
Ukrainian Studies

Журнал засновано в лютому 2001 року
(у 2014 р. — «Україна у світовій історії»)

Науковий журнал 

Засновник і видавець 
Науково-дослідний  
інститут українознавства  

Періодичність  
раз на три місяці

Academic journal

Founder and publisher 
Research Institute  
of Ukrainian Studies  

Published  
every three months

3 (84) 2022

Founded in February 2001
(Ukraine in the World History in 2014)

Журнал друкується на підставі свідоцтва серії КВ № 21204–11004ПР від 13.02.2015 р. про державну ре єст рацію друкованого 
засобу масової інформації, ви даного Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України

© Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, 2022

Редакція залишає за собою право на мовно сти лі с  тич не редагування рукописів і передруків 
від пові д но до правописних норм української мови, яке не змі нює по зи ції автора. Автор несе 
відповідальність за фактичний виклад матеріалу.

Наукові статті з іс то ричних та філософських наук за раховуються як фахові  
згідно з наказами МОНУ №1188 від 24.09.2020 р. та №1471 від 26.11.2020 р.

Українознавство

ISSN 2413-7065

Журнал «Українознавство» представлено в наукометричних і реферативних базах даних:
1. Академія Гугл (Google Scholar) http://www.scholar.google.com.ua;
2. Index Copernicus International https://journals.indexcopernicus.com;
3. DOAJ (Directory of Open Access Journals) https://doaj.org;
4. Наукова періодика України http://journals.uran.ua;
5. Scientific Indexing Services (SIS) http://sindexs.org;
6. Infobase Index http://infobaseindex.com; 
7. Eurasian Scientific Journal Index http://esjindex.org; 
8. ResearchBib http://journalseeker.researchbib.com
9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського https://nbuv.gov.ua; 
10. Polish Scholarly Library (бібліотека) https://pbn.nauka.gov.pl; 

є учасником проекту: Українські наукові журнали usj.org.ua

DOI: 10.30840/2413-7065.3(84).2022



2 №3 (84) 2022 Ukrainian Studies

Редакційна колегія:

Станіслав Кульчицький 
головний редактор, голова колегії,  
доктор історичних наук, професор,  

головний науковий співробітник  
Інституту історії України НАН України

Андрєєв В. М. — доктор історичних наук, 
професор
Бикова Т. Б. — кандидат історичних наук
Бездрабко В. В. — доктор історичних наук, 
професор
Ворончук І. О. — доктор історичних наук, 
доцент
Гай-Нижник П. П. — доктор історичних наук
Гирич І. Б. — доктор історичних наук 
Дзьобань О. П. — доктор філософських 
наук, професор
Дубовик Н. А. — кандидат політичних наук, 
доцент
Калакура Я. С. — доктор історичних наук, 
професор
Калиновський Ю. Ю. — доктор філософ-
ських наук, професор
Корчак Лідія — доктор історичних наук, 
професор (м. Краків, Польща)
Краснодемська І. Й. — кандидат історич-
них наук
Кривошея І. І. — кандидат історичних наук, 
професор
Крисаченко В. С. — доктор філософських 
наук, професор
Наливайко С. С. — кандидат історичних 
наук
Настояща К. В. — кандидат соціологічних 
наук, доцент
Павко А. І. — доктор історичних наук, про-
фесор
Солдатенко В. Ф. — доктор історичних 
наук, професор
Сторожук С. В. — доктор філософських  
наук, професор
Тимошик М. С. — доктор філологічних наук, 
професор
Фігурний Ю. С. — кандидат історичних наук
Хилько М. І. — доктор філософських наук, 
професор

Editorial board:

Stanislav Kulchytskyi  
Editor-in-Chief, Head of Editorial Board,  
Doctor of Historical Sciences, Professor,  

chief research fellow of the NASU  
Institute of History of Ukraine

Andrieiev V. M. — Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Bykova T. B. — Candidate of Historical Sciences
Bezdrabko V. V. — Doctor of Historical Scien ces, 
Professor
Voronchuk I. O. — Doctor of Historical Scien ces, 
Associate Professor
Hai-Nyzhnyk P. P. — Doctor of Historical Scien ces
Hyrych I. B. — Doctor of Historical Sciences
Dzoban O. P. — Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor
Dubovyk N. A. — Candidate of Political Sciences, 
Associate Professor
Kalakura Ya. S. — Doctor of Historical Sciences, 
Professor
Kalynovskyi Yu. Yu. — Doctor of Philosophical 
Sciences, Professor
Korchak Lidiia — Doctor of Historical Sciences, 
Professor (Krakow, Poland)
Krasnodemska I. Y. — Candidate of Historical Sci-
ences
Kryvosheia I. I. — Candidate of Historical Sci-
ences, Professor
Krysachenko V. S. — Doctor of Philosophical Sci-
ences, Professor
Nalyvaiko S. S. — Candidate of Historical Sci-
ences
Nastoiashcha K. V. — Candidate of Sociological 
Sciences, Associate Professor
Pavko A. I. — Doctor of Historical Scien ces, Pro-
fessor
Soldatenko V. F. — Doctor of Historical  Scien ces, 
Professor
Storozhuk S. V. — Doctor of Philosophical Scien-
ces, Professor
Tymoshyk M. S. — Doctor of Philological Scien-
ces, Professor
Fihurnyi Yu. S. — Candidate of Historical Sciences
Khylko M. I. — Doctor of Philosophical Sciences, 
Professor

Відповідальний секретар Олександр Сцібан Executive Editor Oleksandr Stsiban



3Українознавство №3 (84) 2022

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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АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

УДК 323.01

DoI: 10.30840/2413-7065.3(84).2022.263588

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УТВЕРДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ

Тетяна БЕВЗ
orcid.org/0000-0002-0129-1925
доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу освітніх 
технологій та популяризації українознавства НДІУ, 
головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

Анотація. Глобалізація упродовж останніх десятиліть стала незаперечним фактом на-
шої дійсності. Акцентується увага на тому, що глобалізація – це процес, який усуває націо-
нальні кордони, інтегрує національні економіки, культури, технології та управління, а та-
кож виробляє складні відносини та взаємозв’язки, опосередковані через різноманітні потоки, 
що включають людей, капітали, ідеї тощо. Глобалізація створює ризик втрати національ-
ної ідентичності, водночас порушуються традиційні форми ідентичності, спостерігається 
відсутність механізму наступності ідентичності.

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну створило нову реальність, 
зміцнивши почуття політичної єдності та державної ідентичності. Справжні мотиви ро-
сійської агресії – знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його пра-
ва на самостійний розвиток. Українці довели собі та іншим, що вони існують як нація, яка 
має громадянську і національну ідентичність, і здатні захищати свою незалежність, тери-
торіальну цілісність і соборність.

Росія упродовж років використовувала ідентичність та історію як зброю проти Украї-
ни, здійснюючи політику, спрямовану на створення викривленого уявлення про самобутність 
українського народу та його прагнення до незалежності, що реалізується через поширення в 
усьому світі фальшивих ідеологем, в основі яких лежить хибне та маніпулятивне ототож-
нення українського патріотизму з «нацизмом» чи іншими людиноненависницькими ідеологі-
ями.

Війна Росії проти України – це війна за ідентичність. Російська агресія – це геноцид про-
ти українського народу, знищення його ідентичності та культури. 

Ключові слова: ідентичність; національна ідентичність; глобалізація; війна; виклики; 
загрози; геноцид.

THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON THE ESTABLISHING OF 
NATIONAL IDENTITY IN THE WARTIME: CHALLENGES AND THREATS
Tetiana Bevz
Doctor of Historical Sciences, professor, lead research fellow of the Department of Educational Technolo-
gies and Popularization of Ukrainian Studies of RIUS,
chief research fellow of the Department of Theory and History of Political Science, 
Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NAS of Ukraine

Annotation. Globalization has become an undeniable fact of our reality in recent decades. 
Focus is placed on the fact that globalization is a process that removes national borders, integrates 
national economies, cultures, technologies and management and creates complex relationships and 

© Бевз Т.



9Українознавство №3 (84) 2022

Бевз Т. Вплив глобалізації на утвердження національної...

Глобалізація упродовж останніх де-
сятиліть стала незаперечним фактом 
нашої дійсності та однією з провідних 
тенденцій зростання у сучасному світі 
процесів взаємозалежності та взаємо-
обумовленості об’єктів та явищ. Світ за-
вдяки глобалізації досяг безпрецедентно 
високого рівня взаємодії та мобільнос-
ті людей. Глобалізація стала ключовим 
чинником міжнародного порядку, за-
снованого на чітких правилах. «Світ пе-
ретворився на мультиполярний. Це ні-
бито добре, бо тепер всі беруть участь у 
глобальних процесах. Але водночас це є 
надзвичайно небезпечно»  [1]. Функціо-
нують глобальні міжнародні інституції, 
серед них: загальнополітичні; військо-
во-політичні; економічні та валютно-
фінансові. Глобалізація має вплив на 
всі основні сфери життя та організації. 
Глобалізація  – це процес, який усуває 
національні кордони, інтегрує націо-
нальні економіки, культури, технології 
та управління, а також виробляє складні 
відносини та взаємозв’язки, опосередко-
вані через різноманітні потоки, що вклю-
чають людей, капітали, ідеї тощо [2]. Це 
визначення належить авторам проекту 
KoF Index of Globalization і достатньо 

повно розкриває поняття глобалізації у 
сучасних умовах.

Інтегруються, універсалізуються ідеї, 
стилі життя, цінності різних культур. У 
цьому контексті глобалізація створює 
ризик втрати національної ідентичнос-
ті, водночас порушуються традиційні 
форми ідентичності, спостерігається 
відсутність механізму наступності іден-
тичності. Усе частіше йдеться про ідею 
абсолютної світової ідентичності. Понад 
те, «ідентичність стає призмою, крізь 
яку розглядається, оцінюється та ви-
вчається багато важливих рис сучасного 
життя» [3]. Поділяємо погляд щодо того, 
що у ХХІ столітті національна ідентич-
ність відрізняється від національної 
ідентичності інших історичних періодів 
тим, що «за глобальної доби національна 
ідентичність водночас і міцніша завдяки 
ефективним стратегіям побудови нації, і 
набагато відкритіша чужим впливам, які 
неможливо контролювати та не пускати 
в національний простір» [4, с. 201]. Осо-
бливо гостро це спостерігається в сучас-
них умовах.

Р. Брубейкер, Ф. Купер у праці «За 
межами «ідентичності» стверджували, 
що «м’який» конструктивізм приводить 

interconnections mediated through diverse flows involving people, capitals, ideas, etc. Globalization 
creates risk of national identity loss, at the same time traditional forms of identity are violated, it is 
evident that mechanism of continuity of identity is missing.

The full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine created a new reality, strengthening 
the sense of political unity and state uniqueness. The real motives of Russian aggression are the 
destruction of the Ukrainian people, their identity and the deprivation of their right to independent 
development. Ukrainians have proven to themselves and others that they exist as a nation having civil 
and national identity and are capable to defend their independence, territorial integrity, and unity.

Over the years Russia has used identity and history as a weapon against Ukraine, implementing 
policy aimed at creating a distorted image of the Ukrainian people's identity and their desire for 
independence, which is realized through the spread all over the world ideologemes based on false and 
manipulative identification of Ukrainian patriotism with «Nazism» or other misanthropic ideologies.

Russia's war against Ukraine is a war for the identity. Russian aggression is genocide against the 
Ukrainian people, the destruction of their identity and culture.

Key words: identity; national identity; globalization; war; challenges; threats; genocide.
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до множення уявних «ідентичностей» у 
науковій картині соціальної реальнос-
ті»  [5]. Понад те, спостерігається різка 
інтенсифікація глобального спілкування 
та розглядаються різноманітні варіанти 
консолідованих ідентифікаційних моде-
лей. «Ідентичність» – ключове поняття у 
повсякденному словнику сучасності.

Війни, епідемії, стихійні лиха стали 
глобальними загрозами. Значну небез-
пеку несуть глобальні виклики, зокрема 
зміна клімату, зниження народжуваності 
(а отже – старіння населення), трансфор-
мація інституту сім’ї, повсюдне проник-
нення цифрових технологій, зростання 
громадянської свідомості й активності. 
Усе це змушує нас пристоcовуватися до 
нових умов, шукати нові можливості й 
шляхи подолання викликів та загроз. 
Пандемія CoVID–19 стала класичним 
глобальним викликом. Повномасштабна 
війна Росії в Україні, яка розпочалася 24 
лютого 2022 р., стала новим глобальним 
викликом, засвідчивши певною мірою 
кризу глобалізації як процесу економіч-
ної, політичної та культурної інтеграції. 

Нового осмислення набуває у цих 
умовах вплив глобалізації на форму-
вання й утвердження національної 
ідентичності. Цінною для нашого до-
слідження була книга «Уявлена глобалі-
зація» латиноамериканського антропо-
лога, соціолога, культуролога Нестора 
Ґарсії Канкліні, в основі якої  – аналіз 
низки важливих проблем, спричинених 
глобалізаційними процесами, таких як 
дилеми самоідентифікації в мінливому 
світі, співвідношення локального і гло-
бального, побудови нових культурних 
просторів та взаємозв’язків між держа-
вами [6]. Автор застосував оригінальну 
стратегію вивчення глобалізації – через 
наративи: 1) глобалізація гомогенізує 

світ, перетворює його на уніфіковану єд-
ність (у цьому контексті він зазначав, що 
глобалізація не призводить до повного 
зникання «інакших», вона спричиняє 
інше ставлення до них, сприйняття їх-
ніх відмінностей як варіацій подібного. 
Тепер світ постає як розмаїття локаль-
них культур, поєднаних глобальними 
мережами); 2) глобалізація стирає кор-
дони (завдяки глобалізації справді по-
стає нова світова єдність, але, по-перше, 
йдеться не про єдність всіх з усіма, адже 
залишаються країни, майже не залучені 
у транснаціональну мережу відносин, а, 
по-друге, фундаментом цієї єдності є не 
одноманітність, а, навпаки, сукупність 
відмінностей, що переведені зі стану 
протистояння до стану взаємодоповнен-
ня); 3) локальна культура замінюється 
масовою транснаціональною (створення 
і поширення глобальної, доступної всім 
культури не означає, що місцеві культу-
ри зникають. Навпаки, місцеві стають 
підґрунтям для транснаціональної, а 
через глобальні мережі вони відкрива-
ються для взаємопроникнення); 4) ви-
робництво набуває анонімності, ми не 
можемо ідентифікувати продукти за їх-
ньою національною належністю (ство-
рюються міжнаціональні компанії, котрі 
розміщують свої об’єкти виробництва у 
декількох державах, а їхні емблеми не не-
суть у собі змісту якоїсь культури, вони 
є «анонімними») [6].

Якщо Н. Ґ. Канкліні у своїй пра-
ці акцентував увагу на глобалізації, то 
Ф. Фукуяма доводить, що до змін і рухів 
призводять не стільки економічні важе-
лі, скільки бажання, щоб ідентичність, 
гідність окремих людей або груп були 
визнані, а також робить спробу відпо-
вісти на запитання: 1) як прагнення до 
ідентичності надалі змінюватиме карту 
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світу?; 2) чи зможе громадська різнома-
нітність підтримувати ліберальну демо-
кратію, а не підривати її?

