепрезентація як «центральної дер-
жави з багатьма регіональними ідентич-
ностями»  [8,  р. 83]. Зокрема, А. Давут-
оглу вважав, що Туреччина є одночасно 
«близькосхідною, балканською, кавказь-
кою, центральноазійською, каспійською, 
середземноморською … та чорномор-
ською державою» [7, р. 8]. 

Відповідно до основних положень 
цієї доктрини основними завданнями 
зовнішньої регіональної політики Ту-
реччини є: 

– поширення ідей спільного історич-
ного минулого з метою повернення в 
поле неоосманізму більшості арабських 
країн за допомогою «м’якої сили» та по-
слідовної врівноваженої політики; 

– проведення політики рівновіддале-
ності від світових геополітичних центрів 
сили (США, ЄС) у питаннях вирішення 
проблем регіональної безпеки, зокрема в 
регіоні Близького та Середнього Сходу; 

– здійснення активної дипломатич-
ної, економічної, соціальної та гумані-
тарної політики з метою перетворення 
Туреччини на провідну регіональну дер-
жаву; 

– посилення впливу, передусім шля-
хом надання допомоги на розбудову 
інфраструктури та реалізацію освітніх 
проектів, на мусульманські європейські 

країни Боснію та Албанію, а також 
християнські Болгарію, Македонію та 
Україну (мається перш за все на увазі 
кримськотатарське населення Автоном-
ної Республіки Крим), в яких проживає 
знач на частина мусульман; 

– поступове перебирання на себе 
ролі посередника у процесі вирішення 
регіональних конфліктів (особливо суні-
то-шиїтського); 

– підтримка Туреччиною демокра-
тичних перетворень у країнах Близько-
го та Середнього Сходу з метою повно-
масштабної реалізації ролі так званого 
«модернізатора» цього регіону тощо [8].

Виходячи з цієї доктрини, наприкін-
ці 2000-х років турецька зовнішня полі-
тика переходить від орієнтирів на одно-
сторонню співпрацю з ЄС до політики, 
спрямованої на активніше співробітни-
цтво з державами сусідніх регіонів, зо-
крема і з близькосхідними. 

На сьогодні роль та місце, яке посі-
дає Турецька Республіка в системі між-
народних відносин і в Близькосхідно-
му регіоні, значно зросли. Особливо це 
зростання важливе в умовах постійної 
багаторівневої конфліктної взаємодії 
світових держав. І тут позиція Туреч-
чини залишається надзвичайно важли-
вою [9, c. 106]. 

Нині серйозну небезпеку для Туреч-
чини становить сирійський конфлікт, 
міжконфесійний характер якого може 
стати загрозою, власне, для її територі-
альної цілісності. Одним із виходів з цієї 
ситуації для країни може бути здійснен-
ня контролю за перебігом подій у регіоні 
на півночі Іраку й Сирії та безпосеред-
ня активна участь у регіональних про-
цесах, спрямована на обмеження впливу 
ворожих щодо неї сил, вводячи свої під-
розділи або здійснюючи підтримку та 
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контроль діяльності дружніх сил. При 
цьому турецька держава, зокрема її зо-
внішньополітичне відомство, намага-
ється проводити гнучку політику, яка є 
рівновіддаленою від суніто-шиїтського 
протистояння. В цьому протистоян-
ні Туреччина виступає за примирення 
між сунітами і шиїтами, акцентуючи 
увагу на тому, що мусульман має біль-
ше об’єднувати, ніж роз’єднувати. З ін-
шого боку, для Туреччини сучасне заго-
стрення суніто-шиїтського конфлікту на 
Близькому та Середньому Сході несе не 
лише значні загрози, але й великі мож-
ливості. Адже після того, як всі учасники 
конфлікту виснажать один одного в не-
скінченній війні, потрібна буде воєнна 
та політична сила, що могла б принести 
стабільність та взяти під свій контроль 
ситуацію в регіоні, якою і може бути 
Туреччина. Для неї відкривається по-
тенційна можливість добитися гегемо-
нії в цьому регіоні світу [10, с. 34]. При 
цьому основним завданням для Анкари 
залишалося недопущення чергового за-
мороження цього конфлікту, оскільки 
такий сценарій розвитку подій був не на 
її користь.

В контексті нашого дослідження для 
того, щоб оцінити рівень життєздатності 
турецьких ініціатив, необхідно проана-
лізувати активність Анкари щодо кож-
ної країни Арабського світу, яку охопила 
революційна хвиля. Арабські революції 
на початку 2011  р. створили додаткові 
можливості для Туреччини проявити 
свою активність у близькосхідних про-
цесах відповідно до концепції неоос-
манізму. Враховуючи кількість візитів, 
заяв, ініціатив турецького керівництва 
щодо близькосхідного врегулювання, 
починаючи з падіння Османської імпе-
рії і до цього часу, Анкара ще ніколи не 

проявляла в Арабському світі такої ак-
тивності в дипломатичній, економічній, 
політичній та духовній сферах.

Загалом офіційна позиція Туреччи-
ни полягає в тому, що у разі приходу 
до влади ісламістів в арабських країнах 
внаслідок революцій Анкара може ви-
ступати у ролі посередника між новою 
владою в арабських країнах, з одного 
боку, та між США, Європою й Ізраїлем – 
з другого. Окрім того, всі ініціативи та 
заклики Туреччини під час арабських 
революцій (2011) ґрунтувались на прин-
ципах міжнародного права. Більше того, 
Анкара закликала світову спільноту до-
тримуватись у своїх діях міжнародно-
правових норм. Так, політична еліта 
Турецької Республіки закликала до мир-
ного розв’язання конфліктів між вла-
дою й опозицією в арабських країнах. 
У турецьких ЗМІ поширювалась заява 
МЗС Туреччини від 21 березня 2011  р. 
про те, що Туреччина проводить по-
слідовну політику, спрямовану на під-
тримку демократичних перетворень в 
арабських країнах, які мають здійсню-
ватися мирним шляхом, при збереженні 
територіальної цілісності і суверенітету 
цих країн [11].

Найбільш активно Туреччина долу-
чилась до врегулювання масових про-
тестів у Тунісі, Єгипті, Сирії та Лівії. 
Зокрема, вона підтримала процес демо-
кратизації в Тунісі після «жасминової 
революції». Повідомлення глави партії 
«Ан-Нахда» («Відродження») Р. Ганнуші 
про необхідність впровадження демо-
кратичної системи і соціальної справед-
ливості в державі за прикладом Туреч-
чини вкотре засвідчило той факт, що 
турецька модель модернізації на той час 
виступала зразком для країн Арабського 
світу. 
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Однак після початку антиурядових 
масових акцій протесту в Єгипті 25 січ-
ня 2011 р. офіційна Анкара зайняла ней-
тральну позицію і лише із посиленням 
страйків запропонувала власний план 
виходу із кризи, який полягав у:

– створенні тимчасового уряду після 
відставки президента Х. Мубарака; 

– розробці нової Конституції; 
– проведенні виборів у вересні 

2011  р., коли збігає термін президент-
ства Мубарака; 

– забезпеченні новою владою демо-
кратизації суспільно-політичного про-
цесу, проведення економічних реформ;

– недопущенні чергового загострен-
ня суніто-шиїтського протистояння в 
країні тощо [11]. 

Після оприлюднення цього плану 
пре м’єр-міністр Туреччини Р. Ердо-
ган закликав єгипетського президента 
Х.  Мубарака негайно піти у відставку, 
що було розцінено у тогочасних єгипет-
ських ЗМІ як прояв особистої неприязні 
Ердогана до Мубарака [12].

Під час візиту до Єгипту 3 березня 
2011  р. президент Туреччини А. Гюль 
закликав єгипетських військових спри-
яти швидкому проведенню відкритих і 
вільних виборів і заявив про готовність 
Туреччини надати Єгипту всіляке спри-
яння в цьому процесі, спираючись на іс-
торичні зв’язки двох народів, їх спільну 
сунітську віру та власний досвід здій-
снення політичних і економічних ре-
форм [10, с. 107]. 

Щодо Сирії, то Туреччина тривалий 
час намагалася уникати різких заяв з 
приводу подій у цій країні. У кінці квіт-
ня 2011 р. на засіданні турецького уряду 
під головуванням міністра закордонних 
справ Туреччини А. Давутоглу було роз-
глянуто заходи, які необхідно здійснити 

у разі збільшення потоку біженців із 
Сирії. Тоді ж Рада національної безпеки 
Туреччини в спеціальній заяві закликала 
Сирію негайно провести реформи, спря-
мовані на забезпечення законних полі-
тичних, соціальних і економічних вимог 
сирійського народу [11].

Однак Анкара і надалі продовжувала 
підкреслювати своє негативне ставлення 
щодо процесу реформування основних 
сфер суспільного життя країни, який 
здійснювало шиїтське керівництво дер-
жави на чолі з Б. Асадом.

Стосовно подій «арабської весни» у 
Лівії, то після ліквідації режиму М. Кад-
дафі в жовтні 2011  р. Туреччина висту-
пила категорично проти іноземного вій-
ськового втручання з метою підтримки 
лівійської опозиції. Туреччина також 
відмовилась підтримувати пропозиції 
НАТО щодо втручання в лівійські події. 
Зокрема, Р. Ердоган засудив резолюцію 
РБ ООН № 1970 від 26 лютого 2011  р., 
вважаючи, що санкції проти Лівії лише 
посилять страждання лівійського наро-
ду. Військове ж втручання ЄС і НАТО 
в лівійський внутрішній конфлікт роз-
цінювалося турецьким політичним іс-
теблішментом не інакше як імперіаліс-
тична агресія. В цьому зв’язку важливо 
зауважити, що Туреччина неодноразово 
засуджувала політику Франції щодо Лі-
вії, зокрема прагнення Парижа очоли-
ти військову кампанію проти режиму 
М. Каддафі. 