Актуальність теми глобалізації та 
її впливу на національну ідентичність 
знайшла втілення у низці законодавчих 
документів України, таких як Стратегія 
національної безпеки (2020), Стратегія 
зовнішньополітичної діяльності України 
(2021), Стратегія соціально-економічно-
го розвитку країни до 2030 р. та інших. 
У Стратегії зовнішньополітичної діяль-
ності України зазначалося, що «Украї-
на дбає про збереження національної і 
культурної ідентичності та захист прав 
і законних інтересів українців за кордо-
ном, сприяє задоволенню їхніх потреб, 
активно взаємодіє з ними для просуван-
ня інтересів держави у світі» [7]. Стра-
тегія інформаційної безпеки (2021) ви-
значила глобальні виклики та загрози. 
До них належать: збільшення кількості 
глобальних дезінформаційних кампаній; 
інформаційна політика Російської Фе-
дерації  – загроза не лише для України, 
але й для інших демократичних держав; 
соціальні мережі як суб’єкти впливу в 
інформаційному просторі; недостат-
ній рівень медіаграмотності (медіа-
культури) в умовах стрімкого розвитку 
цифрових технологій. До національних 
викликів та загроз відносять: інформа-
ційний вплив Російської Федерації як 
держави-агресора на населення України; 
інформаційне домінування Російської 
Федерації як держави-агресора на тим-
часово окупованих територіях України; 
обмежені можливості реагувати на дез-
інформаційні кампанії; несформова-
ність системи стратегічних комунікацій; 
недосконалість регулювання відносин у 
сфері інформаційної діяльності та захис-
ту професійної діяльності журналістів; 

спроби маніпуляції свідомістю грома-
дян України щодо європейської та євро-
атлантичної інтеграції України; доступ 
до інформації на місцевому рівні; недо-
статній рівень інформаційної культури 
та медіаграмотності в суспільстві для 
протидії маніпулятивним та інформа-
ційним впливам [8]. Потужність росій-
ської пропагандистської машини має 
вбивчі наслідки.

Наприкінці 2021  р. у парламенті 
України було зареєстровано проект За-
кону України «Про основні засади дер-
жавної політики у сфері утвердження 
української національної та громадян-
ської ідентичності». У ньому окреслені 
мета, основні засади, ціннісні орієнтири, 
принципи та пріоритети державної по-
літики у сфері утвердження української 
національної та громадянської ідентич-
ності, запропоновано визначення по-
няття «українська громадянська іден-
тичність», яка трактується як «стійке 
усвідомлення громадянином України, 
закордонним українцем свого політи-
ко-правового зв’язку з Україною, укра-
їнським народом та громадянським сус-
пільством». А «українська національна 
ідентичність» у проекті визначається як 
«стійке усвідомлення особою належнос-
ті до української нації як самобутньої 
спільноти, об’єднаної назвою, символа-
ми, географічним та етносоціальним по-
ходженням, історичною пам’яттю, комп-
лексом духовно-культурних цінностей, 
у тому числі українською мовою і на-
родними традиціями» [9]. Необхідність 
запровадження даного проекту є досить 
актуальною в умовах війни.

Акцент на зміцнення української іден-
тичності та на виклики і загрози з боку 
Російської Федерації був зовсім не випад-
ковим. Загрози набували практичного 
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характеру, а уздовж українського кордону 
були розміщені російські війська. Тема ві-
йни постала на світовий порядок денний. 
Її обговорювали на міжнародних фору-
мах, у міжнародних інституціях, держа-
вах різних країн, на шпальтах світових і 
вітчизняних ЗМІ та в інтернет-виданнях. 
У перші дні нового 2022  р. Олександр 
Мотиль зазначав, що «коли читаєш пре-
су і аналітиків, то люди переважно звер-
тають увагу на проблеми і на виклики 
перед Україною, а не на зміни. Проблема 
номер один – це корупція, яка як дамо-
клів меч постійно висить над країною, а 
друга – можливе вторгнення Росії» [1].

Подібною була й позиція інших інте-
лектуалів. Зокрема, французький філо-
соф Бернар Анрі Леві у Wall street Journal 
18 січня 2022 р. писав: «Пан Путін оголо-
сив війну Європі та Заходу. Це холодна 
вій на, відкладена війна, із залізною заві-
сою, яка (поки що) лягла вздовж україн-
ського фронту. Але це все одно війна. Її 
підбурювач несе величезну відповідаль-
ність в очах історії за порушення табу на 
війну, яке досі зберігало безпеку в Євро-
пі, що була двічі зруйнована світовими 
війнами» [10]. Юваль Ной Харарі про си-
туацію навколо України писав: «На карту 
поставлено майбутнє всього людства»; 
«найбільшим політичним досягненням 
людства була відмова від війни, але зараз 
це під загрозою» [11]. На тлі активних на-
магань Заходу шляхом переговорів пере-
конати Москву відмовитися від погроз 
застосування сили проти України пред-
ставники США та європейські союзники 
наголошували на єдності позицій щодо 
загроз Росії. Ентоні Блінкен після перего-
ворів з європейськими колегами у Берліні 
20 січня 2022 р. наголосив: «Коли йдеться 
про Росію, ми промовляємо одним го-
лосом і діємо разом. Ця єдність дає нам 

силу, якої, я можу додати, Росія не має» 
[12]. Навколо України об’єд нався віль-
ний світ, коли постала російська агресія.

Однією з головних тем Мюнхенської 
конференції з безпеки (лютий 2022), яка 
заснована як форум країн НАТО для 
підтримки альянсу Європи та США, 
була загроза вторгнення Росії в Україну 
та можлива війна в Європі. Західні ліде-
ри закликали Росію одуматися та не на-
падати на Україну. Президент України 
Володимир Зеленський закликав світ, 
нарешті, перейти від умиротворення 
Росії до політики безпеки та миру. Вод-
ночас на конференції відзначалося, що 
Захід як спільність і модель втрачає при-
вабливість у світі і слабшає зсередини, 
констатуючи у Заходу «кризу ідентич-
ності», втрату єдності на Заході. Голова 
Мюнхенської безпекової конференції 
німецький дипломат Вольфганг Ішингер 
наголосив, що ця конференція  – най-
головніша за 14 років його головуван-
ня, оскільки «кризи, з якими ми маємо 
справу, стають все більш інтенсивними 
та більш численними, а всілякі пробле-
ми стають проблемами безпеки» [13]. 
Президент України нарікав, що в допо-
віді Мюнхенської конференції Україна 
згадується всього вісім разів, а в прогно-
зі потенційних гарячих точок опустила-
ся з 9 на 10 місце: «Всі почали заспокою-
ватися» [14]. Канцлер Німеччини Олаф 
Шольц назвав парадоксом використо-
вувати питання потенційного вступу в 
НАТО як підставу до розв’язання війни.

Згідно з соціологічним досліджен-
ням1 переважна більшість опитаних єв-
1 Соціологічне опитування громадян ЄС, яке про-
водила european Council on Foreign Relations з 21 
по 29 січня 2022 року в 7 європейських країнах – 
Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі. 
Всього було опитано 5529 респондентів, що скла-
дає похибку 3%.
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ропейців вважали, що у випадку напа-
ду РФ на Україну  – нашу державу має 
захистити НАТО (62%), США (54%), 
Німеччина (49%), Франція (47%), Вели-
кобританія (44%) [15]. Висока підтрим-
ка участі НАТО у захисті суверенітету 
України свідчить про те, що європейське 
суспільство сприймало захист України 
як невід’ємну складову безпеки всього 
європейського континенту. Також пере-
важна більшість респондентів вважали, 
що захистити суверенітет України має 
Європейський Союз, – за це висловили-
ся 60% респондентів [15]. Інакше кажу-
чи, європейська спільнота сприймала 
захист України як елемент власної безпе-
ки. Помітно, що результати цього соціо-
логічного дослідження фактично репре-
зентували рівень сприйняття України як 
дружньої країни з цінностями, які іден-
тичні європейським. Напад Росії анулю-
вав і європейську, і глобальну безпеку. 
Нічого більше не працювало. Усе потріб-
но будувати з нуля, насамперед світову 
систему безпеки.

Повномасштабне вторгнення Росій-
ської Федерації в Україну створило нову 
реальність, зміцнивши почуття політич-
ної єдності та державної ідентичності. 
Українці довели собі та іншим, що вони 
існують як нація, яка має громадянську і 
національну ідентичність, і здатні захи-
щати свою незалежність, територіальну 
цілісність і соборність. «Історія Євро-
пи значною мірою пишеться в Україні. 
Українці власними тілами захищають 
те, що важливо» (Т. Снайдер) [16], «а за-
раз у всьому світі люди бачать, наскіль-
ки українці – реальна нація. І ви бачите 
захоплення Україною в світі» (Н. Хара-
рі)  [16]. Сміливістю, мужністю, героїз-
мом і нескореністю українців захоплю-
вався увесь світ.

Росія упродовж років використову-
вала ідентичність та історію як зброю 
проти України, здійснюючи політику, 
спрямовану на створення викривленого 
уявлення про самобутність українського 
народу та його прагнення до незалеж-
ності, що реалізується через поширення 
в усьому світі фальшивих ідеологем, в 
основі яких лежить хибне та маніпуля-
тивне ототожнення українського патріо-
тизму з «нацизмом» чи іншими люди-
ноненависницькими ідеологіями [17]. 
Тому й агресори ставили за мету «дена-
цифікацію» України.

Напередодні повномасштабного 
вторгнення Російської Федерації на те-
риторію України, 21 лютого 2022  р., 
В.  Путін заперечив існування України 
як окремої держави і заявив, що Укра-
їна є «не від’єм ною частиною» Росії та 
російського «історичного, культурного 
та духовного простору». Цьому переду-
вали й інші заяви В. Путіна про те, що 
українці – це не окремий народ, а части-
на російського народу. Зокрема, це об-
ґрунтовувалося у статті В. Путіна «Про 
історичну єдність росіян і українців»1.

Фальшива ідеологема поширювалася 
розвинутою пропагандистською мере-
жею РФ та публічно офіційно підтри-
мувалася посадовими особами різних 
рівнів. Уже в розпал війни заступник го-
лови Ради безпеки Російської Федерації 
Д. Медведєв у своєму Телеграм-каналі 17 
березня 2022 р. заявив, що українство та 

1 Див. детальн.: Бевз Т. А. Виклики і загрози укра-
їнській ідентичності у дзеркалі російської пропа-
ганди. Психологічні виміри культури, економіки, 
управління: науковий журнал / відповідальний 
редактор к. психол. н. Олег Лозинський. Львів, 
2022. Випуск 24. 112 с. С. 3–19. URL: https://www.
znc.com.ua/ukr/news/2016/202203_psych.php?fbcli
d=IwAR0ksZ6nlldpwgmht77Fpylenye6559Mo0Cm
aWbkdeYAr120DR7WHAGJrWe
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його ідентичність «[…] єсть одін боль-
шой фейк. Етого явленія нікогда нє било 
в історії. І сєйчас нє сущєствуєт» [17]. 
Подібних висловлювань було дуже бага-
то і у російських пропагандистів на різ-
них телеканалах.

Водночас світові інтелектуали на-
магалися показати істинні цілі Росії та 
причини вторгнення в Україну. Так, Ті-
моті Снайдер стверджував, що «Росія на 
чолі з Путіним вторглася в Україну за-
для того, щоб могти розповісти щось на 
кшталт історії про те, хто такі росіяни. 
Ця історія – і це жахливо для Росії – то-
тально негативна. Історія така: «Ми  – 
люди, яких решта світу не розуміє. 
Ми – люди, яких не розуміють, коли ми 
кажемо, що з українцями ми один народ. 
Ми – люди, яких не розуміють українці, 
коли ми кажемо їм, що ви і ми – один на-
род» [18]. Тож Путін формує для Росії 
щось на кшталт ідентифікації, яка є мі-
тичною, яка зосереджена на минулому, 
яка є повністю негативною, яка повніс-
тю залежить від інших народів [18].

Натомість Т. Еш доводив, що «у Ро-
сії полінувалися спробувати зрозуміти 
свого «ворога». Але будь-хто, хто пожив 
якийсь час в Україні, зрозуміє, що укра-
їнці справді сильно відрізняються від 
росіян. Вдача українців неймовірно 
складна і незалежна. Українська полі-
тика є її відображенням  – багато цен-
трів впливу, багато лідерів. Менталітет 
глибоко заякорений на сільське госпо-
дарство і, як на мене, ґрунтується на ху-
торській/козацькій традиції, яку не вда-
лося винищити навіть Сталіну. Згадайте, 
що українці вже пройшли через дві по-
страдянські революції. Вони знають, 
чого хочуть – європейської орієнтації. І 
вони абсолютно точно знають, чого вони 
не хочуть – автократичного правління, і 

довели свою готовність боротися і пе-
ремагати проти цього. Цього разу вони 
переможуть  – Слава Україні!» [19]. Гас-
ло «Слава Україні!» звучало на європей-
ських площах та вулицях, у парламентах 
та на міжнародних форумах.

3 квітня 2022 р., коли світ жахнувся, 
побачивши тіла вбитих у Бучі, на сай-
ті російської державної інформаційної 
агенції «РІА Новини», на якому в умовах 
відкритої державної цензури може бути 
опубліковано лише те, що відповідає офі-
ційній ідеологічній позиції щодо війни 
проти України, була опублікована стаття 
«Що Росія повинна зробити з Україною» 
з обґрунтуванням геноциду українців. У 
статті зазначалося, що «денацифікація» 
українців полягає у перевихованні, яке 
досягається ідеологічними репресіями 
(придушенням) нацистських установок 
та жорсткою цензурою: не лише у по-
літичній сфері, але обов’язково також 
у сфері культури та освіти. Зазначало-
ся також, що «денацифікація» немину-
че буде й «деукраїнізацією»  – відмовою 
від розпочатого ще радянською владою 
масштабного штучного роздмухування 
етнічного компонента самоідентифікації 
населення територій історичних Мало-
росії та Новоросії, а також стверджу-
валося, що «дебандеризації» буде само 
собою недостатньо для «денацифіка-
ції»  – «бандерівський» елемент є лише 
виконавцем і ширмою, маскуванням 
для європейського проекту нацистської 
України, тому денацифікація України  – 
це її неминуча «деєвропеїзація» [20]. За-
значимо, що Служба безпеки України 
зібрала вичерпну доказову базу для при-
тягнення до відповідальності автора ан-
тиукраїнських публікацій, зокрема стат-
ті «Що Росія має зробити з Україною», 
політтехнолога Тимофія Сергейцева та 
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автора книги «Денацификация Украины. 
Страна невыученных уроков» Армена 
Гаспаряна. 

Україна і світ були шоковані таким 
цинізмом. Верховна Рада України 4 квіт-
ня 2022  р. затвердила постанову «Про 
Заяву Верховної Ради України «Про 
вчинення Російською Федерацією гено-
циду в Україні», в якій зазначалося, що, 
«беручи до уваги численні публічні за-
яви Президента Російської Федерації як 
Глави держави й Верховного Головно-
командувача Збройних сил Російської 
Федерації та інших посадових осіб цієї 
держави, а також рішення органів влади 
всіх рівнів на підтримку та виконання 
цих заяв, які в сукупності свідчать про 
існування офіційної політики російської 
держави щодо невизнання права Україн-
ського народу на самоідентифікацію, са-
мовизначення і, як наслідок, на існуван-
ня; констатуючи багатовікову політику 
Росії, спрямовану на «деукраїнізацію», 
поглинання Української нації шляхом 
перекручування та привласнення її істо-
рії, здобутків у сферах науки, культури й 
мистецтва» та «заявленою метою нового 
етапу збройної агресії з боку Російської 
Федерації є «денацифікація» України, за 
якою фактично приховуються справжні 
мотиви російської агресії  – знищення 
Українського народу, його самобутності 
та позбавлення його права на самостій-
ний розвиток» [21].

Виступаючи у парламенті Румунії, 
Президент України Володимир Зелен-
ський також торкнувся цинічної ро-
сійської публікації, зазначивши, що «у 
статті описується чіткий і прорахований 
порядок знищення всього, що робить 
українців українцями, та й самих на-
ших людей. Тих, кого не вдасться злама-
ти й підкорити. Сказано, що потрібно 

провести «деукраїнізацію» і «деєвропеї-
зацію» України. Сказано, що навіть на-
зву нашої держави треба стерти. Фактич-
но сказано, що загибель якнайбільшої 
кількості наших людей у війні тільки 
вітається» [22]. Схожою була й реакція 
міністра культури та інформаційної по-
літики Олександра Ткаченка: «Цинічно, 
що автор розповідає про начебто нацизм 
в Україні. Коли ми бачимо дзеркально 
протилежні факти: Росія масово знищує 
українців за національною приналеж-
ністю. І як це називати? Я відповім одра-
зу: геноцид українського народу з боку 
Росії» [23]. 

Досить гострою була й реакція світо-
вих політиків та відомих інтелектуалів. 
Представник США в ОБСЄ Майкл Кар-
пентер також прокоментував статтю, у 
якій говорилось про те, що всі україн-
ці – включно з дітьми – є нацистами: «То 
ж уявіть лише собі, яку ліцензію дають 
російським солдатам на передовій» [24]. 
Також він наголосив, що «Кремль запе-
речував суверенітет і незалежність Укра-
їни», і стверджує, що національна іден-
тичність українців «є взаємозамінною з 
нацизмом», що нібито українці хочуть 
«здійснити геноцид проти росіян» [25].

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс 
назвав статтю «звичайним фашиз-
мом» [26]. Депутат Бундестагу від Хрис-
тиянсько-демократичного союзу (ХДС) 
Томас Хайльман (Thomas Heilmann) 
звернувся до прокуратури Берліна у 
зв’язку з опублікованою на сайті «РИА 
Новости» статтею Тимофія Сергейцева 
про денацифікацію України, в якій, як 
зазначено у позові, «закликається до на-
сильства і свавілля проти людей через 
їхнє національне походження»  [27]. Ті-
моті Снайдер зазначив, що текст «висту-
пає за ліквідацію українського народу 
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як такого»  [28], і зауважив, що стаття 
оперує особливим російським визна-
ченням «нацизму»: «Нацист – це украї-
нець, який відмовляється визнати себе 
росіянином». На його думку, стаття роз-
криває «геноцидальні наміри Росії» [29]. 
Зазначимо також, що російське видання 
Meduza назвало статтю «схематичним 
планом геноциду» українців.

Британський прем’єр-міністр Бо-
рис Джонсон та польський президент 
Анджей Дуда використовували слово 
«геноцид», щоб описати дії Росії в Укра-
їні  [30]. Натомість президент Франції 
Емманюель Макрон відмовився нази-
вати «геноцидом» дії Росії у війні про-
ти України, а також стверджував, що 
росіяни й українці є «братами». Тоді як 
Президент США Джо Байден 12 квітня 
вперше означив словом «геноцид» дії, до 
яких вдається Росія на території Укра-
їни. У Міністерстві закордонних справ 
України відреагували на заяву президен-
та Франції Емманюеля Макрона, наго-
лосивши, що «братній» народ не вбиває 
дітей, не розстрілює цивільних, не ґвал-
тує жінок, не калічить літніх людей та 
не знищує будинки іншого «братнього» 
народу. До звірств проти беззахисних 
людей не вдаються навіть найзапеклі-
ші вороги. Наразі немає ані моральних, 
ані реальних підстав вести розмови про 
«братні» зв’язки російського та укра-
їнського народів»  [31]. Це підтверджу-
ють і результати соціологічного дослі-
дження. Абсолютна більшість українців 
(91%) не підтримують тезу, що «росіяни 
та  українці  – це  один народ» [32]. Тих, 
хто має таку думку, сьогодні лише  8% 
(у  серпні 2021 таких було  41%, у  берез-
ні 2022 – 21%) [32]. Підтримка такої ідеї 
ще  фіксувалася серед  23% мешканців 
Cходу та 13% старших опитаних. 

Президент США Джо Байден за-
явив, що російський диктатор Володи-
мир Путін намагається знищити укра-
їнську культуру та ідентичність  [33]. 
Державний секретар США Ентоні Блін-
кен вважає, що однією з цілей військо-
вого вторг нення Росії в Україну є спроба 
стерти українську ідентичність: «Час-
тиною путінської війни є спроба стер-
ти українську ідентичність. Я відвідав 
Український Інститут, організацію, яка 
зберігає та просуває яскраву та живу 
культуру України, щоб підкреслити ві-
йну Кремля проти України, яка не може 
стерти те, що робить країну та її людей 
такими унікальними» [34]. Про знищен-
ня української ідентичності говорили й 
лідери інших держав.

Станом на початок липня 2022 р. по-
над 140 авторитетних світових істори-
ків засудили ототожнення української 
держави з нацистським режимом. Між-
народне співтовариство вважає пропа-
ганду Москви морально огидною та гли-
боко образливою для справжніх жертв 
нацизму [35]. Литовська дослідниця Не-
рія Путінайте зазначала, що «напевно, 
питання ідентичності завжди виникає 
в умовах потрясінь. Вважаю, що війна є 
одним із головних каталізаторів націо-
нальності. Звісно, не на пустих ногах, але 
ця війна є величезним каталізатором як 
української, так і неукраїнської ідентич-
ності» [36]. Східноєвропейський історик 
Керстін Сюзанна Джобст наголошувала, 
що «Путін хоче знищити Україну і все 
робить з точністю до навпаки: він ство-
рює ідентичність» [37].

На думку Майкла Карпентера, ро-
сійська війна  – це спроба Москви при-
душити українську ідентичність та 
культуру [38]. Оскільки риторика з боку 
представників РФ заперечує будь-які 
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історичні та культурні відмінності Укра-
їни від Росії, як і взагалі право України 
на існування як суверенної, незалежної 
національної держави. На його переко-
нання, російська риторика «намагається 
стерти саму ідею української ідентичнос-
ті і змальовує український народ в най-
гірших термінах» [38]. Крім того, Кремль 
стверджує, що Україна – «це штучна кон-
струкція» і що суверенітет України мож-
ливий лише у складі Російської Федера-
ції. Понад те, російський уряд стверджує, 
що національна ідентичність українців 
«є взаємозамінною з нацизмом» і що 
нібито українська нація хоче «здійсни-
ти геноцид проти росіян». Ці риторичні 
прийоми, які вже відомі з історії, повто-
рюються як російськими урядовцями, 
так і державними пропагандистськими 
ЗМІ [38]. Фінський історик Генрик Мей-
нандер зазначав, що «те, що відбувається 
у вас,  – жахливо, але ваша національна 
ідентичність буде загартована, і на бага-
то поколінь ви матимете досвід захисту 
своєї країни» [39]. Тема «національної 
ідентичності» українців стала топовою 
на європейському континенті.

В усьому світі люди захоплюються 
мужністю українців та дивуються, чому 
російська армія винищує насамперед 
російськомовне населення України. Світ 
відкриває для себе, що українці іденти-
фікують себе не лише за мовою, але й за 
цінностями. І ті докорінно різняться від 
тих, які пропагує «русскій мір» Володи-
мира Путіна [40]. «Кожен народ під час 
війни стикається з переосмисленням 
власного місця в історії, ідентичнос-
ті»  [41]; «Світ уважно продовжує слід-
кувати за тим, яким тернистим шляхом 
утверджується українська ідентичність 
та посилюється українська мова як дер-
жавна» [42]; «Путіну ця війна за те, щоб 

українці більше не існували як нація, а 
Україна – як держава. Для нас же – вій-
на за остаточне усвідомлення, хто ми 
є і ототожнення – хто свій, а хто ні» [43]; 
«У росіян немає цілі, а в нас є»; «Бит-
ва українців за ідентичність»; «Україна 
воює не лише за свої території, але й 
ідентичність»; «Ідентичність  – відпові-
дальність перед людством, усвідомлення 
себе, відповідальність за сенс існування 
держави, до якої ти належиш» [44],  – 
саме такі думки про війну можна почути 
від багатьох українців. 

Війна Росії проти України – це війна 
за ідентичність, частиною якої є куль-
турна спадщина. Цілеспрямовані дії з 
руйнування українських музеїв (серед 
них  – Національний літературно-мемо-
ріальний музей Г. С. Сковороди у селі 
Сковородинівка біля Харкова), історич-
них пам’яток в Україні, місць богослу-
жіння, знищення українських книг, за-
борона використання української мови 
на підконтрольних окупантам терито-
ріях (за 100 днів війни було знищено чи 
пошкоджено 370 пам’яток культури)  – 
це ймовірна спроба стерти культурні, іс-
торичні та мовні ознаки, що є характер-
ними та об’єднують український народ. 
Такі дії доводять існування наміру фі-
зичного знищення українського народу.

Російські окупанти, наслідуючи най-
гірші традиції нацизму, вилучають та 
знищують українську літературу та під-
ручники історії на окупованих територі-
ях України через їх невідповідність ідео-
логії кремлівської пропаганди. Так звані 
підрозділи «воєнної поліції» вилучають 
українську історичну та художню літера-
туру з бібліотек тимчасово окупованих 
територій Луганської, Донецької, Хер-
сонської та Запорізької областей. Знай-
дені книжки знищуються на місці або 
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вивозяться у невідомому напрямку. Лік-
відації підлягають книги, у яких йдеться 
про історію українських Майданів, АТО/
ООС, української визвольної бороть-
би [45]. До «екстремістської» літератури 
потрапили навіть шкільні підручники з 
історії України, наукова та популярна іс-
торична література. Забороненими для 
згадування є імена Мазепи, Петлюри, 
Бандери, Шухевича, Чорновола [45]. При-
клади знищення книг фіксувалися прак-
тично на всіх окупованих територіях.

26 травня Центр аналізу європей-
ської політики (Center for european 
Policy Analysis) за підтримки посольства 
України в США організував дискусійну 
онлайн-панель під назвою «Культура як 
головна ціль російської війни в Україні». 
Виконавча директорка Консультатив-
ної комісії США з публічної дипломатії 
при Державному департаменті Вівіан 
Вокер наголосила, що Путін і Росія сис-
тематично атакують культурний простір 
України та українську ідентичність не 
лише в останні кілька місяців, а й упро-
довж десятиліть. «Я думаю, що одна з 
причин того, що українська культура та 
ідентичність зазнали нападу з боку Росії, 
полягає в тому, що вони становлять зна-
чну загрозу для Росії, тому що це справ-
жня історія нації та індивідуальності 
проти вигаданої розповіді про «русскій 
мір», який намагається проектувати 
таку морально-етнічну та духовну пере-
вагу, якої просто не існує» [46].

Темою номер один провідних медіа 
світу наприкінці червня стали проголо-
совані Верховною Радою України три 
закони, що мають встановити суворі 
обмеження на російські книги та музи-
ку. Один із ухвалених законів забороняє 
звучання російськомовної музики на пу-
бліці, на телебаченні та радіо, збільшує 

національні квоти на україномовну му-
зику та мовлення на телебаченні та ра-
діо. Другий – забороняє друкувати кни-
ги, написані російськими громадянами, 
якщо автори не відмовляться від росій-
ських паспортів і не стануть громадяна-
ми України. Закон також блокує ввезення 
або розповсюдження книг, надрукова-
них у Росії, Білорусі та на окупованій те-
риторії України. Закон про стимулюван-
ня розвитку українського книговидання 
і книгорозповсюдження сприятиме 
формуванню сильної і спільної для всієї 
держави української ідентичності, зрос-
танню культурного й освітнього рівня 
громадян та поширенню національного 
культурного продукту  – зокрема укра-
їнських книжок [42]. Американське ви-
дання називає ці закони «демонстрацією 
Києва лютого дистанціювання від росій-
ської культури» [42]. Газета The new York 
times зазначала, що чимала кількість ро-
сійськомовних в Україні є наслідком ба-
гатовікового домінування її потужного і 
нахабного сусіда. Guardian переконана в 
тому, що «процес, який раніше називали 
«декомунізацією», а тепер частіше на-
зивають «дерусифікацією», необхідний 
для скасування багатовікової політики, 
спрямованої на руйнування української 
ідентичності» [42]. Світові ЗМІ постій-
но висвітлювали звірства росіян проти 
українців, проти української культури 
та ідентичності.

Варто також наголосити, що у Пар-
ламентській асамблеї Ради Європи за-
реєстровано заяву народної депутатки 
України Євгенії Кравчук «Протидія сти-
ранню культурної ідентичності під час 
війни та миру». Заява вже набрала необ-
хідну кількість голосів, а також її підтри-
мав Комітет з культури, освіти, науки та 
медіа ПАРЄ [47]. Відтепер ця заява може 
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перетворитися на доповідь, а потім – на 
Резолюцію. 

Президент США Джо Байден на-
голосив, що війна в Україні  – це «біль-
ше ніж просто європейська проблема. 
Це глобальна проблема» [48]. Понад те, 
Джо  Байден високо оцінив силу гло-
бального співробітництва для протидії 
російській агресії і відзначив, що Пу-
тін своїми діями спричинив розширен-
ня НАТО, мотивувавши Фінляндію та 
Швецію приєднатися до Альянсу. Не-
одноразово на тому, що війна в Україні – 
глобальна проблема, наголошував Пре-
зидент України Володимир Зеленський. 
Так, виступаючи в Палаті депутатів 
Люксембургу, він зазначив: «Ми з вами 
розуміємо, що ніхто не зможе залиши-
тись осторонь і не постраждати, коли 
у світі відбувається катастрофа такого 
масштабу, як зараз, з вини російської 
держави. Це нагадує часи Другої світо-
вої війни, коли агресія нацистів поста-
вила під загрозу життя цілих народів. 
Тож маємо значно посилити тиск на 
Росію, щоб зупинити цю катастрофу та 
більше не допускати подібних агресій» 
[49]. Схожі меседжі Президент України 
висловлював у понад тридцяти парла-
ментах світу. 