Як зазначало офіційне турецьке ке-
рівництво, метою французького втру-
чання є зовсім не підтримка демократії 
в Лівії, а енергетичні ресурси цієї краї-
ни. У відповідь на таку жорстку позицію 
Анкари щодо політики Франції Н. Сар-
козі не запросив Туреччину 19 березня 
2011  р. до Парижа, де був проведений 
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саміт 22 країн НАТО щодо ситуації у Лі-
вії [13]. Правда, пізніше Туреччина була 
вимушена підтримати прийняття Радою 
Безпеки ООН резолюції № 1973 від 17 
березня 2011 р. А. Давутоглу висловив з 
цього приводу надію, що ця резолюція 
ООН по Лівії приведе до припинення 
збройних дій і сприятиме початку діало-
гу між опозицією і владою [14].

Пізніше Туреччина все-таки дала 
свою згоду на проведення військової 
операції, проте не під егідою НАТО, а 
під контролем ООН. 24 березня 2011 р. 
парламент Туреччини схвалив рішен-
ня щодо участі армії країни у військо-
вій операції в Лівії. При цьому Р. Ердо-
ган зазначив, що Туреччина ніколи не 
стрілятиме по лівійцях, і як тільки буде 
досягнута єдність Лівії на основі демо-
кратичних вимог народу, Туреччина як-
найшвидше залишить цю країну [15].

Загалом активізація регіональної по-
літики Туреччини на Близькому Сході 
під час арабських революцій свідчить 
про початок реалізації геополітичної 
доктрини неоосманізму в регіоні, який 
ще на початку минулого століття був не-
від’єм ною частиною Османської імперії.

Однак прагнення Туреччини ста-
ти регіональним лідером в Арабському 
світі сприймається неоднозначно, про 
що свідчать проведені соціологічні опи-
тування громадської думки країн регіо-
ну. Так, виходячи з результатів соціоло-
гічного опитування турецького Фонду 
економічних і соціальних досліджень у 
листопаді 2013 р. під назвою «Ставлення 
до Туреччини на Близькому Сході в 2013 
році», проведеного в Єгипті, Йорданії, 
Лівані, Палестині, Саудівській Аравії, 
Сирії, Іраку, Ірані, Тунісі, Омані, Бахрей-
ні, Катарі, ОАЕ, Кувейті, Ємені та Лівії, 
показники досить сильно знизилися 

порівняно із попередніми роками. Най-
більш низький рейтинг Туреччини серед 
населення Сирії: тільки 22% опитаних 
сирійців заявили про позитивне сприй-
няття Туреччини (порівняно з 28% у 
2012  р. і 44% у 2011  р.). Ставлення Ан-
кари до сирійського керівництва охарак-
теризували як «вороже» 88% респонден-
тів. Тільки 21% сирійських респондентів 
(найменший відсоток серед представни-
ків різних держав) підтримали ідею про 
те, що Туреччина може слугувати «мо-
деллю» для інших країн Близького Схо-
ду [16, р. 183].

Таким чином, революційні події в 
країнах Арабського світу на початку 
2011  р. можуть розцінюватися як пере-
вірка на спроможність реалізації нової 
зовнішньополітичної та безпекової док-
трини Турецької Республіки. 

Загалом життєздатність турецьких 
зовнішньополітичних устремлінь за-
лежить від спроможності Туреччини 
впливати на стабілізацію ситуації ди-
пломатичними методами та запропону-
вати себе як модель для мирної транс-
формації політичних режимів арабських 
країн у руслі процесів модернізації за 
турецьким зразком. 

Труднощі на шляху реалізації близь-
косхідної політики Анкари викликає 
також і курдське питання, а саме не-
спокійний кордон Туреччини з Північ-
ним Іраком на південному сході країни. 
19 жовтня 2011  р. Анкара розпочала 
чергову наземну операцію із викорис-
танням авіації на півночі Іраку з метою 
переслідування та знищення бойовиків 
сепаратистської Робітничої партії Кур-
дистану, яка вже понад чверть століття 
намагається здобути статус автономії на 
південному сході Туреччини [17]. Побу-
тує думка, що Ірак буде розподілено на 
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декілька малих держав, що практично 
неминуче та відповідає планам Вашинг-
тона, адже ще 30 років тому в американ-
ському науковому колі обговорювалась 
можливість створення вільного Кур-
дистану внаслідок підкорення Великого 
Близького Сходу.

Ескалація напруги на півночі Іраку 
є результатом терористичних акцій, що 
здійснюються курдами, які мешкають 
поблизу південного сходу Туреччини, 
представниками Робітничої партії Кур-
дистану, а також появи у ЗМІ заяви за-
ступника прем’єр-міністра Курдистану 
про те, що його уряд збирається створи-
ти незалежну курдську державу на пів-
ночі Іраку.

Цілком імовірно, що Анкара і нада-
лі створюватиме так звану зону безпеки 
між північчю Ірану та південним сходом 
Туреччини. Відбудеться захоплення пів-
ночі Іраку та створення буферної зони. 
Отже, збройне протистояння триватиме 
та вимагатиме від Туреччини постійної 
уваги до курдської проблеми й пошуку 
нових ресурсів.

Реалізовуючи свою неоосманістську 
доктрину в регіоні, турецьке керівни-
цтво вважає іслам основним чинником 
об’єднання країн Близького та Серед-
нього Сходу, тому майбутнє регіону 
ним вбачається у створенні світової іс-
ламської держави («умма»). Задля реа-
лізації цієї ідеї Туреччина нинішнє су-
ніто-шиїтське протистояння розцінює 
як певний пережиток. Тому вважається 
цілком допустимим встановлення друж-
ніх відносин як із більшістю сунітських 
держав регіону, так і з шиїтським Іра-
ном. Так, зокрема, відповідно до ідей 
турецького євразійства Туреччина на-
магається об’єднати свої зусилля з Іра-
ном та створити так званий ситуаційний 

військово-стратегічний альянс з усіма 
зобов’язаннями, що з цього випливають. 
Ефективна діяльність такого альянсу, за 
задумом турецьких керманичів, призве-
ла б до створення нового центру регіо-
нального тяжіння, відкритого для інших 
мусульманських країн. Однак проти 
такого альянсу виступають більшість 
сунітських держав, зокрема Саудівська 
Аравія.

Намагаючись грати роль арбітра-ме-
діатора, а далі  – активного політичного 
гравця в регіоні, турецький уряд праг-
нув підвищити регіональний престиж 
репрезентованої ним моделі суспільно-
політичного та економічного розвитку, і 
тим самим – Туреччини як держави, що 
органічно поєднує сучасне демократич-
не врядування та традиційну ісламську 
ідентичність. 

Однак, як показала політична прак-
тика, поки що арабські країни не готові 
визнати Туреччину єдиним центром тя-
жіння, регіональним лідером, що обу-
мовлено сильним релігійним позиціо-
нуванням у регіоні Саудівської Аравії та 
Ірану. Всі намагання Туреччини виріши-
ти суніто-шиїтський конфлікт на основі 
доктрини неоосманізму поки що не ма-
ють успіху. 
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СЕМАнТичнЕ ГнІЗДО «САМЕЦь», «биК» 
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Анотація. У статті аналізується сукупність гідронімних найменувань Східної Євро-
пи, що їх є вагомі підстави пов’язати з низкою індоіранських лексичних основ семантичного 
гнізда «самець», «бик». Показано, що, окрім цілком прозорих найменувань на Вол-, Бик-/Бич-, 
Буй-, Скот-, Тур- та ін., які переконливо тлумачаться зі слов’янських мов, гідронімна карта 
Східної Європи представлена низкою менш очевидних «самцевих» найменувань, оформлених 
архаїчними індоіранськими лексемами var, go, ukšan, vrish та ін., що формують субстратний 
шар східноєвропейської гідронімії. Численність такого роду найменувань, виокремлення яких 
у багатьох випадках додатково підтверджується зв’язками глосування та ономастичним 
контекстом, а також їх широке представлення на рівні макрогідронімії регіону визначають 
семантичне гніздо «самець», «бик» як одне із системоутворюючих для гідронімної карти 
Східної Європи у давню добу. Стаття пропонує сучасне, більш переконливе та методоло-
гічно обґрунтоване тлумачення низки непрозорих та хибно етимологізованих найменувань 
східноєвропейської гідронімії, здійснене шляхом звернення до даних індоіранської мовної та 
культурної традиції, що надає додаткових підстав для істотного уточнення перебігу й спе-
цифіки етнокультурних процесів на теренах Східної Європи у давню добу.

Ключові слова: східноєвропейська гідронімія; семантичне гніздо «самець», «бик»; Дніпро; 
Дністер; ономастика; індоарійська традиція; індоєвропеїстика; методологія ономастичних 
досліджень; індоіранські мови.