У заяві Державного департамен-
ту США під назвою «Щоб паплюжити 
Україну, Кремль вдається до антисемі-
тизму» від 11 липня зазначалося, що 
одним із найпоширеніших наративів 
дезінформації Кремля для виправдання 
нищівної війни проти народу України є 
брехня про те, що Росія проводить «де-
нацифікацію» України. Президент Росії 
Володимир Путін назвав демократично 
обраний уряд України «бандою нарко-
манів і неонацистів», а російські держав-
ні ЗМІ та пропагандисти неодноразово 

закликали до «денацифікації» всього на-
селення України [50]. Зазначимо, що ще 
у січні 2022  р. Державний департамент 
США спростував російську дезінфор-
мацію, яку Кремль використовує щодо 
України на міжнародній арені.

Таким чином, експлуатуючи пам’ять 
про жахи нацизму у Другій світовій 
вій ні, Кремль намагається демонізува-
ти Україну в очах своєї громадськості і 
всього світу. Для цього проводяться хиб-
ні паралелі між агресією проти України 
і радянською боротьбою з нацистською 
Німеччиною. Остання досі використову-
ється в пропаганді як маркер нібито осо-
бливої ролі росіян [50].

У доповіді «Незалежний правовий 
аналіз порушення Російською Федера-
цією Конвенції про геноцид в Україні 
та обов’язку запобігти» Інституту new 
lines та Центру Рауля Валленберга одним 
із перших пунктів визначено: заперечен-
ня існування української ідентичності. 
Зазначається, що «російські високопо-
садовці та коментатори державних ЗМІ 
неодноразово заперечували існування 
окремої української ідентичності, ма-
ючи на увазі, що ті, хто ідентифікують 
себе як українці, загрожують єдності 
Росії або потурають нацизму, і тому за-
слуговують на покарання. Заперечення 
існування захищених груп є конкрет-
ним індикатором геноциду, відповідно 
до критеріїв ООН щодо оцінки ризику 
масових звірств» [51]. Дії РФ на терито-
рії України під час воєнного стану ви-
знали геноцидом українського народу 
Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Бри-
танія, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, 
Ісландія, Ірландія, Італія, Канада, Хор-
ватія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, 
Франція, США, Японія та інші. На під-
тримку наміру України засудити Росію 
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за Конвенцією про попередження зло-
чину геноциду і покарання за нього Єв-
ропейський Союз та 43 світові держави 
опублікували спільну заяву.

Підсумовуючи, зазначимо, що: 1) ві-
йна в Україні має глобальні наслідки 
(погіршився глобальний економічний 
прогноз, сформувалися три глобаль-
ні кризи: продовольча, енергетична та 
фінансова); 2) війна створила нову ре-
альність, зміцнивши почуття політич-
ної єдності та ідентичності; 3) війна 
Росії проти України  – це війна за іден-
тичність, за «остаточне усвідомлення 
того, хто ми є, і ототожнення – хто свій, 
а хто ні»; 4) вільний світ об’єднався на-
вколо України у її сміливій боротьбі за 
свободу та самовизначення; 5) надання 
Україні в умовах війни статусу країни-
кандидата в Європейський Союз можна 
розцінювати як початкову трансформа-
цію в глобалізованому світі; 6) війна під-
твердила різницю бачення картини світу 
українців і росіян: історії, орієнтації на 
цінності, розуміння причинно-наслідко-
вих зв’язків подій; 7) посилення відчуття 
власної національної суб’єктності спри-
ятиме посиленню позицій української 
мови, історії, культури та національної 
ідентичності; 8) необхідно дати відповіді 
на всі виклики та небезпеки, які створи-
ла Росія для світу, та посилювати єдність 
Європи.
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Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в 
Україну створило нову реальність, зміцнивши почуття по-
літичної єдності та державної ідентичності. Українці довели 
собі та іншим, що вони існують як нація, яка має громадян-
ську і національну ідентичність, і здатні захищати свою не-
залежність, територіальну цілісність і соборність. «Історія 
Європи значною мірою пишеться в Україні. Українці власни-
ми тілами захищають те, що важливо» (Т. Снайдер).
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Анотація. Аналізується феномен національного характеру України як окремішньої гео-
політичної реальності, соціокультурної цілісності та незалежної держави, котра постає 
суб’єктом дії та відносин у різноманітних рівнях і вимірах – політичному, культурному, ре-
лігійному, соціальному, економічному та ін. Дослідження актуалізується феноменом нездо-
ланного спротиву України військовій російській агресії, в підвалинах якого якраз і знаходяться 
архетипові ментальні коди українського буття. Національний характер визначається як 
успадкована та узвичаєна сукупність рис і норм поведінки та ціннісних орієнтацій цієї ціліс-
ності, котрі визначають форми і зміст реакцій/відповідей на вплив зовнішніх чинників. При 
цьому реконструкція національного характеру передбачає врахування емпіричних критеріїв 
та психологічних патернів, властивостей та ознак з наступним виявленням його сутності. 
Важливими є також порівняльний та типологічний підходи, котрі уможливлюють виявити 
множини об’єктів, а також історичний підхід, що дає змогу ретроспективного бачення ви-
токів і чинників явлення українського характеру в часі. Україна як суб’єкт здійснює певну 
діяльність, спрямовану на освоєння предметної і духовної дійсності, і є водночас носієм пев-
них рис, котрі уможливлюють таку діяльність. Постаючи суб’єктом, Україна сама є (і має 
залишитись) об’єктивною реальністю, тобто має онтологічний вимір, володіючи при цьому 
певними раціональними та духовно-практичними засобами, котрі дають можливість осяга-
ти світ і трансформувати його в бажаному для себе напрямку. Україна як інтегральний носій 
національного характеру мусить імплементувати в систему своїх міжнародних комуніка-
тивних зносин, причому як офіційних, так і неурядових, такі риси: наполегливість, послідов-
ність, стійкість, вимогливість і водночас доброзичливість, взаєморозуміння, обов’яз ко вість, 
відповідальність та толерантність.

Ключові слова: Україна; національний характер; суб’єктність України; поведінкові 
типи; малоросійство; господар; воїн; філософ.
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Annotation. The phenomenon of the national character of Ukraine is analyzed as a separate 
geopolitical reality, socio-cultural integrity and an independent state, which appears as the subject of 
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etc. The study is actualized by the phenomenon of Ukraine's insurmountable resistance to Russian 
military aggression, in the foundations of which are exactly the archetypal mental codes of Ukrainian 
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« П р и з н а ч е н н я  У к р а ї н и  є 
тільки в ній самій, її доля є в її  л ю д я х  
та в їх моральних і матеріальних  з а с о- 
б а х» (виділення Ю. Липи. – В. К.) [17, 
с.  4]. З такими словами звертався ве-
ликий подвижник української справи 
Юрій Липа до всіх сущих в Україні та 
поза її межами, до всіх, кому небайду-
жою є її доля, її майбуття. Як і в Тараса 
Шевченка, для Юрія Липи Україна – не 
лише одухотворений сакральний фе-
номен, але й діюче начало, суб’єкт тво-
рення, рушійна сила власного поступу. 
І в цьому головним опертям для неї 
постають її люди та їхні можливості, 
матеріальні та духовні. А яким чином 
вони здійснюватимуть оте високе при-
значення України, залежить від їхнього 
вміння, наснаги, бажання, волі, здат-
ності подолати внутрішні та зовнішні 
перепони. Інакше кажучи, йдеться про 
національний характер  – успадковані 
та узвичаєні соціопсихологічні архе-
типи народу та норми його реакції на 
впливи довкілля. Причому, в розумін-
ні Ю. Липи, поняття «національний 

характер» своєю горішньою межею має 
не лише людську спільноту, але й ту со-
ціоприродну реальність, котра є його 
батьківщиною. 

У цьому контексті надзвичайно важ-
ливого значення набуває утвердження 
України у світі, постання її як повно-
правного і повноцінного суб’єкта міжна-
родних відносин. Таким чином вдасться 
подолати традиційний вектор номінації 
України як об’єкта чиїхось інтересів, 
тобто як ресурсу, розпорядником і ко-
ристувачем якого жадають виступати ті 
чи інші геополітичні гравці. При цьому 
суб’єктність України істотно залежить 
від колективної волі її громадян та на-
ціональних інституцій, уповноважених 
відстоювати її інтереси. Фундаменталь-
ного значення набуває, таким чином, 
поведінковий патерн українського дис-
курсу, бажання і вміння реалізувати кре-
ативні потенції національного характеру 
України. 

Метою дослідження є концепту-
альний аналіз феномену національно-
го характеру України як окремішньої 

life. National character is defined as an inherited and habitual set of traits and norms of behavior and 
value orientations of this integrity, which determine the form and content of reactions/responses to the 
influence of external factors. At the same time, the reconstruction of the national character involves 
taking into account empirical criteria and psychological patterns, properties and signs, followed by the 
identification of its essence. Also important are comparative and typological approaches, which make 
it possible to identify multiple objects, as well as a historical approach, which enables a retrospective 
vision of the origins and factors of the emergence of the Ukrainian character over time. Ukraine, as 
a subject, carries out certain activities aimed at mastering objective and spiritual reality, and is, at 
the same time, the bearer of certain features that makes such activities possible. Becoming a subject, 
Ukraine itself is (and should remain) an objective reality, that is, it has an ontological dimension, while 
possessing certain rational and spiritual and practical means allowing us to understand the world 
and transform it in the desired direction. Ukraine, as an integral carrier of the national character, 
must implement the following features into the system of its international communication, both official 
and non-governmental: persistence, consistency, stability, demandingness and, at the same time, 
benevolence, mutual understanding, obligation, responsibility and tolerance.

Key words: Ukraine; national character; subjectivity of Ukraine; behavioral types; Little Russian; 
host; warrior; philosopher.
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геополітичної реальності та соціокуль-
турної цілісності, котра постає суб’єктом 
дії та відносин у різноманітних рівнях 
і вимірах  – політичному, культурному, 
релігійному, соціальному, економічному 
та ін. Характер при цьому розуміється 
як успадкована та узвичаєна сукупність 
рис і норм поведінки та ціннісних орі-
єнтацій цієї цілісності, котрі визнача-
ють форми і зміст реакцій/відповідей на 
вплив зовнішніх чинників. При цьому 
реконструкція національного характеру 
передбачає врахування емпіричних кри-
теріїв та психологічних патернів, влас-
тивостей та ознак з наступним виявлен-
ням його сутності. Важливими є також 
порівняльний та типологічний підходи, 
котрі уможливлюють виявити множини 
об’єктів, а також історичний підхід, що 
дає змогу ретроспективного бачення ви-
токів і чинників явлення українського 
характеру в часі.

Концептуалізація проблеми
Проблема людини, її сутності, похо-

дження, розмаїття, призначення, долі, 
буття тощо є однією з фундаментальних 
проблем наукового пізнання, розпочи-
наючи ще з його витоків в античному 
світі. Дослідники вишукували відповіді 
на питання, як вона існує в світі, пізнає 
його, наближається до істини, включно з 
абсолютною, трансформує у власних ін-
тересах, зрештою, утверджується як ро-
зумна істота. Водночас пильний інтерес 
викликало людське розмаїття і спільнот-
на єдність, вплив довкілля на людську 
природу, її внутрішні особливості, риси, 
цінності та потреби. Саме в такому кон-
тексті і постає інтерес до людських ха-
рактерів, причому як окремого індивіда, 
так і їх сукупностей, у тому числі окре-
мих народів.

Початки науки характерології по-
в’я зують з іменами Платона, Арістоте-
ля та Теофраста, котрі особливу увагу 
звертали на відмінності в поведінці ел-
лінів та «варварів». У Нові часи ця тема 
актуалізувалася у зв’язку з суспільними 
трансформаціями в Західній Європі, зо-
крема буржуазно-демократичними ре-
волюціями та постанням націй-держав, 
у яких мають шануватися громадянські 
права. В цей час виокремлюються два 
основних напрямки щодо розуміння 
сутності і значення національного ха-
рактеру – генетичний (за походженням) 
та соціальний (кумулятивний). Суспіль-
ні трансформації і в європейських мо-
нархіях утверджували фундаментальні 
цінності та ідеали  – свободи, рівності, 
братерства, а також практичні орієн-
тації  – підприємництва, конкуренції, 
змагальності, лідерства, підтримки, не-
залежності та індивідуалізму (Дж. Локк, 
К. Гельвецій, Ф. Вольтер, Д. Дідро). Зо-
крема, Д. Юм в окремому есеї «Про на-
ціональний характер» звертає увагу на 
чинники його формування  – моральні 
та фізичні: перші пов’язані з формами 
правління, стосунками між народами, 
соціальними змінами, добробутом тощо, 
другі – з впливом природного середови-
ща, насамперед повітря і клімату  [38]. 
Ш. Монтеск’є особливостями клімату 
пояснював міру обдарованості різних 
народів: у північних широтах людям 
притаманні різноманітні чесноти (ро-
зум, щирість, відвертість), а з рухом до 
півдня починають переважати ознаки 
байдужості та ледарства. Водночас іде-
ологія протестантизму, орієнтація не на 
божественне провидіння, а на людську 
творчість викликали до життя концеп-
цію духу народу – креативного чинника 
суспільного прогресу (Й. Ґердер, Г. Фіхте, 
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М. Лацарус, Х. Штейнталь, Ф. Ніцше). В 
подібному ідейному контексті згодом 
вибудовувалась концепція поділу наро-
дів на історичні, котрі прикметні цивілі-
заційними надбаннями, та неісторичні, 
долею яких залишалось слугувати допо-
міжним матеріалом для перших (І. Кант, 
Г. Гегель, О. Шпенглер та ін.). Зокрема, 
І.  Кант зауважував, що «змішування 
племен (при великих завоюваннях)» по-
ступово стирає характери, а тому «мало-
корисне для людського роду» [13, с. 573]. 
В. Вундт, автор десятитомника «Психо-
логія народів» (1900–1920), осердям на-
родного духу вважав мову, міфи і звичаї 
і наголошував на необхідності якісного 
розрізнення рівнів національного ха-
рактеру, зокрема індивідуальної психо-
логії від колективної, народної [3, с. 37]. 
З. Фрейд заглиблюється в проблему суб-
станційних начал характеру, вишукуючи 
їх у структурі свідомого і підсвідомого, 
а його послідовники (К. Юнг, Е. Фромм, 
А. Інкельс, Д. Левінсон) розробили вчен-
ня про архетипи мислення та поведінки, 
генетичні детермінанти сприйняття та 
реагування людиною на чинники до-
вкілля [11].

В Україні геній І. Котляревського, 
М.  Гоголя, Т. Шевченка відкрив усьо-
му світові існування унікального укра-
їнського характеру, з його любов’ю до 
рідної землі, мужністю та героїзмом, не-
перевершеним гумором та відкритістю 
світові. Національний характер укра-
їнців, його походження та своєрідність 
досліджували М. Костомаров, П. Куліш, 
І. Нечуй-Левицький, М. Сумцов, О. По-
тебня, І. Франко, Д. Яворницький. Після 
визвольних змагань 1917–1921 рр. укра-
їнська політична еміграція пильно вдив-
лялася в причини невдач, осмислювала 
як теоретичні, так і практичні питання 

розвитку нації та держави, су б’єк тив ні 
чинники поступу (Н. Григоріїв, Д. Дон-
цов, В. Заїкин, М. Кордуба, Ю. Липа, 
В. Липинський, Є. Маланюк, І. Огієнко, 
С. Рудницький, Ст. Смаль-Стоцький, 
В. Старосольський, О. Терлецький, С. То-
машівський, К. Чехович, Д. Чижевський, 
М. Чубатий, В. Щербаківський) [7; 20; 26; 
33; 35]. І після закінчення Другої світо-
вої війни ця проблематика залишалася 
в центрі уваги дослідників (О. Бочков-
ський, Г. Ващенко, І. Гончаренко, О. Куль-
чицький, В. Петров, Л. Ребет, М. Стахів, 
І. Холмський, М. Шлемкевич, Б. Цимба-
лістий )  [2; 5; 25; 32; 36; 40]. Д. Донцов 
наголошував на особливому значенні 
антропологічного, зокрема  – расового 
чинника; О. Кульчицький підкреслював 
ваговитість геопсихічної детермінації 
національного характеру; Б. Цимбаліс-
тий вважав підвалиною його формуван-
ня культурні чинники [32]. І. Гончаренко 
проводить паралелі між національним 
характером і національною душею на-
родів: «Вони містять у собі найбільш 
загальні спільні риси поведінки й світо-
сприйняття того чи іншого народу»  [5, 
с. 6]. 

В сучасній Україні проблемі націо-
нального характеру пильну увагу при-
діляли А. Бичко, І. Бичко, Т. Воропаєва, 
М. Гримич, О. Донченко, П. Кононенко, 
І.  Музиченко, О. Савицька, М. Пірен, 
Л. Ребуха, В. Русавська, В. Храмова, 
К. Юр’єва та ін. Відомий український фі-
лософ П. Гнатенко визначає національ-
ний характер як сукупність національно-
психологічних настанов і стереотипів, 
що мають історичну детермінацію, про-
являються в ціннісному ставленні до 
світу і опредмечуються в культурі, тра-
диціях, звичаях і обрядах  [4]. До най-
головніших безперечних висновків слід 
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віднести розуміння української нації як 
історично давньої та зрілої самодостат-
ньої етнокультурної формації, з одного 
боку, та існування чинників внутріш-
нього збурення та політичної розбалан-
сованості – з іншого [25; 31; 33; 34; 35]. 

Із набуттям незалежності Україна 
знову, після багатовікових випробувань, 
набуває статусу суб’єкта міжнародних 
відносин. Концептуальні та політико-
правові особливості цього процесу до-
сліджували О. Власюк, А. Гальчинський, 
С. Головатий, В. Горбатенко, В. Горбу-
лін, Л. Губерський, В. Кремень, І. Курас, 
Л.  Кучма, М. Михальченко, Ю. Пахо-
мов, С. Пирожков, Ф. Рудич, А. Ручка, 
В. Шинкарук та ін. При цьому, зокрема, 
зверталась увага на значення поведін-
кової складової у взаєминах між дер-
жавами як самодостатніми суб’єктами. 
Враховуючи виняткове значення для 
безпеки і розвитку держави зміцнення її 
міжнародної суб’єктності, пильну увагу 
привертають імперативи представлен-
ня України в колі друзів, союзників чи 
противників. Інакше кажучи, постає 
питання, чи має Україна як легітимний 
суб’єкт міжнародних відносин власний 
національний характер. Безумовно, вся 
Україна як системна цілісність, як са-
модостатня етнокультурна реальність 
також має свої притаманні риси налаго-
дження взаємин, котрі істотно визнача-
ються і національним характером. І саме 
поведінка України має стати важливим 
психологічним чинником набуття нею 
статусу міжнародної політичної ваги й 
авторитету, повноцінної суб’єктності. 
Отже, ця проблема потребує спеціаль-
ного концептуального аналізу, що дасть 
змогу окреслити евристичні можливості 
оптимізації використання позитивних 
трендів у поведінковому іміджі України.

Чинники формування українського 
національного характеру

Витоки і постання українського на-
ціонального характеру детерміновані 
низкою чинників, з яких найголовні-
шими є такі: природні, життєдіяльнісні, 
геополітичні, культурні та державні.

Природні. Середовище проживан-
ня, в якому відбувався етногенез укра-
їнців, відноситься до лісостепового 
типу помірної смуги з іншими контакт-
ними екосистемами на пограниччі: лі-
совими  – на півночі, степовими та на-
півпустельними  – на південному сході, 
морськими – на півдні та гірськими – на 
південному заході. Слід при цьому мати 
на увазі, згідно з висновками палеогео-
графії, в цей період межа лісостепу май-
же впритул наближалася до Чорного 
моря, а рівень обох морів був на 8–12 м 
нижчим від сучасного, а тому такого 
широкого степового коридору, як нині, 
на півдні України не існувало. На цій те-
риторії, принаймні в межах Середнього 
Подніпров’я, фахівцями (В. Алєксєєв, 
В. Баран, В. Бунак, В. Даниленко, Л. Заліз-
няк, С. Сегеда та ін.) зафіксована антро-
пологічна неперервність автохтонного 
населення України протягом останніх 
10–12 тис. років. Це дає підставу вважа-
ти, що антропологічний тип місцевого 
населення є адаптивним саме щодо умов 
помірної смуги, з її сезонною циклічніс-
тю, достатньою кількістю води та біома-
си, потужними біокосними (за В. Вер-
надським) ресурсами, тобто ґрунтами. В 
такому випадку доречно згадати мудрий 
висновок Г. Гегеля про те, що практично 
всі великі цивілізації зароджувались та 
розквітали в помірних теренах: на пів-
ночі це було неможливим через вкрай 
суворі умови проживання, на долання 
яких необхідно було витрачати всі сили 
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і ресурси, на півдні, навзаєм, через до-
ступність і достатність продуктів харчу-
вання з природних біомів і стабільності 
сприятливих умов проживання зникала 
необхідність у раціоналізації своєї діяль-
ності задля виживання. 

Існує багата джерельна база, котра 
дає можливість віднайти автентичне 
бачення тих чи інших рис національ-
ного характеру наших предків, індуко-
ваних природними чинниками. Фунда-
тор медицини Гіппократ у праці «Про 
повітря, води і місцевості» пояснював 
войовничість скіфів їхнім способом 
життя та особливостями довкілля. Кла-
сик античної географії Страбон у своїй 
«Географії» описує роксолан, що живуть 
обабіч Борисфена-Дніпра, зауважуючи: 
«Ми вважаємо їх дуже щирими, геть 
нехитрими й набагато від нас помірко-
ванішими й задоволеними своїм стано-
вищем»  [19, с.  75]. Це один із перших 
описів національного характеру давніх 
українців взагалі. Уславлений грецький 
лікар Клавдій Гален оповідав притчу про 
скіфського мудреця Анахарсиса, зверта-
ючи увагу на національну гордість його 
народу: «Коли йому одного разу хтось 
дорікнув за те, що він варвар і скіф, він 
сказав: «Мені ганьба  – вітчизна, а ти  – 
віт чизні». Цими словами він чудово вра-
зив людину, нічогісінько не вартої і лише 
хвальковитої своєю вітчизною»  [19, 
с.  82]. В даному випадку проводиться 
ідея співмірності за своїми ціннісніми 
характеристиками етносу (держави) 
та її представників. Римський історик 
I ст. н. е. Помпей Трог, описуючи найдав-
ніші корені праукраїнців, наводить їхні 
прикметні характерологічні риси: вони 
живуть сім’ями, шанують справедли-
вість, до багатства байдужі, до їжі та одя-
гу невибагливі, а найважчим злочином 

вважають крадійство [19, с. 97–98]. Опи-
саний тип поведінки населення помірної 
смуги має низку особливостей і детер-
мінант, зокрема відсутність природних 
перепон, котрі дають можливість актив-
но комунікувати один з одним та вишу-
кувати різноманітні форми взаємодії з 
використання довкілля. В таких умовах 
формується колективізм, раціональ-
ність, доброзичливість, взаємодопомога, 
відповідальність, справедливість та інші 
моральні імперативи.

Життєдіяльнісні. В умовах помір-
ної смуги формуються своєрідні форми 
і способи взаємин із довкіллям місцево-
го населення, які найповніше репрезен-
туються господарсько-культурними 
ти пами (ГКТ) життєдіяльності. Це іс-
торично усталені моделі природокорис-
тування, властиві мешканцям тих чи тих 
кліматичних смуг. Для України протя-
гом всієї її осяжної історії найпошире-
нішим ГКТ було осіле землеробство та 
скотарство помірної смуги (степ, лісо-
степ, полісся), де мешкала основна хлі-
боробська людність; на периферії прак-
тикувались ГКТ напівкочових скотарів 
(у степу та горах), напівосілі збирачі та 
рибалки (морське узбережжя та великі 
ріки), напівосілі мисливці на хутрового 
та промислового звіра (ліси, гори, степ) 
та ін. [14, с. 530–531]. При цьому голов-
ною рисою всіх практикованих форм 
і типів життєдіяльності було те, що в 
основі своїй вона була продукуючою, а 
не суто привласнюючою. Інакше кажучи, 
життєвий ресурс автохтони створювали 
самі, не покладаючись лише на потен-
ціал традиційних екосистем, як-то від-
бувається в умовах натуральної еконо-
міки (збирачів, мисливців та рибалок), 
або грабунок поселень інших народів, 
що є звичним для номадів. Відповідно 



33Українознавство №3 (84) 2022

Крисаченко В. Національний характер України: генеза...

креативне буття праукраїнців формува-
ло в них архетипові риси працьовитості, 
винахідливості, комунікабельності, смі-
ливості, родинності, прогностичності, 
дбайливості, охайності, впевненості та 
самодостатності. Напружена і водночас 
творча повсякденність, переконаність 
у сталому бутті, переживання майбут-
нього як сучасного викликали до життя 
емоційність, чутливість, ліризм, сенти-
ментальність, індивідуалізм, свободу, 
замріяність та любов. На українських 
чорноземах сформувався поведінковий 
тип творця сприятливого для життя і 
розвитку довкілля, з’явився свій україн-
ський Господар.

Геополітичні. Ще «батько історії» 
Геродот окреслив зовнішні обриси Укра-
їни у вигляді дещо скошеного чотири-
кутника, котрі практично збігаються з 
кордонами сучасної України. Це емпі-
ричне спостереження про певну північ-
но-чорноморську природно-цивіліза-
ційну окремішність науково підтвердив 
академік С. Рудницький, довівши, що 
Україна являє собою чітко виокрем-
лену геополітичну реальність, певну 
системну єдність території з її людніс-
тю, з власними осібними природними, 
культурними, діяльнісними та іншими 
вимірами  [26]. В сучасному розумінні 
поняття «геополітична реальність» по-
значає певну просторову дискретність 
на поверхні планети, яка витворена сво-
єрідністю її етно-екологічних та ланд-
шафтних умов, людність якої тяжіє до 
ціннісної інтеграції та консолідації, а сам 
край має виразні біосферні ознаки  [15, 
с.  15]. На відміну від номадів, кочови-
ків, котрі задля ресурсів кидають об-
жите і переміщуються в «перспективні» 
краї для використання місцевого ресур-
су, осіле населення завжди мусить бути 

насторожі і напоготові в обороні рідної 
землі. Для України ця обставина завжди 
була вкрай актуальною, оскільки межі 
її як геополітичної реальності не захи-
щені надійними природними перепо-
нами, а тому видавались, особливо для 
непроханих і охочих до чужого зайд, 
легкими для доступу і споживання. Від-
повіддю місцевого населення був спро-
тив у різноманітних формах, включно з 
організованим військовим. Особливо це 
яскраво виявилося в часи протистояння 
Скіфії перським завойовникам, антської 
держави – нашестю готів, гунів та аварів, 
давньої Русі – татаро-монгольським ор-
дам, а в подальшому – в обороні рідної 
землі від польських, турецьких та росій-
ських загарбників. Стан перманентної, 
потенційної чи реальної, напруги перед 
можливим вторгненням закріпив у ха-
рактері українців такі риси, як патріо-
тизм, мужність, героїзм, самовіддача, 
жертовність, відвага, затятість, винахід-
ливість, передбачливість, аскетизм, по-
братимство та довіра.

Культурні. Визначальним цивіліза-
ційним чинником формування націо-
нального характеру є витворена укра-
їнським народом культура, і ми можемо 
пишатися як її давністю, так і неповтор-
ністю. Причому, як зазначав класик куль-
турології Володимир Антонович, попри 
локальні відмінності, нація «в цілому 
має свою віками, навіть тисячоліттями 
вироблену єдину українську культуру, 
культуру Єдиної Соборної України» [33, 
с.  24]. В сфері матеріального виробни-
цтва усталювались засоби і прийоми 
праці, інструментарій, технології, ре-
месло, обмін та торгівля, раціоналізація 
тощо, що піднесло українців до статусу 
найрозвиненішої хліборобської нації 
в Європі. Духовна культура, наскрізь 
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пронизана парадигмою кордоцентриз-
му, філософії серця, головним центром 
уваги і смислом творчості завжди мала 
людину, причому в її найсокровенніших 
мріях і жаданнях, злетах і стражданнях, 
здобутках і втратах, високому призна-
ченні жити серед людей і задля людей. 
В основі кордоцентризму не стадна чи 
общинна, а особистісна самосвідомість 
з чітким переконанням того, що істину 
слід шукати і знаходити в людському 
серці. Саме воно, серце, створює образ 
буття як цілісного, сущого, усталюючись 
в якому людина має покладатись на по-
чуття, розум, споглядання, сприйняття, 
співвіднесення, призначення, вартість, 
пам’ять та волю. Породжені україн-
ською культурою, названі риси увійшли 
до кола домінантних архетипів його на-
ціонального характеру. І саме культура 
поставала не лише каталізатором, але й 
оберегом ідентичності народу, особливо 
в скрутні часи бездержавності. В цьому 
вимірі існують достатні підстави вести 
мову про поведінковий тип Філософа, 
Любомудра, тобто людини, котра відчу-
ває, переживає, сприймає до серця і дбає 
про майбутню долю батьківщини.