SEMANTIC NEST “MALE”, “BULL” 
IN THE INDO-IRANIAN HYDRONYMY OF EASTERN EUROPE

Serhii NALYVAIKO
Candidate of Historical Sciences, Director of RIUS

Annotation. The article analyzes the set of hydronymic names of Eastern Europe, which should be 
associated with a number of Indo-Iranian lexical bases of the semantic nest “male”, “bull”. It is shown 
that in addition to completely transparent names for Vol-, Byk-/Bych-, Bui-, Scot-, Tur- etc., which are 
convincingly interpreted from Slavic languages, the hydronym map of Eastern Europe is represented 
by less obvious “male” names, decorated with archaic Indo-Iranian lexemes var, go, ukshan, vrish, etc., 
belonging to the substrate layer of Eastern European hydronymy. A significant number of such names, 
the semantics of which in many cases are further confirmed by the links of glossing and onomastic 
context, as well as their broad representation at the level of macrohydronymy of the region, define the 
semantic nest “male”, “bull” as one of the basic for the hydronymic map of Eastern Europe of the old 
age. The article offers a modern, more convincing, and methodologically more reasonable interpretation 
of a number of opaque and erroneously etymologized names of Eastern European hydronymy, made 
by referring to the Indo-Iranian linguistic and cultural tradition. This provides additional grounds for 
a significant clarification of the course and specifics of ethno-cultural processes in Eastern Europe in 
ancient times.
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На продовження комплексного під-
ходу до розгляду системи східноєвро-
пейської гідронімії за принципом семан-
тичних гнізд, започаткованого у низці 
наших попередніх праць  [15; 16; 20; 22 
та ін.], у пропонованій статті здійснено 
спробу осмислення одного з найбільш 
цікавих і, виходячи з сукупності наяв-
них наукових даних, визначальних для 
східноєвропейської гідронімії семантич-
ного пласта «самець», «бик». Прикмет-
но, що за своїм місцем у гідронімному 
назвотворенні ця семантична категорія 
цілком могла би посперечатися зі, зда-
валося б, провідними у творенні назв 
водних об’єктів значеннєвими сенсами 
«вода», «ріка», і цю обставину годі роз-
глядати як випадкову. На користь такої 
думки промовляють, зокрема, дані ін-
доіранської мовної та культурної тради-
ції, засвідчуючи особливу семантичну 
близькість і мовну спорідненість понять 
«бик», «самець», з одного боку, а також 
«волога», «вода», «дощ» – з другого  [27, 
c. 778]. Так само в архаїчних уявленнях 
низки і.-є. народів, серед них і предків 
слов’ян, самець, бик нерозривно асоцію-
вався із поняттям родючості, плодючос-
ті, а відтак – і врожаю, багатства, добро-
буту, благополуччя громади [14, с. 34–36; 
17, с.  528 і наст.]. А оскільки близькою 
функцією в уявленнях про світобудову 
наділялася й вода, ця обставина цілком 
закономірно мала відбитися і в давній 
гідронімії. Тож з огляду на функціональ-
но-семантичну близькість означених 
категорій численні давні гідроніми мо-
гли мати обидва ці, до певної міри, си-
нонімічні семантичні значення – «Вода», 

«Ріка», «Самець, Бик», «Самець-ріка», 
«Бик-Вода» і под. З цієї причини при 
етимологізації назв водних об’єктів су-
часному дослідникові не завжди зрозу-
міло, якому саме з твірних апелятивів 
слід віддати перевагу і чи сучасна по-
треба тлумачення архаїчного гідроніма 
справді вимагає такої однозначності й 
категоричності у спробах його етимоло-
гізації, що часом невиправдано спрощує 
багатовимірну картину архаїчних світо-
глядних уявлень наших далеких предків. 
У кожнім разі цей принциповий момент 
слід неодмінно враховувати, розглядаю-
чи матеріал, представлений у цій статті.

Попри неодноразові спроби прин-
ципового обґрунтування підходу, спря-
мованого на визнання «самцево-бича-
чої» семантики як системоутворюючої у 
давній індоєвропейській ономастиці [14, 
с. 34–36; 17, с. 531–538], у лінгвістичній 
літературі ця частина гідронімікону за-
лишалася не до кінця зрозумілою до-
слідникам і розглядалася переважно у 
системі побутування гідронімних на-
йменувань зоонімного характеру, хоч і 
доцільність їх пов’язування із відповід-
ним апелятивом на означення конкрет-
ної тварини часто бралася під сумнів. 
Зокрема, як зауважував український 
мовознавець Є.  Отін, водні назви типу 
Жеребець, Кінь, Бик, Бобер, Вовк і под. не 
слід розглядати як елементарну фіксацію 
певного біологічного виду у конкретній 
місцевості, адже такий підхід суперечить 
ономасіологічним засадам гідронімії [24, 
с. 18, 23]. Як мотиваційну ознаку для та-
кого типу найменувань найчастіше вка-
зували на значення «річка, що славиться 

Key words: Eastern European hydronymy; semantic nest “male”, “bull”; Dnieper; Dniester; 
onomastics; Indo-Aryan tradition; Indo-European studies; methodology of onomastic research; Indo-
Iranian languages.
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пасовищами за своїми берегами», що 
давало підстави бодай опосередковано 
пов’язати назву річки із назвою конкрет-
ної тварини. Малопереконливим вва-
жаємо й припущення щодо лише фор-
мальної тотожності згаданих гідронімів 
із загальновживаною лексемою самець 
«істота чоловічої статі» та співвіднесен-
ня потамонімів Самець із відповідним 
гідрографічним апелятивом (пол. samica 
«головне русло річки», в українському 
словнику не представлене)  [3, с.  135]. 
На наш погляд, такий суто формальний 
підхід до тлумачення найбільш архаїчної 
частини східноєвропейського гідронімі-
кону цілковито ігнорує світоглядно-мі-
фологічне підґрунтя номінативного про-
цесу, що обов’язково має враховуватися 
у спробах його етимологізації.

У Східній Європі маємо низку гідро-
німів Самець, Самец, Samiec (в Україні 
переважно у водозборах Середнього Дні-
стра, Горині, Південного Бугу, Росі, Тете-
рева тощо) [9; 28, с. 486–487]. Аналогічну 
семантику іноді приписували і гідроні-
мам Буг, Бугай, по в’я зу ючи їх постання 
із відповідним тюркським апелятивом 
(пор. тюрк. buga «бик»)  [докл.  див.: 1, 
с. 264; 4, с. 160–162; 30, с. 90–91], що ха-
рактерно не лише з огляду на ймовірну 
етимологію давнього означення Півден-
ного Бугу  – Гіпаніс (при індоар. go «ко-
рова», «бик» + pani «вода», пор. у слово-
твірному сенсі гідронімну пару Гі-паніс/
Ку-бань) [14, с. 69], але і в характерному 
для регіону в цілому побутуванні дво-
компонентних найменувань із компо-
нентом «вода», «ріка» на кшталт Кін-
ські води (суч. Конка, д. Дніпра), Вовчі 
води (суч. Вовча, д. Сіверського Дінця), 
Сині води (суч. Синюха, д. Півд. Бугу, 
щодо альтернативного тлумачення на-
зви див. нижче), Βορυσθένης/Бористен 

(«Вепр-ріка», при індоіран. varaza/varaha 
«вепр», «самець» і danu «вода», «ріка» та 
враховуючи фонетико-метатезний ха-
рактер форм Дана-пріс//Борис-тен) [16], 
Danaster/Дністер (докладніше див. ниж-
че) тощо. Гідронімія Східної Європи по-
дає й численні гідроніми на Вол-, Бик-/
Бич-, Буй-, Скот-, Тур- та ін., зупинятися 
на яких тут немає особливої потреби з 
огляду на переважну прозорість і сло-
в’ян ський мовний характер цих водних 
найменувань. Виняток з огляду на мір-
кування концепційного ґатунку зро-
бимо хіба що для гідронімів на Тур-, а 
також докладніше зупинимося на низ-
ці менш очевидних та «завуальованих» 
«самцевих» і «бичачих» гідронімів Схід-
ної Європи.

1. Tur- «бик», «тур»
Дикий тур (лат. Bos primigenius, та-

кож urus, ure)  – первісний бик, спіль-
на назва вимерлих диких представ-
ників роду бик, що свого часу був 
поширений усією Європою. До спо-
ріднених назв цієї тварини в і.-є. мовах 
належать праі.-є.  *táwros,  д.-рус. туръ, 
ст.-слов. тоуръ, праслов.*turъ, укр., рос., 
білор. тур, в.-луж., н.-луж., чес., пол. tur, 
полаб. täur, лит. taũras, лат. taurus «бик», 
д.-прус. tauris «зубр», авест. staora «бик», 
сак. stūra «тварина», согд. *stōr «домаш-
ня тварина», гот. stiur «бик, теля» тощо. 
Тур – один із народних символів україн-
ців: як наголошував історик і фолькло-
рист Б.  Рибаков, «етнографічний мате-
ріал з культури бика-тура величезний», 
а культ бика, «буй-тура», «яр-тура» як 
культ ярої життєвої сили зберігався у 
сло в’ян ських народів тривалий час  [26, 
с. 537–538].

Назва тура рясно відбита в укра-
їнській ономастиці: лише топоні-
мів на Тур- в Україні  – близько сотні, 
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переважно на Закарпатті й Волині, при 
цьому такої густоти «турової» топонімії 
не знає жодна європейська країна  [14, 
с.  285]. Тур  – основа численних східно-
європейських гідронімів: ономалексеми 
з коренем Тур-/Tur- закріплені в басей-
нах практично усіх великих річок сло-
в’ян ського світу  [2, с.  17]; до таких слід 
віднести й низку балтійських гідронімів 
Taurė, Taurupys, Taurelis, латис. Taurupe, 
д.-прус. Tauro, Taure і под. І.  Железняк 
зібрала численні дані з мікротопонімії 
України, зокрема Києва, в якій виразно 
відбитий культ Тура [10, с. 140–145]. При 
цьому питання про тлумачення того чи 
іншого гідроніма з коренем Тур-/Tur- у 
лінгвістичній літературі роз в’я зува лося 
переважно через прямий або опосеред-
кований зв’я зок із за галь но сло в’ян ською 
назвою тварини *turъ, хоч і порушува-
лося питання пошуку альтернативних 
етимологічних варіантів  [2, с.  17]. На 
теренах Східної Європи «турові» гідро-
німи представлені численними назвами, 
з-поміж яких нижче наводимо лише не-
значну частину, важливу, зокрема, своїм 
«самцевим» топонімічним контекстом:

Тур – р., л. д. Тиси (бас. Дунаю)  [28, 
с.  574]; назву пов’язували також з 
іран. tura «швидкий, стрімкий»;

Тур  – п. д. Прип’яті (бас. Дніпра), у 
Мозирському р-ні Гомельської обл.; тут 
і оз. Тур, м. Турів, н. п. Верасніца (щодо 
зв’яз ку назв на Верас-/Верес- із поняттям 
«самець», «бик» див. нижче);

Турá  –  р., л. д. Ужа (бас. Прип’яті-
Дніпра) у Чорнобильському р-ні на Ки-
ївщині, де й рр. Туравка, Торчанка і Тор-
чинка [28, с. 574] (щодо семантики назв 
Уж, Чорнобиль у контексті самцево-бича-
чої топонімії див. [14, c. 289, 316]);