Українське суспільство на імперське 
нищення козацько-лицарської парадиг-
ми формування національного харак-
теру відреагувало покликом до життя 
інших, не менш ефективних і дієвих кон-
центрів самоорганізації народу, зміцнен-
ня його самосвідомості. Цією відповіддю 
було національне пробудження у сфері 
культури, літератури та мистецтва. 
Українське письменство, зокрема поезія, 
проза та драматургія, образотворче мис-
тецтво, філософська та історична дум-
ка, священство, тобто всі небайдужі до 
долі власного народу, своїми засобами 
явили світові (і собі самим) існування 

українського народу, з його власною мо-
вою, історією, рідною землею, людьми, 
їхніми надіями і сподіваннями. Духовні 
провідники нації закликали «земляків, 
в Україні сущих» згадати, що вони укра-
їнці, що ця земля  – їхня батьківщина, 
на якій хоче панувати нахабний чужи-
нець. І до початку XX ст. сталося бажане 
і омріяне: національна самосвідомість 
народу України почала невпинно пробу-
джуватись, мільйони «Я» почали транс-
формуватися в цілісне «Ми», з’явилось 
почуття єдності українців з її різних 
теренів, бажання самим вершити свою 
долю. Як наголошував відомий «шістде-
сятник» Володимир Жмир, «завершаль-
ним компонентом тут є політико-право-
ві форми національної самосвідомості, 
обґрунтування необхідності інституалі-
зованої стабільності етносу, цілісності 
«Ми». Актуалізується проблема затвер-
дження структури національних вартос-
тей, захисту їх в усталених державних 
формах»  [12, с.  108]. І протягом всього 
XX  ст. український народ докладав від-
чайдушних зусиль, щоб таки «усталити 
державні форми» у вигляді УНР, ЗУНР, 
Української Держави (Гетьманщини), 
Директорії, Карпатської України і, на-
решті, незалежної України зразка 1991 р. 
І так само, як державне будівництво від-
бувається в умовах шаленого спротиву 
північного ворога України, з втратами і 
поразками, розчаруваннями і надіями, 
таким самим випробуванням піддається 
і її національний характер, зі спробами 
замулити та знівечити його, замінити 
ерзац-матрицями служіння загарбнику. 

Державні. Найвищою формою по-
літичної організації людських спільнот 
є держава, тобто система організацій-
но-управлінських органів забезпечення 
цілісності функціонування суспільства в 
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межах певної території як просторового 
вмістилища та матеріальної основи жит-
тєдіяльності консолідованих індивідів. І, 
безумовно, саме від форми державного 
правління залежить зміст та напрямок 
впливу на вироблення нормативних за-
сад життя та поведінки її громадян. Згід-
но з історичними джерелами, в державах 
скіфів та антів виразно простежувались 
ознаки військової демократії з елемента-
ми розвиненого народоправства у мир-
ний час та беззастережної дисципліни і 
порядку під час проведення військових 
дій [8; 19; 33]. В княжі часи ці риси сус-
пільної організації були продовжені і 
розвинені, причому взаємини зверхника 
держави і народу тяжіли до принципів 
конституційної монархії, з унормованим 
законодавством (зокрема, в «Руській 
правді» Ярослава Мудрого) щодо прав 
і обов’язків кожної із сторін. При цьо-
му, з огляду на геополітичне становище 
України, потреба в гарантуванні безпеки 
населення і території, налагодженні ви-
гідних торговельних зносин із сусідніми 
країнами була ледь не головною функ-
цією центральної влади. І робили це не 
прийшлі варяги, а власні організовані 
структури. Як довів М. Грушевський, 
Київ взяв ці обов’язки на себе, для 
чого і були, зокрема, створені відповід-
ні структури – дружини: «Вже в IX віцї, 
була неможлива без орґанїзованих, за-
всіди готових до оборони воєнних дру-
жин, і вони мусїли зявити ся тут дуже 
рано» [8, с. 389]. 

Постійна князівська дружина ви-
користовувалась насамперед для забез-
печення внутрішнього спокою та за-
хисту володінь і утримувалась коштом 
податків та земельних ленів. Великокня-
жа дружина могла доповнюватись «спи-
сами» удільних князів, при цьому полк 

із 900 таких «делегатів» міг нараховува-
ти близько семи тисяч воїнів. Це давало 
можливість під час значних військових 
акцій, наприклад, у з’ясуванні стосунків 
з Візантією чи Хазарією (князі Олег та 
Святослав), вести до бою військо з де-
кількох десятків тисяч бійців. Прикмет-
но, що давньоруське військо практично 
ніколи не здійснювало загарбницьких 
походів, а тому в масовій свідомості 
міцно закріплювалися архетипи рідної 
землі та батьківщини, їхньої святості. 
У подібних змаганнях і закріплювались 
в характері такі риси, як сміливість, від-
даність, самопожертва, витривалість, ге-
роїзм, взаємодопомога, товариськість та 
патріотизм.

Поза сумнівом, найяскравішим вті-
ленням архетипових рис національного 
характеру українців постає його явлен-
ня у вигляді запорозького козацтва. 
Очевидно, в даному випадку якраз і має 
йтися про базову особистість, тобто 
таке поєднання загальноприйнятих рис 
і форм поведінки, котре своєрідним чи-
ном може слугувати еталонним для всі-
єї нації. Вже в XIV–XV ст., коли Україна 
перебувала в складі Великого князівства 
Литовського, міщани і селяни зорганізо-
вувались у полки територіальної само-
оборони з тим, щоб мати змогу дати відсіч 
нападам татар чи ногайців. Період із XVI 
і практично до кінця XVIII ст. вважаєть-
ся часом розквіту козацького феномену 
як форми самоорганізації українського 
суспільства задля противаги зовнішнім 
загрозам та здійснення прогресивних 
реформ всередині країни. Причому ко-
зацтво функціонувало щонайменше у 
двох організаційних формах – міському 
(реєстровому) та вільному (запорозько-
му). Попри організаційні умовності воно 
було єдиним і щодо свого суспільного 
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призначення  – обороняти Україну, і 
щодо непорушних цінностей, зокрема 
незалежності та демократії. Запорожці 
зуміли створити, навіть в умовах співіс-
нування з Річчю Посполитою, своєрідну 
«християнсько-козацьку республіку» 
(за оцінками європейців), вільну дер-
жаву, в якій гартувалися міць і харак-
тер української людини. Своїм впливом 
вона охоплювала всі українські терени, 
концентруючи в своєму осідку, на Січі, 
чималу стабільну спільноту, ладну і дати 
відсіч ворогу, і дбайливо господарювати. 
За оцінками Д. Яворницького, який ско-
ристався даними архівних джерел, про 
демографічну наповненість Січі можна 
мати уяву з таких показників: 1534  р.  – 
2 тис., 1594 р., – 6 тис., 1671 р. – 20 тис., 
1732  р.  – 10 тис., 1762  р.  – 20281 особа, 
1775 р. – 59637 осіб [39, с. 115–125]. І це 
була еліта нації, на поклик і під стяги 
якої за потреби ставали десятки і сотні 
тисяч однодумців зі всієї України.

Саме козацтво стало рушійною си-
лою Визвольної війни українського на-
роду 1654–1657  рр., саме воно піднес-
ло на належну височінь міжнародну 
суб’єктність України. Його зусиллями, 
під проводом мудрих керманичів, було 
апробовано та опредметнено моральний, 
політичний, військовий, культурний 
та релігійний дискурси, котрі витвори-
ли синтетичну цілісність національно-
го характеру українців. У запорозькій 
спільноті панували принципи прямої 
демократії, включно з виборністю та під-
звітністю посадових осіб, а громадянська 
воля була вирішальним чинником регла-
ментації практично всіх сфер життя. Як 
зазначає П. Сас, «публічно виражена ко-
лективна воля (владні і політичні рішен-
ня козацької ради) накладалася в полі-
тичній свідомості запорожців на певний 

ціннісний підтекст і набувала для них 
значення морального імперативу. Це зу-
мовлювало утвердження в запорозькому 
середовищі відповідних установок пу-
блічної поведінки, а також вшанування 
козаками цінностей виразно громадян-
ського спрямування» [29, с. 284–285]. Та-
ким чином, як і у випадку утвердження 
ліберальних цінностей у Західній Європі 
в часи революцій, саме українське сус-
пільство визначало «правила гри» щодо 
поведінки всіх своїх членів, і з часом 
унормовані законами принципи стають 
частиною внутрішнього світу кожного 
з членів громади. І зовсім не випадково 
в українській народній творчості і літе-
ратурі слово «козак» набуло символіч-
ного змісту як зразка, ідеалу, мірила 
найкращих людських якостей. Це був 
той символічний образ, з яким співмі-
рювала свої вчинки молодь, на захист 
якого очікували всі потребуючі люди, 
про якого мріяли дівчата в очікуванні 
судженого. Саме в таких випробуваннях 
сформувався образ воїна-захисника, ли-
царя і героя, і українське козацтво стало 
його земним втіленням, оскільки не жа-
ліло свого життя задля спокою України. 
Йдеться про поведінковий тип Воїна, 
етимологізованого в Україні як Козак. 

Деформаційний тиск Росії 
Теоретики євразійської доктрини 

Н. Бердяєв, Н. Кавелін, В. Ключевський, 
Н. Лосський, В. Соловйов, О. Трубец-
кой, звичним чином мовлячи про уні-
кальність російського народу, аксіо-
матизують богообраність влади, його 
релігійність, общинність та вірність 
правителю  [18]. Відповіді на подібні 
фантомні самолюбування і возвеличен-
ня містяться в наукових дослідженнях, 
зокрема з історії, психології та філософії, 
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незліченних подорожніх враженнях са-
мовидців російського буття, з котрих 
проглядається зовсім інший образ росій-
ського характеру. Французький монар-
хіст маркіз Астольф де Кюстін відвідав 
Росію у 1839 р. і одразу помітив її золо-
тоординське нутро: «За нащадків Чин-
гісхана Азія востаннє кинулась на Євро-
пу: відступаючи, вона вдарила об землю 
п’ятою – і так постав Кремль» [16, c. 34]. 
В країні процвітає деспотизм і тиранія, 
а над усім панує ідея війни, підживлю-
вана вічним страхом: «У народі – давке 
відчуття тривоги, в армії  – неймовірне 
звірство, в адміністрації – терор, що по-
ширюється навіть на тих, хто терори-
зує інших, у церкві – низькопоклонство 
і шовінізм, серед знаті  – лицемірство й 
святенництво, серед нижчих класів  – 
невігластво й крайні злидні. І для всіх і 
кожного – Сибір» [16, с. 38]. Зафіксована 
французом матриця тогочасної росій-
ської реальності без суттєвих корекцій 
чинна як щодо попередніх етапів роз-
витку імперії, так і її наступних фор-
мовтілень, включно з нинішніми часа-
ми. Класик наукової етнографії Фрідріх 
Ратцель, фіксуючи вплив монголів на 
формування росіян, вказував на фізичні 
та розумові («регресивні») запозичення, 
але найпомітніші зміни відбулися саме в 
поведінці: «Сприятлива для утворення 
політичних мас здатність монголів до 
безсловесної покори безумовної витри-
валості … перейшла і до росіян»  [24, c. 
16].  І ще одну золотоординську тра-
дицію успадкувала Росія як універсаль-
ний комунікаційний регулятив, а саме 
введення співрозмовника в оману, тоб-
то дискурс брехні, неправди. В самій 
управлінській ієрархії цей дискурс прак-
тично не використовується, оскільки ко-
мунікація в ньому векторизована і має 

форми наказу (згори вниз) або звіту про 
виконання (знизу вгору). У такому ви-
падку будь-яка лжа у звітності карається 
смертю. У всіх же інших міжсуб’єктних 
чи міждержавних взаєминах брехня вва-
жається гідністю та вмінням, оскільки 
дає можливість ошукати іншу сторону 
з вигодою для себе. Практикована як 
державна політика, брехня стала нео-
дмінною складовою всього російського 
характеру.

Механізм формування національно-
го характеру в державах тоталітарного 
штибу знаходиться на іншому цінніс-
ному полюсі  – не відтворення архети-
пових культурних рис, а своєрідне про-
грамування бажаної для влади моделі 
поведінки. Образне означення та логіс-
тику цього процесу запропонував пред-
ставник знаної культурологічної школи 
«Культура і особистість», британський 
антрополог Дж. Горер, висунувши т. зв. 
«пелюшкову» гіпотезу. Смисловим кон-
центром цього узагальнення є теза про те, 
що «російська душа – сповита душа» [37, 
с.  540]. Вчений порівняв інформаційно-
догматичний тиск подібної держави на 
своїх громадян із щільним замотуван-
ням немовлят у пелюшки. Маля не має 
можливості рухатися, а тому мусить тер-
піти подібний стан, бути покірною. Роз-
рада настає лише під час перепеленання, 
коли вивільняються ручки та ніжки, і 
дитина може сповна насолодитися їхні-
ми рухами. Екстраполюючи на доросле 
населення, сучасні дослідники перекон-
ливо обґрунтовують, що подібна етоло-
гічна матриця породжує в російському 
суспільстві стан масового мазохізму, 
за якого потенційною жертвою режиму 
може стати будь-хто і будь-де [23]. 

Для деспотії етнокультурне по-
ходження існуючих чи потенційних 
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підданих не має аніякісінького зна-
чення: вони для неї є tabula rasa, чистою 
дош кою, на якій російський наставник 
викарбує свої правила поведінки. Як сво-
го часу горезвісний теоретик «мічурін-
ської біології» Трохим Лисенко, улещую-
чи Й. Сталіна, запопадливо твердив: «У 
нашому Радянському Союзі, товариші, 
люди не народжуються, народжують-
ся організми, а люди в нас робляться, – 
трактористи, мотористи, механіки, ака-
деміки, вчені і так далі і так далі. І один 
із таких зроблених людей, а не народже-
них, я – я не народився людиною, а став 
людиною» [30, с. 27]. І він таки говорив 
правду, оскільки в тій реальності, яку 
для нього уособлював генсек, людину не 
відтворювали та творили, а конструю-
вали за певною матрицею, вона става-
ла не об’єктом виховання і розвитку, а 
управління і використання.

Існування подібних зомбованих іс-
тот пов’язане з колосальним внутрішнім 
дискомфортом, викликаним супереч-
ностями між спадковою та культурною 
пам’яттю, з одного боку, і новою матри-
цею поведінки  – з другого. Це призво-
дить до найрізноманітніших результатів: 
спротиву (свідомого і несвідомого), по-
слуху, адаптації (прийняття правил гри), 
аж до повного перевтілення та стану 
модальної (для цього режиму) особис-
тості. А на масовому суспільному рівні 
в тоталітарному суспільстві спостері-
гається певна циклічність: довгі періо-
ди «нерухомості»  – депресії, служіння і 
послуху, із інтраверсією та замкненістю 
в самому собі змінюються спалахами со-
ціальної активності. Подібна активність 
векторизується, головно, самою владою, 
причому найкращим об’єктом її уваги 
є той чи інший образ «ворога», на яко-
го і покладають всі провини за життя у 

«пелюшках» режиму. Щоправда, час від 
часу стається нерегульована і непрогно-
зована активність, тоді відбувається те, 
чого в Росії влада жахається якнайбіль-
ше – різноманітні бунти та «смути» (до-
статньо згадати часи правління Бориса 
Годунова, Ніколая II чи Михайла Горба-
чова). Потому владі доводиться доклада-
ти чималих зусиль, щоби знову затисну-
ти населення в пелюшкову – кирзову або 
тюремну – робу. 

Отже, для власного населення  – по-
стійний контроль та примус, у зносинах 
зі світом – пильний погляд навкруг, «чи 
нема країни, щоб загарбать і з собою 
взять у домовину» (Т. Шевченко), під-
живлюваний каталізатором у вигляді ці-
леспрямованого створення образу пер-
манентних «ворогів» для Росії. Загалом 
тоталітарний тип соціальної організації 
нівелює людські якості, знищує інди-
відуальність людини, її самостійність 
та якісність, формує усереднену масову 
свідомість та поведінковий дискурс. По-
дібна людська маса є зручною в управ-
лінні, оскільки влада володіє інструмен-
тарієм трансформації її в консолідовану 
зграйність, в основі якого знаходяться 
два вольових імперативи – заманювання 
користю (здобиччю) і застосування кари 
(примусом). Тим самим людське існу-
вання в тоталітарній системі практично 
повністю спрямоване на забезпечення 
виживання індивіда як фізичної істоти.

Цілком зрозуміло, що не лише мар-
кіз де Кюстін та етнолог Ратцель зверну-
ли увагу на цю російську роздвоєність. 
Апологети настійливо торочать про 
«загадковість» російської душі, пасіо-
нарність, тобто винятковість цього на-
роду і т. ін. Але ось які ідіоми наводить 
В. Даль у своєму «Толковому словнику» 
з прикметником «русский»: «Русский 
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ум  – задний ум  – запоздалый. Русский 
Бог  – авось небось да как-нибудь. Рус-
ский час  – невесть сколько» (виділення 
В. Даля. – В. К.) [9, c. 570]. В цих порів-
няннях – віковий висновок самого наро-
ду, самокритична оцінка власного буття. 
Але і мудрі філософи констатують те ж 
самісіньке явище, котре С. Бердяєв на-
зиває індетермінованістю в житті ро-
сійської людини, малозрозумілої для 
європейців. «Потрібно пам’ятати, – під-
сумовує філософ,  – що природа росій-
ської людини дуже поляризована. З 
одного боку – покора, відречення; з дру-
гого боку – бунт, викликаний жалістю і 
волаючий до справедливості. З одного 
боку  – співчуття, жалісність, з другого 
боку  – можливість жорстокості; з од-
ного боку – любов до свободи, з друго-
го  – схильність до рабства»  [1, с.  715]. 
Пояснення цій «полюсності» знаходимо 
в зверненні до понятійного бінома «ар-
хетипи-стереотипи». Цілком зрозуміло, 
що архетиповими ознаками, спільними 
для всіх народів, у т. ч. і для росіян, є по-
зитивні характеристики, оскільки саме 
вони дають можливість роду-племені іс-
нувати та відтворюватись. Стереотипи ж 
формуються шляхом накладання тих чи 
інших канонів і правил поведінки влад-
ними (домінантними) структурами. А 
тому всі негації на кшталт жорстокості, 
розбою, насильства чи ненависті  – на 
сумлінні керманичів цієї держави з їхнім 
векторизованим «вихованням» на поко-
ру та розбій.

Загальновідомою є політична заан-
гажованість сучасної російської соціаль-
ної аналітики, однак навіть упереджені 
показники щодо суспільних настроїв 
росіян вельми прикметні щодо оцінки 
сутнісних рис їхнього національного ха-
рактеру. Всеросійський центр вивчення 

громадської думки влітку 2020  р. опри-
люднив результати опитування, в якому 
йшлося як про позитивні, так і негативні 
його риси. Так, позитивні риси існують, 
але їхнє представництво просто «вра-
жає»: мужність та стійкість притаманна 
23% респондентів, терпимість та без-
відмовність  – 18%, взаємовиручка та 
товариськість – 14%, патріотизм та гор-
дість – 13%, а чесність та щирість – лише 
11%; при цьому 70% вважають, що ро-
сійський характер таки є [27]. Якщо вра-
хувати, що ті ж самі респонденти щиро 
фіксували значну поширеність таких 
суто «національних» рис, як пристрасть 
до пияцтва та наркотиків, покладання на 
«авось», агресивність, заздрість, жорсто-
кість тощо, то маємо досить близький 
до автентичного образ орди «визволите-
лів», котрі нині топчуть своїми чобітьми 
українську землю в Криму та на Донбасі.

Означені засоби і механізми форму-
вання «російської душі» Москва най-
повнішою мірою застосовувала і засто-
совує в нинішній час і щодо українців, 
маючи на меті їх трансформацію у вір-
них та надійних «гвинтиків» імперії. І на 
шляху до повної трансформації питомий 
українець має зникнути, а натомість з’я-
ви тися «малорос», хоча й недолугий, але 
вже майже «русский человек». Модальна 
особистість у вигляді «малороса» постає 
як витвір імперської влади, для якої по-
трібен був саме такий підданий – лояль-
ний, слухняний, відданий, здатний на 
виконання будь-яких вказівок та забага-
нок Москви.

Видатний український мислитель 
Євген Маланюк у своїй праці «Мало-
російство» (1959) зробив своєрідний 
анатомічний розтин «хворого» на важ-
ку недугу українського організму. І ви-
являється, що вона не є внутрішньою, а 
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привнесеною, причому ця ін’єкція зроб-
лена ворогом. «Що таке малорос?» – за-
дається питанням вчений. І відповідає: 
«Це  – тип національно-дефективниий 
(виділено Маланюком.  – В. К.), скалі-
чений психічно, духовно, а в наслідках, 
часом – і расово» [20, c. 7]. Тим-то роз-
будова нової незалежної України після 
1991  р. ледь не головною внутрішньою 
перепоною мала подолання внутрішньо-
го малоросійства [28].

У структурі імперії малоросійство 
живилося двома джерелами: з одного 
боку, бажанням центральної влади мати 
упокорене аборигенне населення з від-
повідною нормою реакції на будь-які її 
забаганки, з другого – інстинктом само-
збереження, тобто адаптивною поведін-
кою частини населення на прийняття 
запропонованих загарбником ідейно-
ціннісних вимог. Подібно до цуцика, 
який ластиться до господаря і крутить 
хвостом в очікуванні кусня м’яса, забу-
ваючи при цьому, що його предком був 
гордий повелитель лісів – вовк, малорос 
задля допуску до панського столу ладен 
відректися від усього святого  – мови, 
віри, звичаїв, предків, рідної землі.

Процес деформації української лю-
дини в малороса прикметний низкою 
соціокультурних та психічних відхи-
лень від норми. З боку домінантного 
регулятора на об’єкт впливу наклада-
ються смислові контенти поведінкових 
реакцій, адекватних заявленій владою 
системі світоустрою. На поверхні це по-
стає як визнання власної меншовартості 
та недолугості, нездатності до повноцін-
ної соціалізації та просування по ієрар-
хічній драбині. Ця перепона усувається 
шляхом повної переідентифікації осо-
бистості, в даному випадку – з малоро-
са на росіянина. Але в цьому разі нова 

особистість має повністю відректись і 
позбутися навіть антуражних (залише-
них як декоративні) для цього «провін-
ційного» підданого прикмет, наприклад, 
одягу, звичок, характеру. А старому, «ма-
лороському», образу влада залишає всі 
ознаки власного негативного штибу, які 
вона екстраполює на цей об’єкт із себе са-
мої. Інтерналізація, тобто проекція нега-
тивних рис з панівної культури на місце-
ву, підвладну, покликана векторизувати 
суспільну думку у напрямку зверхності, 
зневаги, ненависті до «інших». На рівні 
семантичному постає навіть своєрідний 
сленг соціальної домінантності щодо 
таких спільнот типу «хохол», «деревня», 
«мужичье», «колхоз», аж до сучасного 
«понаехавшие». Тим самим подібний 
суспільний настрій стає ще однією спо-
нукою для окремих представників цих 
«інших» («інородців»  – по-московськи) 
позбутися цього тавра парії, «недотор-
каного».

Не випадково імперська влада піс-
ля руйнування Запорозької Січі та роз-
порошення козацтва по світу робила 
все, щоб зітерти з людської пам’яті цей 
символ людської поведінки, караючи та 
підкуповуючи старшину, закріпачую-
чи козацтво, забороняючи мову, звичаї, 
пам’ять, тобто все те, що стояло на заваді 
перетворенню їх у покірну масу. Внаслі-
док цього базова особистість ідеально-
го українця почала набувати рис мо-
дельної особистості, тобто такої, в якій 
поведінкові тренди не поєднувалися в 
органічне ціле, а являли собою еклек-
тичну суміш архетипів та стереотипів. 

Потенційні малороси, у свою чер-
гу, мають насамперед здійснити нару-
гу над собою та своїм родом. Не лише 
із свідомості, але й підсвідомості має 
бути викреслена пам’ять про науку 
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батька-матері, перекази про рід та ми-
нувшину, слід забути про своє походжен-
ня, національні корені. А на озброєння 
має бути взята логістика адаптації та 
пристосуванства, політичної мімікрії, 
конформізму. На втіху притлумленому 
особистісному «Я» зберігаються лишень 
просвітки етноінфантилізму у вигляді 
застільної пісні та гіркої сльози за своє 
зламане життя. Але навіть це не рятує 
від внутрішнього дискомфорту, відчуття 
соціальної неповноцінності. І тоді в душі 
малороса пробуджується імперська мо-
дальність, і він свою лють та злість за 
порушену долю вихлюпує на своїх єди-
нокровних братів-українців, стає святі-
шим за Папу Римського. Знущання над 
своїми єдинокровними ближніми є сво-
єрідною помстою за те, що вони просто 
існують як самодостатні особистості, не 
зламані владою, і тим самим щоденно і 
щомиті нагадують йому про свою пер-
вісну сутність, що існувала до імперської 
деформації. Бажання довести новим гос-
подарям свою корисність і тим самим 
заслужити їхню прихильність і бажаний 
соціальний статус робили малоросів 
найвідданішими холопами держави.

Але був ще один, прискорений, шлях 
до зміни свого соціального статусу на 
користь імперії. Це найважчий злочин 
проти свого народу – зрада. Її здійсню-
вали гуртом і поодинці, інколи – з ідей-
них міркувань, але зазвичай – з користі. 
Подібні вчинки побутують практично 
в будь-якій з імперій, для яких змістом 
поведінки з уярмленими народами є 
гасло «розділяй і володарюй». В Украї-
ні, на жаль, вони не стали винятками, а 
подекуди призводили до жахливих на-
слідків для народу. Так, під час народ-
ного повстання під проводом Северина 
Наливайка гетьман Григорій Лобода 

перекинувся до поляків, чим приско-
рив його поразку. Ярема Вишневецький, 
спадкоємець уславленого лицарського 
роду, відомий як безжалісний каратель 
українських повстанців, затятий про-
тивник війська гетьмана Богдана Хмель-
ницького. Полковник Іван Ніс в часи 
гетьмана Івана Мазепи здав царським 
військам Батурин, які дотла його зруй-
нували, а мешканців вирізали. Перелік 
можна продовжувати дуже довго, згаду-
ючи навіть відступництво цілих страт, 
переважно зі старшинської та управлін-
ської еліти. На жаль, аналогічні явища 
нікуди не зникли і в наші дні. Зокрема, 
на самому початку агресії РФ проти 
України в АРК, Луганській та Донецькій 
областях чимало працівників органів 
управління, безпекових та військових 
структур перейшли на бік ворога, чим 
значно полегшили нападнику порушен-
ня суверенітету і територіальної ціліс-
ності України.

Евристика американської моделі 
формування національного характеру

Для розуміння історичних видо-
змін і трансформацій національного 
характеру надзвичайно важливим є вра-
хування особливостей його основних 
форм, якими є т. зв. базова особистість 
та модальна особистість. Класик куль-
турної антропології Абрам Кардинер в 
поняття «базова особистість» вкладав 
такий зміст: це певний стиль мислення 
і життя, завдяки яким людина отримує 
захист, повагу, підтримку, схвалення та 
пошанування від своєї питомої довкіль-
ної спорідненої спільноти. Базова спіль-
нота формується шляхом виховання в 
автентичному середовищі і самим сво-
їм існуванням визначає долю народу – 
бути чи не бути.
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Важливим складником у комуніка-
тивному дискурсі представників різних 
спільнот є апеляція до різноманітних 
стереотипів, насамперед етнічних, а та-
кож статевих, сексуальних, професійних, 
поведінкових тощо. В функціональному 
розумінні стереотипи використовують-
ся для: 1) розпізнавання об’єктів інтере-
су (когнітивний аспект), 2) визначення 
ставлення до нього, особистої оцінки 
(емотивний, аксіологічний) та 3) фор-
мування певного типу поведінки щодо 
носіїв відповідних ознак (етологічний, 
конативний). У цьому контексті етнічні 
стереотипи постають спрощеними, схе-
матизованими образами етнічних груп, 
закріпленими в колективній пам’яті 
нав’язаними кодифікованими ознаками. 
При цьому принципового змісту набуває 
зміст стереотипів: чи є він самонабутим, 
тобто несе позитивну ідентифікацію, або 
закорінений у сфальшованих недругами 
викривлених та накинутих для вжитку 
образливих та неправдивих образах і ха-
рактеристиках певної спільноти.

Етнічна самосвідомість формує по-
зитивні стереотипи про власне буття, 
так само чинить і громадянське сус-
пільство. І дійсно, на формування на-
ціональних характерів істотний, а по-
декуди і вирішальний вплив мають і 
демократична форма, і зміст державної 
організації суспільства. Вона також, як 
і авторитарна, створює своєрідний век-
тор трансформації вихідних ментальних 
характеристик населення, котре входить 
до їхньої сфери компетенції. Найпоказо-
вішою з існуючих підходів є американ-
ська модель формування національного 
характеру, котру умовно можна назва-
ти «парадигмою пілігримів». У дано-
му випадку йдеться про формування 
базового національного характеру з 

певної множини модальних характерів 
і опредметнення його у вигляді сукуп-
ності певних позитивних стереотипів.

Ця модель бере свій формальний по-
чаток з Угоди про утворення громадян-
ського суспільства, підписаної у листо-
паді 1620 р. на борту корабля «Травнева 
квітка» європейськими переселенцями 
до Північної Америки. Більшість серед 
них складали члени опозиційної англі-
канській церкві громади «брауністів», 
які згодом і отримали назву батьки-пі-
лігрими  – на пошанування їх символіч-
ного значення як піонерів-засновників 
нової держави. Саме в цій суспільній 
угоді і містяться витоки майбутнього 
американського характеру та способу 
життя з його постулатами про суверені-
тет народу, верховенство права, рівність 
усіх громадян перед законом, державу 
як інструмент захисту власних інтересів 
тощо, котрі, у свою чергу, є породжен-
ням таких європейських здобутків, як 
лібералізм, просвітництво, протестан-
тизм, громадянська ініціатива та ін. [41]. 
Згодом американський Білль про права 
законодавчо закріпив пріоритет загаль-
ноамериканських цінностей, серед яких 
чільне місце посідають: народ (всі грома-
дяни), союз (незалежних штатів-держав), 
свобода, справедливість, добробут і спо-
кій. У подальшому вдосконалення зако-
нодавчого та виконавчого забезпечення 
відповідних пріоритетів стало наріжним 
каменем функціонування демократії, і 
декларативні заяви отців-пілігримів та 
батьків американської незалежності на-
бували нормативного значення, а зго-
дом  – стали стереотипами поведінки, 
звичним поведінковим патерном прак-
тично для всіх громадян країни, в під-
сумку  – атрибутивними рисами амери-
канського національного характеру.
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Своєрідним оглядом розвитку аме-
риканського суспільства за останні 
чотири століття став Тиждень націо-
нального характеру, котрий відбувся в 
США у жовтні 2006 р. Виступаючи з цієї 
нагоди, тодішній президент Дж. Буш 
наголосив на потребі виховання визна-
чальних рис, які лежать у підвалинах 
національного характеру: солідарності, 
мужності, чесності та патріотизму. Тим 
самим національний характер набуває 
інструментального, прикладного зна-
чення як ефективний засіб єднання та 
консолідації всього суспільства навко-
ло загальновизнаних і загальноприй-
нятих американських цінностей. Слід 
зауважити, що послідовність зусиль 
громадянського суспільства, підкріпле-
них владними інституціями, призвела 
до формування смислових загальнона-
ціональних патернів практично для всіх 
сфер життєдіяльності. В сфері особис-
тісній  – це культ краси, сили, молодос-
ті, оптимізму, комфорту та ін., у взаєми-
нах між людьми – привітність, усмішка, 
оптимізм, рівність та коректність, в сус-
пільних відносинах  – підпорядкування 
законам, історична пам’ять, американ-
ська мрія, відданість батьківщині, наці-
леність на успіх [22]. 