Tur – оз. в бас. Зах. Бугу в гідросистемі 
Вісли, тут і Zatoka Tur – д. Biebrzy [2, c. 22];

Тура  – п. д. Луха (бас. Клязьми-
Оки) [2, c. 23];

Велика Турава (пол. Wielka Tura wa) – 
р. на Івано-Франківщині, вит. р. Турава 
(вар. Турова) (бас. Лімниці-Дністра) [28, 
c. 88], тут і г. Турова; також Турава 
(пол. Turawa) – оз. в бас. Одеру;

Турейка  – низка річок: 1) (вар. Ту-
ренка) п. д. Брусавца (бас. Десни) (щодо 
імовірної «самцевої» семантики ком-
понента Брус- див. нижче); 2) д. Бречи-
ці, що впадає у р. Снов (щодо імовірної 
«самцевої» семантики компонента Бреч- 
див.  нижче); 3) л. д. Уси (бас. Десни); 
4) (вар. Турій) п. д. Свапи (бас. Сейму); 
5) (вар. Турійка) л. д. Жерева (бас. Ужа-
При п’яті-Дніпра) [28, с. 575]; 6) л. д. Угри; 
7) р. у Московській обл., п. д. Березинки 
(щодо імовірної «самцевої» семантики 
назв на Берез- див. нижче) та ін. [9];

Туренка – низка допливів Березинки 
на лівобережжі Остра (щодо зв’язку назв 
на Остр- та Берез- із «самцевою» семан-
тикою див. нижче); також Турометка  – 
п. д. Плісси, п. д. Березини [2, c. 22, 28];

Турець  – кілька ручаїв: 1) п. д. Тур’ї 
на лівобережжі Снову у бас. Десни; 
2) д. Почайни, п. д. Дніпра, нині не існує; 
3)  п.  д.  Тур’ї (бас. Снову-Десни-Дніпра) 
на Чернігівщині; пор. с.  Турівка Корю-
ківського р-ну тієї ж обл. [28, с. 575];

Турэц – оз. в бас. Ловаті (гідросисте-
ма Неви); також Турыцкае возера – оз. в 
бас. Ули, гідросистема Зах. Двіни [2, c. 25];

Turec – л. д. Вага; Turiec, Malý Turiec, 
Východný Turiec, Západný Turiec  – ріки в 
бас. slanej у Словаччині, тут і р. Turčok; 
Tureczno – озеро в бас. Бугу в гідросисте-
мі Вісли [2, c. 26–27];

Турица  – 1) л. д. Таруси (бас. Нари-
Оки); 2) л. д. Сухони, р. бас. Північної 
Двіни  [9]; Turica  – д. Тур’ї в бас. Ужа в 
Словаччині [2, c. 25];



174 №1 (82) 2022 Ukrainian Studies

МОВНІ ВИМІРИ ІДЕНТИЧНОСТІ

Туричка (вар. Туриця, Турчанка)  – 
р. на Закарпатті, п. д. Тур’ї (бас. Бодрогу-
Тиси-Дунаю), гирло в смт Тур’ї Ремети; 
н. п. Турички й Туриці [28, с. 575];

Турів  – старе русло Дністра на Іва-
но-Франківщині. Турла – рукав Дністра 
і назва його гирла, місце впадіння в 
Дністровський лиман (щодо імовірного 
зв’яз ку назви Дністер зі значенням «са-
мець», «бик» див. нижче) [28, с. 575];

Турія  –  рр.: 1) (вар. Тур’я) д. При-
п’я ті (бас. Дніпра), початок біля с.  За-
турці на Волині, із н. п. Турійськ, Тури-
чани, Туропин у Турійському р-ні тієї ж 
обл.; 2) у бас. Горині-Прип’яті-Дніпра 
із с. Турівка; 3)  (вар. Гептурка, Гаптур-
ка) п. д. Великої Висі (бас. Південного 
Бугу) із с. Турія на Кіровоградщині [28, 
с. 575]. Пор. також низку гідронімів Ту-
рія в Болгарії [34, с. 645]. Не виключена 
можливість, що форма Турія в окремих 
випадках може відбивати іран. darya 
«ріка», як у назвах Cир дар’я, Аму дар’я 
(остання в давнину означувалася також 
Вахш, Окс «Бик»);

Турка – низка річок: 1) л. д. Пруту на 
Дунаї; 2) Турка (вар. Турочка) – л. д. Кле-
вені, п. д. Сейму; спроба реконструкції 
прагідроніма *Turъka була здійснена 
В. Шульгачем [2, c. 26];

Тур’янка (вар. Туржанка, істор. рѣка 
Тоурья, 1413  р.)  – п. д. Свічі (бас. Дні-
стра) [28, с. 576]; За О. Трубачовим, фор-
ма Turżanka відбиває первісне *Турянка, 
спотворене внаслідок польської писем-
ної фіксації [34, с. 508];

Торч (вар. Торчик, Торчак, Старчиця, 
Торчиця, Торц, Торець) – р. на Київщині, 
д. Росі, початок біля с. Стрижавка (Ста-
вищенський р-н, тут і с.  Торчиця)  [28, 
с. 570] (щодо імовірної «самцевої» семан-
тики назв Рось і Стрижавка див.  ниж-
че); пор.  Торчеськ  – літописне місто на 

р. Торч, назву якого пов’я зують з етноні-
мом торки (літоп. торци);

Торч (Торча)  –  р. на Черкащині, 
л. д. Гірського Тікичу (бас. Синюхи-Пів-
денного Бугу) (щодо ймовірної «самце-
вої» семантики назви Синюха див. ниж-
че);

Тόрчинка  –  р. на Київщині, д. Ужа, 
с. Рудня-Вересня (Чорнобильський р-н) 
(щодо ймовірної «самцево-бичачої» се-
мантики назви Вересня див. нижче) та 
багато ін.

2. Vara, var «самець»
В одній із попередніх статей, при-

свяченій дослідженню семантичного 
гнізда «вода», «ріка» у східноєвропей-
ській гідронімії, ми звертали увагу на 
індоар. vara, var, що, окрім розглядува-
ного значення «вода», «роса», «волога», 
має у санскриті й значення «самець» [27, 
с. 778]. Прикметно, що компонент Вар-/
Вер-/Вір- у схід но сло в’ян ській гідронімії 
має й варіант Ір-, Яр-, що підтверджу-
ється побутуванням гідронімних пар 
Ірва/Варва, Ірдин-Ірдинь/Вердин, Ірпа/
Верпа, Ірпінь/Вірпінь-Верепінь, Ярунь/
Варунь тощо [28, с. 224]. З огляду на це 
увагу привертають, зокрема, два пота-
моніми Ірклій на Черкащині – л. д. Дні-
пра (тут і с.  Іркліїв у Чорнобаївському 
р-ні) та п.  д.  Тясьмина (вар. Лисянка, 
щодо імовірної самцевої семантики назв 
на Лис- див. далі) [28, с. 223]. Характер-
ною у цьому розумінні видається і на-
зва Ірпінь (вар. Рупинь, Рпень, Orpień, 
Ropin, Pierna) – р., п. д. Дніпра на Жито-
мирщині та Київщині. К.  Мошинський 
виводив назви Ірпа та Ірпінь з кореня 
*reu-, *rou- «рвати, рити, копати», поси-
лаючись при цьому на передачу в назвах 
річок Наддніпрянщини початкового 
*rъ- не лише через ro-, -r-, але й також че-
рез ir-, or-, як-от у назвах Ržaveć, Іržaveć, 
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Oržaveć* [8, с. 84] (щодо альтернативного 
тлумачення семантики «іржавих» гідро-
німів див. нижче).

Варіантом первісного var- «самець» 
у ряді випадків, очевидно, може висту-
пати й початковий компонент Бор-, що 
у низці випадків додатково підтверджу-
ється гідронімним контекстом та семан-
тичними відповідностями на рівні річка-
доплив:

Борин ‒  р., л. д. Брустурянки  [28, 
с. 64] (щодо зв’язку компонента Брус- зі 
значенням «самець», «бик» див. нижче);

Борівка  – дві річки: 1) на Сумщині, 
п.  д. Сейму (бас. Десни); 2) у бас. Си-
нюхи-Південного Бугу  [28, с.  64] (щодо 
імовірної «самцевої» семантики назв на 
Син- див. нижче);

Боровиця – р. на Черкащині, п. д. Ро-
сі  [28, с.  65] (щодо зв’язку компонен-
та Рос- зі значенням «самець», «бик» 
див. нижче);

Боровичка – р. на Черкащині, д. Дні-
пра (щодо «самцевої», «вепрової» се-
мантики найменування Данапер-Дніпро 
див. [16]);

Боромолка ‒ р., д. Ірші (бас. Тетерева-
Дніпра) [28, с. 65];

Боронівка ‒ р. у с. Биківці на Терно-
піллі [28, с. 65] тощо.

3. Go-gu-gau «корова, бик, худоба»
Індоар. go, gava «корова, бик» формує 

у санскриті низку похідних термінів  – 
gavi  – «корова», gava, gavaya  – «бик», 
gavala ‒ «буйвіл», gavisha «прагнучий 
корів», gavishti «війна» (досл. «здобут-
тя корів») тощо  [39, с.  286]. Індоар. go-
gu-gau «корова, бик, худоба», відбите в 
іран. gāu, gāo, gāv «бик», формує і спіль-
ну для сло в’ян назву великої рогатої 
худоби govędo  [31, c. 47–48]. Термін go 
із відповідним семантичним наванта-
женням неодноразово виступає у назвах 

священних річок давніх аріїв – Ґодаварі 
«Дарувачка корів», де go/gau «корови, ху-
доба», da «давати, дарувати, наділяти», а 
vari «вода, ріка»; Ґоматі-Ґомті «Коров-
на», Ґомадгі «Багата коровами» тощо. 
Припускаємо, що означений компонент 
мав усі підстави відбитися і у східно-
європейській гідронімії:

Гавенський  – яр у бас. Сіверського 
Дінця [28, с. 125]; 

Гавинів ‒ пот. на Івано-Франківщи-
ні, у с.  Малий Рожин на Косівщині  [28, 
с. 125];

Ґавінга ‒  р. на Вологодщині; тут і 
рр. Ґавіша, Ґав’яна [9];

Гов’янка – р. на Сумщині, л. д. Сейму 
(бас. Десни-Дніпра) [28, с. 144];

Говинець  – пот. на Чернівеччині 
(бас. Серету-Дунаю) [28, с. 144];

Говтва (Голтва) – р. на Полтавщині, 
л. д. Псла (бас. Дніпра) [28, с. 144]; також 
Говтівська  – болото у бас. Сіверського 
Дінця [28, с. 144];

Госира  –  р. у Любарському р-ні на 
Житомирщині, де й села Бичева, Велика 
Волиця (пор. індоар. go-kshira «коров’яче 
молоко») [27, с. 181, 196];

Гудимів Потік – пот. на Чернівеччи-
ні, д. Дереглую (бас. Пруту-Дунаю), тече 
в с.  Коровія; тут і пот. Гудиці, л. д. Рин-
ги [28, с. 160];

Овда (вар. Говда)  –  р. на Сумщині 
(бас. Псла) із допливом Гудка [28, с. 160]. 
Назва, імовірно, сходить до первісного 
go/gau «корови, худоба» + da «давати, да-
рувати» й дослівно означає «Дарувачка 
худоби».

4. Uštra/usra/uhra/ukra «бик, самець»
Із розглядуваною в одній із попе-

редніх статей і.-є. дієслівною основою 
sar-sr-str «текти, литися, плинути»  [15] 
споріднений й індоарійський термін 
usra-uštra «самець, бик»  [39, с.  176], 
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представлений також в авест. staora, 
іран. ustra/uhra/ukra, гот. stiur, англ. stееr, 
нім. stier, грец. (s)tavros, лит. tauras, слов. 
тур та ін. з аналогічним значенням.

У цьому контексті доволі перспек-
тивним видається повернення до дис-
кусії щодо тлумачення потамоніма 
Дністер. Останній у давніх авторів зга-
даний як Τύρης (Herod., IV, II, 47), Τύρας 
(strab., VII, 3, 14), Danastius (Amm., XXII, 
42), Danaster (Iord., 30, 35), Δαναστρις 
тощо  [25, c. 64]. Літописний етнонім 
тиверъци М.  Фасмер трактував як «ті, 
що живуть по Дністру», звідки отриму-
вав сло в’янську форму назви нижньої 
течії  – *Tivrъ, вбачаючи відповідності 
з д.-інд. tura- «швидкий» і д.-інд. tivra- 
«сильний, різкий» [37, с. 58]. В. Абаєв у 
назві Дністер віднаходив осет.   (u) stur 
«великий» (при альтернативному 
осет.  stur як спільної назви корови й 
бика)  [1, III, с.  155]. Зі спростуванням 
тлумачення гідроніма Тірас з іран. tura 
«швидкий, сильний» (пор. д.-інд. tura-, 
перс., курд. tūr «ярий, шалений») висту-
пив А. Білецький, на думку якого назва 
річки є доіранською. Ю. Карпенко висло-
вив цікаве припущення про те, що скіфи 
не утворювали назв Дніпро та Дністер, 
а лише додали свій географічний термін 
dan-, danu- «ріка» до вихідних компо-
нентів, що представлені в сучасних фор-
мах назв як -епр та -естр й історично є 
найдавнішими, доскіфськими назвами 
відповідних річок  [11, с.  10]. В.  Петров, 
не відкидаючи зв’язку першого компо-
нента назви Дністра з індоіран. *dān 
«вода, ріка», звернув увагу на другий її 
складник, що, на думку дослідника, пе-
регукується з низкою гідронімів на Стр- 
цього ж басейну з властивим для низ-
ки і.-є. мов протетичним t  [8, с.  21–22; 
29, с.  197]. Беручи до уваги тлумачення 

згаданого компонента, автор доходить 
висновку, що Дністер – назва, створена 
за типологічною моделлю «річка+річка» 
(*dana+str), що нібито відповідає загаль-
ному розчленуванню двох територій 
Півдня й середньої смуги Східної Євро-
пи [25, с. 67].

Вочевидь, нині маємо підстави уточ-
нити згадані варіанти тлумачень, кон-
кретизувавши здогад Ю.  Карпенка і 
вбачаючи у другому компоненті назви 
Дністер (як, власне, і в назві нижньої 
течії Дунаю Істр) індоіран. uštra-ustra 
«самець, бик». У такому разі потамонім 
Дністер «Бик-ріка» здобуває характерну 
парну етимологію у вигляді «самцевого» 
найменування Дніпра як «Вепр-ріки» 
(де -aper в Danaper споріднене з лат. aper 
«вепр» і слов. вепр, пор. печенізьке озна-
чення Дніпра, подане Йорданом  – Ва-
рух, при індоар. varaha «кабан», «вепр», 
іранська форма якого – varaz – відбита, 
зокрема, у д.-грец. Бористен, пор. та-
кож Барахта, Барахтянка і под.  [28, 
с. 33]) [16]. 

Серед східноєвропейських гідро-
німів, які, ймовірно, й собі споріднені з 
індоіран. uštra/ustra «самець, бик», що, у 
свою чергу, історико-семантично близь-
ке до і.-є. str- зі значенням «струменіти», 
«текти», «плинути», відзначимо, зокре-
ма, такі:

Істр – д.-грец. назва нижньої течії 
р. Дунай.

Істрівка – р., л. д. Снову (бас. Десни-
Дніпра) (при *-sr- > -стр-)  [29, с.  197]. 
Численні гідроніми на Істр- відомі й у 
бас. Оки  [8, с.  109; 29, с.  198]; пор. Са-
мець – пот., п. д. Збруча у с. Стриївка [28, 
с. 485];

Остер (Востер, Востр, Остр) – р. на 
Чернігівщині, л. д. Десни, літоп. Вострь, 
Въстрь, літоп. під 987 р. – по Устрьи [28, 



177Українознавство №1 (82) 2022

наливайко С. Семантичне гніздо «самець», «бик» ...

с. 406]; також Остереч – р. на Чернігів-
щині, д. Мени (бас. Десни) [28, с. 406];

Остра – р. на Львівщині, л. д. Пере-
гноївки (бас. Полтви-Західного Бугу-Ві-
сли) [28, с. 406]; тут і пот. Острів, Острі-
вець, Острівка [28, с. 406]; згадані назви, 
вочевидь, не мають стосунку до апеляти-
ва «острів»;

Остравіце – р. в Чехії, п. д. Одри. На-
зву пов’язують переважно із чеськ. ostry 
«різкий», «швидкий» (пор. чеський то-
понім і хоронім Острава, де й протікає 
згадана річка) [14, с. 191];

Остриця – р. на Київщині, л. д. При-
п’яті, у с.  Паришів Чорнобильського 
р-ну (щодо компонента Париш-/Ба-
риш- у зв’язку з «самцевою» семантикою 
див. нижче) [14, с. 316; 28, с. 406]; пор. та-
кож Устриця – р. на Житомирщині, с. Рос-
тавиця (Ружинський р-н) [28, с. 581];

Острівка (Острувка, Струмилова) – 
пот. і р. на Львівщині: 1) л. д. Західного 
Бугу (бас. Вісли); 2) л. д. Стиру (бас. При-
п’яті-Дніпра); 3)  р. на Житомирщині, 
д.  Рогів (бас. Цвілі-Случі)  [28, с.  406]; 
щодо гідронімії на Остров- див.  та-
кож [30, с. 72];

Стир  – 1)  р., д. Прип’яті; 2)  р. на 
Житомирщині, д. Роставиці (бас. Росі); 
пор.  також річки в бас. Стиру  – Малий 
Стир, Старий Стир, Стирець, Стириця, 
Стирик, Стиртиська [28, с. 530]; пор. та-
кож болг. Дръстър «Сілістрія» [37, c. 44];

Стрипа – дві річки: 1) на Львівщині, 
л. д. Дністра; 2) на Волині, л. д. Луги (бас. За-
хідного Бугу-Вісли)  [28, с.  533–534]. На-
зву виводили від іллір. stri-apa, stru-apa, 
де pa, apa – і.-є. компонент зі значенням 
«вода, ріка», а stri зводили переважно до 
скіфо-сарматського *str «швидкий, стрім-
кий»; пор. також Стриб – пот. на Волині 
й Львівщині (бас. Луги-Західного Бугу-Ві-
сли) [28, с. 533];

Струга  – низка річок у бас. Дні-
пра: 1) д. Бичалки (бас. Білоусу-Десни); 
2)  д.  Остра (бас. Десни); 3) д. Стоходу 
(бас. При п’яті); 4) д. Хороброї (бас. Сей-
му-Десни); 5) в с.  Богдани на Черка-
щині (Золотоніський р-н); 6) в с.  Ост-
рів на Київщині; пор. також струмки 
Струг (д. Росі), Строгий брід (д. Ірпеня) 
і под.  [28, с.  534], Гайстрова Струга  – 
д. Березини [28, с. 126];

Струга  – низка потоків і річок на 
Львівщині: 1) л. д. Стривігору (бас. Дні-
стра), між рр. Рудний і Боложівка; 
2)  д.  Гупалівки; 3) на Хмельниччині, 
д. Калюса (бас. Дністра) [28, с. 534–535];

Стража – р. в Чернівцях, л. д. Яблу-
нівця (бас. Коровії-Дереглую-Пруту-Ду-
наю) [28, с. 530];

Стриж – р. на Чернігівщині, л. д. Ту-
р’ї (бас. Снову-Десни) [28, с. 533];

Строчевка  –  р. на Житомирщині, 
л. д. Кревної (=Коровної?) (бас. Ужа-
Прип’яті); Стричавка – пот. на Закарпат-
ті, д. Ужа (бас. Бодрогу-Тиси-Дунаю) [28, 
с. 534];

Стуржий Потік – пот. у смт Тур’ї Ре-
мети на Закарпатті, д. Тур’ї (бас. Ужа-Бо-
дрогу-Тиси-Дунаю) [28, с. 538] та ін.

Прикметно також, що індоар. uksan 
«бик» фонетично (а можливо, й історико-
лінгвістично) близьке до авест.  axšaēna, 
д.-іран. axšaina, осет. æxsīn на позна-
чення темно-сірого, а особливо синьо-
го кольору  [1, с.  220–221], тож у сенсі 
ймовірного калькування нашу увагу за-
кономірно привертають і сло в’ян ські 
гідроніми на Син-, первісна семантика 
принаймні частини з яких у такому разі 
може по в’я зу ва тися не з поняттям «си-
ній», а зі значенням «самець», «бик». За 
таке припущення, схоже, промовляють 
деякі ономастичні міркування, зокрема 
непоодинокі факти сусідування назв із 
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відповідним семантичним забарвлен-
ням (р. Бики у бас. Синюхи, рр. Синюха 
й Синиця  – допливи Росі,  р. Синявка  – 
л. д. Росави (щодо ймовірної «самцевої» 
семантики назв Рось, Росава див. нижче), 
яр Бикачі поблизу н. п. Кокташ «Синій 
Камінь» (суч. Синьо кам’янка) в Криму 
і под.)  [28, с.  47]. Особливо характер-
ним видається географічний ареал нав-
коло скіфського святилища Ексампей 
у бас.  Гіпанісу-Південного Бугу, де за-
свідчені річки Синарна (Синарка), Си-
нець, Синичка, Синиця, Синька тощо [28, 
с. 501–502].

На питанні етимологічної ситуації 
довкола скіфського Ексампея слід зупи-
нитися детальніше. О. Трубачов схиляв-
ся до тлумачення назви з *a-ksama-paya 
«непридатна вода», підтверджуючи про-
поновану етимологію словами Геродота 
(IV, 52) про те, що вода у цій місцевості 
зіпсована одним невеликим, але гірким 
джерелом, що й надає воді Гіпаніса, з 
якою воно змішується, специфічного 
смаку  [33, с.  223]. Ст.  Наливайко відда-
вав перевагу тлумаченню назви з індо-
ар. ukshan «бик» + peya «вода» [14, с. 98] і 
подібно до низки дослідників припускав 
ритуальний характер такого називання, 
підтверджений давньогрецьким пере-
кладом назви як «Священні шляхи», а 
також фактом розміщення тут знамени-
того велетенського казана, зробленого за 
наказом скіфського царя Аріанта з нако-
нечників стріл (Herod., IV, 81). У зв’яз ку 
з останньою обставиною та в контексті 
тлумачення початкового компонента на-
зви слід вказати і на осет. ag «казан» [1, 
с. 34]. Що ж до локалізації Ексампая як 
річки, то є вагомі підстави по в’я зати її з 
теперішньою Синюхою, л.  д. Південно-
го Бугу, у р-ні Первомайська (пор.  на-
зву Woniuczka, п. д. Синюхи). Тут 

розташоване й с. Синюхин Брід, поблизу 
якого виявлено залишки давніх посе-
лень, починаючи з доби неоліту.

5. Vrish «самець», «бик»
У контексті завдань цієї статті годі 

обійти увагою й індоарійську дієслівну 
основу varsh  [39, с. 893]. Архаїчна й по-
лісемантична, вона невіддільна від ціло-
го комплексу найдавніших світоглядних 
уявлень, пов’язаних із водою, дощем, 
зрошенням, родючістю, плодючістю та 
формує низку термінів із характерною 
семантикою. Похідна від неї назва сам-
ця, бугая у санскриті – vrish, досл. «зро-
шувач, запліднювач»; vrishabha-vrisha-
vrishan  – «самець, бик; чоловік, муж»; 
прикм. ṛṣabha (ārṣabha) означає «би-
чий» [39, с. 130]. Його і.-є. паралелі пред-
ставлені, зокрема, в авест. varǝšna «са-
мець», латин. verres «самець», лит.  veršis 
«віл, бик, тілець», латис. virsnis «бик», 
чечен. borš «бичок, самець», інгуш. borša 
«бичок», фін. varsa, а також їх різно-
видами на urs, urus, vrus, ors у роман-
ських мовах. Компонент Vrisha/Vrish в 
індоарійській традиції формує числен-
ні двоосновні імена, переважно щодо 
Шіви – покровителя худоби в індійській 
міфології  [39, с.  959 і наст.]. З повного-
лосим варіантом vrish-varsh споріднене й 
ім’я слов’янського «скотьєго» бога Влеса-
Велеса, який з прийняттям християнства 
став святим Власієм, Власом, Уласом, по-
кровителем худоби, й ім’я якого у своїй 
архаїчній семантиці означає «Дощовик, 
Запліднювач, Дарувач», що цілком спів-
відноситься з його божественною функ-
цією дарувати добробут, багатство, бла-
га [14, с. 58–59, 62]. Vrisha й назва знаку 
зодіака Телець (Taurus). Назви Варшаґірі 
й Варшапарвата «Бик-гора» (де giri й 
parvata «гора») у ведійській світобудові 
має гірський хребет, що відділяє різні 
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частини світу (пор. гірську систему Тавр 
і д.-грец. ταυροσ «бик», а також історичну 
пару руси-таври) [17, с. 377–380].

З індоар. vrish споріднене й 
 індоар.  rasa «сік», «рідина», «волога», 
«життєва сила», що сходить до і.-є. eres, 
res, ros, rьs, що означають витікання рі-
дини, первісно, вочевидь, запліднюю-
чої, котра несе в собі цю життєву силу. 
Індоар. vrish-versh «осипати дарами», 
«дощити», а також rish, arsh  – «текти, 
плинути», на сло в’ян ському ґрунті за-
кономірно дали рош-рос, з якими спо-
ріднені укр. роса, росити, зрошувати. 
З огляду на чергування r/l в один ряд із 
санскр. vrisha-vrishak слід поставити й 
укр. лоша-лошак-лошиця (рос. лошадь), 
лось, лис-лисиця, рись, рисак «кінь» тощо. 
У давньоруській книжній традиції відо-
мий персонаж Китоврас  – чудовисько-
кентавр, іноді з крильми; тут компонент 
-врас тотожний санскр. vrish «бик», як і 
відповідний йому компонент тавр «бик» 
у д.-грец. Кентавр.

Прикметно, що архаїчна форма vrish 
збереглася у низці топонімів і гідронімів 
Криму, давньої Таврики. Гомер у VIIІ ст. 
до н.  е. оповідає про джерело прісної 
води на схилі гори Кефало-врісі «Голова 
бика» поблизу сучасної Балаклави. Не-
подалік Алушти відомий потік і гідро-
графічна система Врісі-Чесме, де чесме 
має значення «криниця, джерело, ко-
лодязь». Сюди ж слід долучити і низку 
кримських гідронімів Вересін-Чесмеси, 
Вересін-Чокрак, Вірсінь-Узень і под. З 
огляду на сказане цілковитим семантич-
ним аналогом пот.  Врісі-Чесме в Криму 
можна вважати, до прикладу, струмок 
Волове Джерело в с.  Калинівка, між ін-
шим, доплив р.  Верéсні (у бас.  Ужа-
При п’яті). У такому разі й сама назва 
Верéсня (варіанти: Вересна, Веросна, 

Веросія, Верена), тут і с. Вересня (Полісь-
кий р-н), як і  р. Веросія, л. д. Ужа здо-
бувають імовірну «бичачу» семантику 
(пор. литовські гідроніми Versne, Virsnys 
і под.) [34, с. 547]. Крім того, враховуючи 
чергування v/b в індоарійських та іран-
ських мовах (пор.  індоар. varshа/перс. 
barish «дощ», «дощовий сезон»), є під-
стави вбачати відбиття розглядуваного 
терміна у низці найменувань на Берш-/
Берж-/Береж-/Борш-/Борс- та близьких 
фонетичних варіантів, особливо у тих 
випадках, що додатково підтверджу-
ються зв’язками калькування та оно-
мастичним контекстом:

Бараші  –  р., д. Ужа (бас. Прип’яті-
Дніпра) [28, с. 33];

Баришка – р., л. д. Дністра [12, с. 20];
Бережа  –  р., д. Ужа; О.  Трубачов 

сумнівався у походженні назви від сло-
в’янської апелятивної основи [34, с. 481]; 
пор. також Бережанка, Бережінка, Бе-
режна і под. [28, с. 40];

Береза – р., л. д. Десни (бас. Дніпра). 
На наш погляд, назва містить первіс-
ну самцево-вепрову семантику і не має 
стосунку до фітоніма береза (лат. Bétula). 
Пор. також авест. bɘrɘzant «високий» 
щодо тлумачення назви о. Березань у по-
низзі Дніпра [1, с. 239, 254];

Бершадь – р. на Буковині, л. д. Серету 
(бас. Дунаю), також Вершадь і под.  [28, 
с. 46, 99–100];

Бершадка (Бершада, Бершад, Бершед-
ка, Бритавка, Бережанка) – р. на Віннич-
чині, д. Дохни (остання має й назву Бик). 
О. Трубачов вважав гідронім суфіксаль-
ним утворенням на -ка від очевидно не-
сло в’янської основи [34, с. 498];

Борсунка ‒ прот., д. Кінської (бас. Дні-
пра) [28, с. 66; 34, c. 96]. О. Стрижак від-
носить назву до категорії неясних  [30, 
с. 96];
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Боршня  –  рр.: 1) л. д. Ворскли 
(бас. Дніпра); 2) д. Удаю (бас. Сули-Дні-
пра) [28, с. 66];

Борщівка ‒ низка річок на Дніпро-
петровщині та Херсонщині у бас. Дні-
пра (пор. також численні гідроніми на 
Борщ- ) [28, с. 66–67; 30, с. 76];

Бреч (вар. Бречиця, Бречка)  –  р. на 
Чернігівщині, л. д. Снову (бас. Десни); 
також Бречиця  – д. Бречі; Бричовий 
Звір  – пот. на Закарпатті (Іршавський 
р-н), л. д. Сушанської Ріки (бас. Боржа-
ви-Тиси-Дунаю); Брочівка – р. на Жито-
мирщині, д. Олешні (бас. Ужа) і под. [28, 
с. 69];

Бристана – л. рук. Дніпра. Звертає на 
себе увагу близькість гідроніма до дав-
ньогрецької форми Бористен;

Брусенка – р., д. Брусниці (бас. Пру-
ту-Дунаю), а також дд. Бруславець, Близ-
ниця  [28, с.  71]; остання назва цікава у 
сенсі альтернативного тлумачення назв 
на Близ-;

Брусів – пот., л. д. Бистриці (бас. Дні-
стра); також Брусилівка – р., п. д. Здвижу 
(бас. Тетерева-Дніпра), у с. Брусилів Ко-
ростишівського р-ну [28, с. 71] і под.;

Брусна  –  р., л. д. Хатової, п. д. Ужа 
(бас. Прип’яті-Дніпра); Брусний  – пот., 
л.  д. Тур’ї (бас. Ужа-Бодрогу-Тиси-Ду-
наю) у с.  Тур’я Пасіка на Закарпатті; 
Брусниця – р., л. д. Хинівки (бас. Тетере-
ва-Дніпра) [28, с. 71];

Брустурянка (вар. Тересулка)  –  р. у 
бас. Тересви-Тиси-Дунаю (пор. також 
низку гідронімів на Брус-) [28, с. 71];

Бурча  –  р. на Запоріжчині, л. д. Ка-
рачокраку (бас. Кінської-Дніпра); тут і 
б. Бурчак [28, с. 78];

Бурчак (Бурчук) – низка річок у водо-
зборі Дніпра: 1) на Херсонщині, л. д. Дні-
пра, тут і с.  Бурчак; 2) на Полтавщині, 
л. рук. Сули, с. Горошине; 3) на Київщині, 

д. Барахтянки (бас. Стугни) та ін.  [28, 
с. 78];

Вересня (вар. Wereśnia, Werosna, 
We ro sia)  –  р., п. д. Ужа (бас. Прип’яті-
Дніпра); також Вересниця – р. на Волині, 
л. д. Грушевиці (бас. Стиру), Велесниця – 
р.  на Івано-Франківщині, п. д. Ворони 
(бас. Бистриці-Дністра) і под. [28, с. 98];

Вересоч – р. на Чернігівщині, д. Остра 
(бас. Десни), тут і н. п. Вересоч; Верещи-
ця (вар. Вересиця, Верессича, Врессича) – 
р. на Івано-Франківщині, л. д. Дністра, 
між  рр. Стривігор і Бистриця-Тисме-
ницька [28, с. 98];

Веречан – пот. на Закарпатті, д. Плай-
ської (бас. Брустурянки-Тересви-Тиси-
Дунаю); пор. г. Веречан [28, с. 98];

Верешіл (Вересиль)  – пот. на Закар-
патті, л. вит. Васькової (бас. Боржави-
Тиси-Дунаю) [28, с. 98];

Вержа – р. у Верхньому Подніпров’ї, 
також Вержиця [34, с. 481];

Вершина – низка річок у басейні Дні-
пра і Сіверського Дінця [28, с. 100]; тлу-
мачення від апелятива «вершина» у ви-
падку гідроніма непереконливе; також 
Верхница – гідронім у колишній Псков-
ській губ. [5, с. 229];

Волозна – р. на Чернігівщині у Борз-
нянському р-ні, л. д. Десни (пор. Борз-
на) [28, с. 119];

Волошівка ‒ р. в бас. Березини; також 
Волошин Яр, д. Березівки, Волошинка 
(вона ж Воловенка)  [34, с. 88], Волошка, 
Воложка  [30, с.  87], а також принаймні 
частина гідронімів на Волос-/Волош- [28, 
с. 119–120];

Ворожба – р. у верхньому Подні про-
в’ї. О. Трубачов сумнівається у сло в’ян-
сь кому суфіксальному -ба і схиляється 
до варіанту Воробжа  [34, с.  442, 480]. 
Водночас у завершальному -ба можли-
во вбачати і.-є. -pa «вода», характерне як 
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завершальний компонент у гідронімно-
му назвотворенні;

Ворша  – низка річок європейської 
частини Росії, дд. Клязьми, Оки, Вол-
ги [9];

Вручай – ручай в м. Овруч на Жито-
мирщині, д. Норина (бас. Ужа-Прип’яті), 
пор. давню форму м.  Овруч  – Вручий. 
Походження назви іноді пов’я зували з 
д.-рус. вьрети «вирувати, кипіти», а та-
кож із назвою одного з дніпровських по-
рогів – Берутці у Костянтина Порфиро-
генета (Х ст.);

Вурсулець (вар. Урсовський, Урсо-
ва, Урсово)  – два потоки на Закарпатті: 
1) л. д. Терешілки; 2) д. Нижнього Звору; 
пор. пот. Вурсова (Урсова), г. Ursulec [28, 
с. 124];

Урсоя  – пот. на Чернівеччині в 
бас. Се рету-Дунаю [28, с. 581];

Урокса  –  р. в Карелії, що витікає з 
Урос озера, пор. карел. uros «самець» 
та ін.

Санскритська дієслівна основа ārṣ 
«текти, бігти, плинути», а ще – «бик, са-
мець» (пор. д.-перс. aršan «чоловік, муж, 
мужчина», д.-грец. arsen «чоловічий, му-
жеський», «мужній, могутній, сильний, 
дужий» і под.), припускаємо, відбита і в 
низці східно сло в’янських гідронімів на 
Арш-/Орш-/Орж-, Арс-/Орс-/Ірс-, Урс-/
Вурс-, Ірш-/Ірж-, Рж-/Рш-/Рс- і под., осо-
бливо частих у басейні Дніпра. Це надає 
додаткових підстав під іншим кутом по-
глянути і на ту частину східноєвропей-
ської ономастики, що має форму, близь-
ку до зазначених вище основ. Вочевидь, 
це стосується й низки «іржавих» гідро-
німів.

Ірша (Іржа) – р. в бас. Дніпра, л. д. Те-
терева, тече на Київщині й Житомирщи-
ні (тут і н. п. Ірша й Іршанськ, а також 
р. Іршиця  – л. д. Ірші); також Іржавець 

(Іршавець)  – річка на Чернігівщині, 
д. Остра [28, с. 224];

Іршава – р. на Закарпатті, д. Боржави 
(бас. Тиси-Дунаю), на якій і однойменне 
місто. Очевидно, й назва Боржава спо-
ріднена з Іршава, де Борж- може бути 
відбиттям санскр. vrish-varsh «самець, 
бик» (пор. також пот. Вержичний (Ер-
жички) в Іршавському р-ні) [28, с. 224];

Оржиця (Оршиця, Орозіца, Орчик, 
Ржіця, Жжіця)  –  р. на Полтавщині (де 
й села Оржиця й Іржавець), д. Сули (тут 
і Сира Оржиця, Гнила Оржиця, Суха 
Оржиця)  [28, с.  400]. Назву традиційно 
виводять від ржа «іржа», тож у такому 
разі Оржиця має означати «Іржавиця», 
«Рудавиця», нібито за рудуватий колір 
води (оржавѣть, заржавѣть «вкритися 
іржею», пор. ржавець «болото із засто-
яною іржавою водою»)  [6, с.  168]. Іно-
ді назва Оржиця сприймалася на фоні 
російських діалектизмів типу оржаной 
«ржаной», укр. «житній». Пор. також 
р. Orz або Orż у бас. Вісли [8, с. 132], гід-
ронім Самець у с. Рижавка Жмеринсько-
го р-ну Вінницької обл.;

Ржавець  – низка річок і боліт в 
бас. Дніпра, допливи Сули, Десни, Сей-
му, Супою [28, с. 460], компактно розмі-
щені майже в одному ареалі; пор. Волош-
ний Ржавець;

Ржавка  – річка на Чернігівщині, 
л. д. Дніпра [28, с. 460]; пор. Гиржавка в 
бас. Дністра, що, на думку В. Топорова й 
О. Трубачова, є місцевим діалектним пе-
ретворенням первісного *Ржавка з роз-
витком вторинного протетичного голо-
сного та придихання [34, с. 485];

Рижівка  – д. Тетерева в с.  Карвинів-
ка на Житомирщині, де й с.  Рижів  [28, 
с. 461] і под.

У контексті сказаного можна набли-
зитися і до переконливішого тлумачення 
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численних назв на Рос-, вбачаючи у них 
те саме первісне vrish «самець», «бик» у 
сукупності його семантичних відтінків:

Рось – д. Дніпра, тече на Черкащині, 
Київщині, Вінниччині. Варіанти назви: 
Ръсь «на устьи Ръси», Рсь, Рша, Ръсь, 
Русь, Урс, Rossa, Royss, Росса, Росъ, Розань, 
Россь, Роса, Русіта, Росявиця і т. ін.  [28, 
с. 475];

Росава  – дві річки в бас. Дніпра: 
1)  л.  д.  Росі, тече на Київщині (Кагар-
лицький і Миронівський р-ни) та на Чер-
кащині (Канівський р-н); варіанти назви: 
Ressana «do rzeki Ressaney», Rosava, Рос-
сова, Россава, Разава, Руслава, Русанов, 
Rasava, Рассава, Рясова, Расава, Росавка, 
Расавка; 2) п. д. Десни на Чернігівщи-
ні, с.  Блистова (Новгород-Сіверський 
р-н)  [28, с.  474]. О. Стрижак у зв’яз ку з 
назвою Росава (д. Десни) звертає увагу 
на місцевий архаїчний топонімний кон-
текст, що охоплює «назви сіл Полянське, 
Печенюги, Комань і особливо таємничі 
Аршуки…». Останній топонім, як випли-
ває зі сказаного вище, також є підстави 
пов’язати із vrish//arsh «самець, бик»;

Роставиця (вар. Раставиця, Rasta-
vica, Rastavatica, Rastovica, Rostovka, Рaс-
товиця, Ростовиця, Растониця)  – р. на 
Вінниччині, Житомирщині, Київщи-
ні, л.  д. Росі; Раскавиця  –  р., п. д. Росі, 
п. д.  Дніпра; пор. потамонім Raskolca у 
Словенії, л. д. Грачниці, л. д. Савині [28, 
с. 474–475];

Роська (вар. Роска, Росс, Мала Рось, 
Босий Брід, Самець)  –  р. на Київщині 
і Він ниччині, д. Росі  [28, с.  475]; варі-
анти назви Босий Брід = Бичачий Брід 
(пор.  Боспор з аналогічною семанти-
кою), Самець засвідчують слушність по-
в’язу ван ня компонента Рос-Ръш-Рш з 
санскр. vrish «самець, бик»; пор. Рашка – 
р. на Балканах, д. Ібару;

Русинова, б. на лівобережжі Дніпра, 
тут і оз. Волошинове [30, с. 89];

Ружа – пот. на Закарпатті, л. д. Тур’ї 
(бас. Ужа-Бодрогу-Тиси-Дунаю), тече в 
с. Тур’ї Ремети, в ареалі з виразною «ту-
ровою» семантикою [28, с. 479–480] і под.

У зв’язку з чергуванням початкового 
л- і в- заслуговує на увагу й назва р. Лисо-
гору (Лисиця, Лисогорка), л. д. Сули, яка у 
найдавнішій з відомих нам фіксацій, да-
тованих 1399 р., має форму Высогоръ (Ли-
согір < Лисогоръ < Высогоръ)  [8, с.  130]. 
Переважно назва вважалася відоронім-
ного походження  [34, с.  44], а перший 
компонент тлумачився як «лисий», «без-
лісий». Не виключена можливість, що 
первісну «самцеву» семантику можуть 
мати й назви типу Лиса, Лиса Гірка, Лиса 
Липа, Лисак, Лисинова, Лисівка, Лисиця 
і под. [28, с. 316–317; 30, с. 79]. Зазначе-
ні міркування змушують припустити й 
інакше тлумачення принаймні частини 
«Лисих» гір, пов’я завши їх із шануван-
ням чоловічого божества, особливо в їх 
дуальному зв’язку з Дівич-горами, як це 
припускав свого часу іще Б. Рибаков.

Таким чином, проміжні результати 
сучасних гідронімних досліджень засвід-
чують наявність у східноєвропейській 
гідронімії широкого пласту як цілковито 
очевидних з семантичного погляду, так 
і завуальованих, а також потенційних 
у сенсі подальшого переконливого на-
укового обґрунтування «самцевих» на-
йменувань. Не менш важливим постає 
і факт широкого представлення «самце-
вої» семантики на рівні макрогідронімії 
регіону. Тож є вагомі підстави передба-
чати, що подальші дослідження істотно 
розширять їх перелік. В даному разі ви-
нятково важливо, що науковий підхід, 
спрямований на ширше залучення індо-
іранської мовної і культурної традиції, 
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вкотре дає змогу пояснити непрозорі 
або досі непереконливо пояснені найме-
нування, розглянути їх у комплексі, вра-
хувати взаємозв’язки на рівні річка-до-
плив, залучити ширший ономастичний 
контекст. А головне  – цілковито відпо-
відає фундаментальним методологічним 
засадам гідронімних досліджень, що ви-
магають найпершого звернення до суб-
стратних ономастичних шарів у спробах 
етимологізації архаїчної гідронімії.

Настільки плідний врожай, що його 
вдається зібрати на східноєвропейській 
ономастичній ниві, ще раз переконує у 
вірності визначеного підходу. Доречно 
нагадати, що саме у зверненні до індо-
арійського матеріалу істотні перспекти-
ви вбачали О. Стрижак та О. Трубачов, 
а Б. Рибаков у своєму виступі закликав 
українських науковців досліджувати 
санскрит [41]. Очевидно, це справді той 
шлях, який уже сьогодні змінює тради-
ційне історичне тло східноєвропейської 
історії, формулюючи перед сучасним 
дослідником принципово нові наукові 
обрії, пропонуючи нетривіальні шляхи 
у роз в’я зан ні комплексної за своєю сут-
тю проблеми етногенезу українського 
народу. І новітнє тлумачення давньої 
східноєвропейської ономастики – лише 
частина цих глобальних сучасних пе-
ремін.
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Прикметно, що архаїчна форма vrish збереглася у низ-
ці топонімів і гідронімів Криму, давньої Таврики. Гомер у 
VIIІ ст. до н. е. оповідає про джерело прісної води на схилі 
гори Кефало-врісі «Голова бика» поблизу сучасної Балакла-
ви. Неподалік Алушти відомий потік і гідрографічна сис-
тема Врісі-Чесме, де чесме має значення «криниця, дже-
рело, колодязь». Сюди ж слід долучити і низку кримських 
гідронімів Вересін-Чесмеси, Вересін-Чокрак, Вірсінь-Узень 
і под. З огляду на сказане цілковитим семантичним анало-
гом пот. Врісі-Чесме в Криму можна вважати, до прикладу, 
струмок Волове Джерело в с. Калинівка, між іншим, доплив 
р. Верéсні (у бас. Ужа-При п’яті).
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Вимоги до оформлення та подання авторського оригіналу

Поля: верхнє — 3 см, праве — 1,5 см, ліве та нижнє — 2,5 см. Редактор: MSWord. Гарнітура: 
Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал 1,5. Нумерація сторінок обов’язкова.

У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується великими літерами, 
жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, — ім’я та прізвище автора (жирним шриф-
том), ID ORCID, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після них у дужках основним 
шрифтом друкуються адреса та номер телефону автора.

Тексту статті передують анотація разом з ключовими словами українською (приблизно 2000 
знаків з пробілами) та англійською мовами. Анотація має стисло характеризувати основ ний зміст 
результатів проведеного дослідження, 

Згідно з Постановою ВАК України №7 05/1 від 15.01.03 «Про підвищення вимог до фахових ви-
дань, внесених до переліків ВАК України» до друку приймаються лише наукові статті, де мають бути:

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями;

• аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується дана стаття;

• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-

зультатів;
• висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та через 

кому номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, с. 38], [7, с. 100; 13, с. 42—47].
Література: список використаної літератури подається в алфавітному порядку в кінці статті 

(оформлення літератури згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015). 
Зразок: 1. Куць О. М. Мовна політика в державотворчих процесах України: навч. посіб. Х.: ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2004. 275 с. 
2. Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. Л.: Фенікс, 2000. 326 с.
3. Жулинський М. Шевченко і Гоголь. День. 20 березня 2004. №50. 
4. Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. Основи аграр-

ного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5—15.
5. Шевченко В. Фашистський окупаційний режим в Україні та доля військовополонених 

(1939—1944 рр.). Військовий полон та інтернування (1939—1956). Погляд через 60 років: ма-
теріали наукової конференції, 2—4 червня 2006 р. Київ, 2008. С. 67—70.

6. Ірпінь. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь (Дата доступу: 1.11.2016).
Після неї слід розмістити пристатейну літературу в латинському алфавіті (References), оформлену 

в такому порядку: автор (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, трансліте-
рована назва джерела (періодики) або перекладена (монографії), вихідні дані, зазначення мови 
статті в дужках (відповідно до Harvard Referencing System). 
Зразок: 1. KUTS, O. (2004). Language Policy in the State-Building Processes of Ukraine: A Study Guide. 

Kharkiv: V. Karazin Kharkiv National University Press, 275 p. [in Ukr.] 
2. BILAN, M., STELMASHCHUK, H. (2000). Ukrainian Folk Costume. Lviv: Feniks, 326 p. [in Ukr.]
3. ZHULYNSKYI, M. (2004). Shevchenko and Hohol. Den, (50). [in Ukr.] 
4. SABLUK, P. (2008). Directions of Economic Development in Agricultural Production. In: M. MALIK, 

ed., Basic Principles of Agribusiness. Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.]
5. SHEVCHENKO, V. (2008). The Fascist Occupation Regime in Ukraine and the Fate of the Prisoners 

of War (1939—1944). In: Viiskovyi polon ta internuvannia (1939—1956). Pohliad cherez 60 rokiv. 
Materialy naukovoi konferentsii, 2—4 chervnia 2006 r. (War Captivity and Internment (1939—1956). 
A Look at the Issue after 60 Years. Conference Proceedings. June 2006) Kyiv, pp. 67—70. [in Ukr.]

6. Irpin. [online] Wikipedia. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ірпінь [Accessed 1 Nov. 
2016]. [in Ukr.]
Статистика: після пристатейної літератури вказати загальну кількість знаків всього тексту (від 

заголовка до пристатейної літератури включно) з пробілами.
Транслітерувати інформацію потрібно латиницею згідно з Постановою КМУ від 27.01.2010 №55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або 
вимог Держдепартаменту США (для російської мови). 

Автор статті відповідає за фактичний виклад матеріалу, а також за правильність оформлення 
пристатейної літератури латиницею.

Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей проводиться незалежне, 
конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Для авторів без нау-
кового ступеня обов’язковим є подання витягу з протоколу засідання відділу (установи) з рекомен-
дацією статті до друку. Аспіранти також подають рецензію, підписану науковим керівником.

Наукові статті, оформлені не відповідно до зазначених вимог, редакцією не розглядаються.

Адреса редколегії: 01135 м.Київ, вул. Ісаакяна, 18, НДІУ, к.314–315 
Контактні телефони: (044) 236 01 28, +38 067 290 31 45 (Ренке Тетяна Леонідівна)

Е mаіl: renke88@ukr.net
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