Національний характер 
сучасної України

Століття деформаційного тиску 
на український характер спричинили 
його дезінтеграцію, істотне порушен-
ня його базової (архетипової) моде-
лі з привнесенням певних трендів та 
стимулів поведінки, супротивних на-
ціональним інтересам. Етнопсихолог 
І. Гончаренко звертав увагу на значення 
такого психічного стану, як «розщеплен-
ня характеру». «Обдаровані надміру 

чуттям, – зауважує вчений, – ми маємо 
недостатній контроль його з боку інших 
психічних складників, як воля й розумо-
ві обдарування»  [5, с.  17]. Показовими 
щодо цього є своєрідна нетерплячка та 
емоційне зудіння в очікуванні швидко-
го позитивного результату вчиненого; 
його відсутність призводить до розчару-
вання, деякої зневіри та навіть відмови 
від здійсненого, тобто його руйнування. 
Підсумовуючи свої виклади, І. Гончарен-
ко наголосив: «Чуття меншовартости 
можна поборювати протилежним чут-
тям національної гідности й гордости»[5, 
с. 27]. І через понад півстоліття на ці сло-
ва відгукувалось українське суспільство, 
виходячи на всеукраїнські Майдани в 
разі потреби, тобто тоді, коли виникало 
відчуття негативних тенденцій у розвит-
ку держави і неадекватних дій з боку 
представників влади. Це було, зокрема, у 
вигляді Революції на граніті, Помаранче-
вої Революції та Революції Гідності, коли 
колективна воля суспільства проявляла-
ся у своїх класичних поведінкових типах 
Господаря, Воїна і Філософа. Ці ж самі 
риси ще яскравіше проявилися і під час 
нападу Росії на Україну в 2014 р., коли на 
захист Батьківщини піднявся кожен не-
байдужий. 

Втім цілком очевидно також, що 
знадобиться не менше ніж сорок Мой-
сеєвих «пустельних» літ для того, щоб 
втілилися в життя нові принципи сус-
пільного реагування на внутрішні та 
зовнішні виклики, котрі ґрунтувалися 
б на цінностях національного харак-
теру, позбавленого малоросійського 
бруду агресора. І чи не першочерго-
вою в цьому переліку має бути пробле-
ма подолання державної пасивності 
щодо утвердження суб’єктності Укра-
їни у світі. Зокрема, із самого початку 
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проголошення незалежності україн-
ська держава обрала шлях мирного 
сталого розвитку, бажаючи виключити 
з подальшого інструментарію налаго-
дження міждержавних відносин силову 
(військову) компоненту. На найвищому 
рівні декларативно було проголошено 
курс на постійний нейтралітет та по-
заблоковість. На жаль, щось схоже вже 
мало місце на початку визвольних зма-
гань 1917  р., коли лідери Центральної 
Ради проголосили вічний мир з усіма 
і фактично повністю дезорганізували 
українське військо, що завершилося, 
зрештою, втратою незалежності. Пасив-
ність подібного роду, за влучним визна-
ченням М. Михальченка, робить Украї-
ну «запасним гравцем» Європи, якого 
можуть залучати до серйозних справ, 
а можуть взагалі не помічати  [21]. За-
конодавчо позаблоковість була зафік-
сована з початком каденції президента 
В. Януковича, зокрема в Законі України 
«Про засади внутрішньої і зовнішньої 
політики України», ухваленому 1 липня 
2010 р. На потенційні загрози подібного 
статусу постійно звертали увагу як полі-
тики, так і експерти, зокрема В. Чорно-
віл, В. Горбулін, О. Ємець, Г. Перепелиця, 
В. Чумак, А. Зленко, К. Грищенко та ін. 
Адже навіть формальне проголошення 
нейтралітету ще не гарантує безпеки – її 
слід підкріплювати офіційними право-
вими міжнародними актами та угодами. 
Як зазначав В. Горбулін, «успіх у набутті 
Україною позаблокового статусу зале-
жатиме від її наполегливості (виділено 
мною. – В. К.) під час обговорення полі-
тичних, військово-політичних та еконо-
мічних ініціатив на міжнародному рів-
ні» [6, с. 45].

У сучасному світі нейтральність 
і позаблоковість є дещо штучними 

категоріями, пов’язаними із пасивніс-
тю, своєрідною стагнацією, оскільки по-
збавляють суб’єкта відносин швидкого 
маневру та підтримки у разі загроз на-
ціональній безпеці. Повноцінну поза-
блоковість можуть дозволити собі лише 
ті держави, котрі володіють переконли-
вими контраргументами у випадку зазі-
хань на їхні інтереси (наприклад, фінан-
сові – як Швейцарія). А тому наприкінці 
зими і навесні 2014 р. Україна опинилася 
наодинці перед російським агресором, 
коли цивілізований світ мляво радив 
не провокувати ворога, перетерпіти не-
зручності, а то й просто спостерігав за 
окупацією частини її території. Україна 
зуміла дати відсіч і зупинити просуван-
ня чи не найпотужнішої армії світу, і сус-
пільна думка змусила владу кардинально 
переглянути свою позицію щодо поза-
блоковості. 23 грудня 2014  р. Вер ховна 
Рада внесла зміни до згаданого вище за-
кону (зокрема,  ст. 11) таким доповнен-
ням: «Поглиблення співпраці з Органі-
зацією Північноатлантичного договору з 
метою досягнення критеріїв, необхідних 
для набуття членства в цій організації». 
Але знадобилось ще майже п’ять років 
(очевидно, для вичавлювання із себе 
малороса), щоб Верховна Рада 7 лютого 
2019  р. ухвалила зміни до Конституції, 
які закріпили курс України на набуття 
повноцінного членства в ЄС та НАТО.

Показовими в контексті утверджен-
ня загальнонаціональних рис характеру 
є події, пов’язані з колективними про-
тестами щодо неадекватних дій влади, 
та їх символічно-знакова кодифікація. 
Помаранчева революція осені 2004  р. 
була суспільною реакцією на нелегітим-
не «просування» в президенти України 
В. Януковича. В ознаменування народ-
ної перемоги був встановлений День 
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Свободи, який відзначався 22 листопада 
з 2005 по 2011 р. І коли В. Янукович таки 
став президентом, він це свято скасував. 
Знадобилась ще одна революція  – Гід-
ності (осінь 2013  – зима 2014  рр.), яка 
змусила того ж таки В. Януковича за-
братися геть з України. І 13 листопада 
2014 р. указом президента П. Порошен-
ка було знову започатковано (фактич-
но – відновлено) свято – День Гідності 
і Свободи, яке відзначається і донині. 
Але гордість і свобода – це далеко не по-
вний перелік знакових рис українського 
національного характеру, а тому можна 
не дивуватися, чому імперія так люто не-
навидить українську ідентичність, чому 
заради її нівелювання ладна іти на будь-
які злочини проти людяності.

А чи повною мірою використовує 
Україна свою суб’єктність на міжнарод-
ній арені? Можливо, і на цьому напрям-
ку варто згадати про козацьку сміливість 
та селянську працьовитість? Згідно з 
Єдиним державним реєстром міжнарод-
них організацій, членом якого є Україна 
і який оновлюється двічі на рік, в ниніш-
ній час зафіксовано 81 позицію. В цьому 
переліку і найповажніші універсаль-
ні установи (ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ, 
МВФ, ЄБРР, Рада Європи та ін.), і низка 
спеціалізованих організацій з проблем 
торгівлі, судноплавства, транспорту, 
авіації, атомної енергетики і т.  ін. При-
чому в одних із таких об’єднань Україна 
є повноцінним членом, а в інших – асо-
ційованим або просто спостерігачем, 
що, безумовно, впливає на можливість 
повноцінної участі в їх діяльності. Офі-
ційно Україна є позаблоковою країною, 
а в Русі неприєднання вона лише спо-
стерігач; віддавна Україна займала клю-
чове місце на «шляху із варяг у греки», 
але в Раді країн Балтійського моря вона 

також спостерігає. А тому риторичним 
залишається питання, яким чином вона 
може впливати на рішення відповідних 
структур, залишаючись у них, по суті, 
осторонь від продуктивних дискусій та, 
головне, ухвалювання позитивних рі-
шень.

Але поки що недоступним, хоча й 
найбажанішим (з точки зору захисту 
національних інтересів) є повноправне 
членство в ЄС та НАТО. І, окрім низ-
ки формальних вимог та перепон, у ба-
гатьох випадках Україні не вистачає 
власного характеру, наполегливості, 
цілеспрямованості, щоб досягти ба-
жаної мети. Яскравим прикладом може 
бути розгляд «українських» питань у 
Раді Безпеки ООН. В часи президент-
ства П. Порошенка ці питання систе-
матично вносились до порядку денного 
і обговорювались. Зокрема, протягом 
2016–2017  рр. відбулось понад сорок 
засідань за ініціативи України у зв’язку 
з російсько-українським конфліктом. 
Позитивні рішення для України важко 
було здобути, головно, через право вето 
з боку РФ як постійного члена цієї уста-
нови. Вдалося ухвалити лише 2 резолю-
ції: 2166 від 21 липня 2014 р. із засуджен-
ням збиття літака малайських авіаліній 
МН-17 та 2202 від 17 лютого 2015 р. на 
підтримку «Комплексу заходів з імпле-
ментації Мінських домовленостей від 12 
лютого 2015  р.»  [10]. Згодом, 13 лютого 
2017 р., на засіданні РБ ООН під голову-
ванням тодішнього міністра ЗС України 
П. Клімкіна було ухвалено резолюцію 
2341 щодо захисту критичної інфра-
структури від терористичних загроз, іні-
ціатором якої виступила Україна. Таким 
чином, створювався широкий суспіль-
ний резонанс, і Україна отримувала 
міжнародну підтримку. А останніми 
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роками голосу України на цих засідан-
нях практично не чути, хоча російсько-
українська війна нікуди не зникала.

Колективна воля українського на-
роду легітимізується в найвищих орга-
нах влади та посадових особах (вищих 
керівниках держави), яким делегуються 
відповідні повноваження. В реальній 
практиці міждержавних стосунків по-
зиція і настрій перших осіб і є персоні-
фікованим виявленням національного 
характеру всієї України. Їхня наполег-
ливість та рішучість, переконаність у 
правильності обраної позиції, щире пе-
реживання за гідний результат істотно 
впливають як на процес проведення пе-
реговорів, так і на їхній кінцевий підсу-
мок. І натомість внутрішня аморфність, 
беззубість, ласість на похвальбу та улес-
ливість, слабкість перед спокусами тощо 
можуть обернутися вкрай небажаними 
наслідками, включно зі зрадою націо-
нальних інтересів України.

Висновки
Україна як суб’єкт здійснює пев-

ну діяльність, спрямовану на освоєння 
предметної і духовної дійсності, і є вод-
ночас носієм певних рис, котрі умож-
ливлюють таку діяльність. Функціоную-
чи суб’єктом, Україна сама є (і повинна 
залишитись) об’єктивною реальністю, 
тобто має онтологічний вимір, володі-
ючи при цьому певними раціональни-
ми та духовно-практичними засобами, 
котрі дають можливість осягати світ і 
трансформувати його в бажаному для 
себе напрямку. Важливо при цьому для 
суб’єкта не обмежуватись лише спогля-
дальною позицією, а активно вжива-
тись у суще, номінуючи в ньому себе і 
власні інтереси та цінності, створюючи 
необхідні умови для їх опредметнення. 

Семантична даність цього суб’єкта роз-
кривається в змістовних висловлюван-
нях, де словом «Україна» позначається 
адресат висловленої думки. Наприклад, 
у твердженні «Україна має національ-
ний характер» Україна є суб’єктом, «на-
ціональний характер» – предикатом, ко-
трих поєднує модальність «має».

Національний характер є результа-
том впливу чинників різноманітного 
ґатунку: природного, соціального, по-
літичного, культурного, економічного 
та ін., причому їхнє значення не завжди 
тлумачиться як рівноцінне та неминуче. 
Попри те навіть наголошується на прі-
оритетному значенні котрогось із них, 
особливо коли йдеться про формування 
національного характеру якогось певно-
го народу чи їх спорідненої групи, генеза 
яких відбувається в умовах домінуван-
ня певного чинника впливу (природні 
ізоляти, архаїчний спосіб виробництва, 
колоніальне становище, релігійні вподо-
бання тощо).

Водночас існують консолідаційні 
первні, концентри ціннісного об’єднання 
всієї множини характерологічних рис 
українського народу. В понятійно-кате-
горіальному вимірі можна вести мову 
про архетипи Господаря, Воїна і Філо-
софа. Господар постає уособленням 
осілого способу життя, прив’язаності 
до рідної землі, оселі та родини. Чуття 
любові, відданості, працьовитості, ви-
нахідливості, дбайливості, охайності, 
гостинності, радості та щастя від зроб-
леного – знакові риси з цього семантич-
ного гнізда. Категорія «Воїн» є alter ego 
категорії господаря, котрий змушений 
відстоювати і захищати власні цінності, 
причому як матеріальні, так і духовні. З 
цією метою господарі самоорганізують-
ся, об’єднуються і виступають в обороні 
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як свого особистого, так і спільного 
дому – України. Героїзм, патріотизм, від-
даність, мужність, аскетизм, колективна 
воля  – найголовніші з ментальних рис 
такої базової особистості. Природні та 
життєдіяльнісні умови буття українців 
схиляють їх до саморефлексії, роздумів 
про сенс життя, роблять їх Філософа-
ми за станом душі. Любомудри схильні 
до пошуку моральних засад існування, 
призначення людини та її долі, знаходя-
чи істину в людському серці.

Принциповим при цьому є те, що 
кожен щирий українець у своїй підсвідо-
мості зберігає характерологічні риси всіх 
трьох онтологічних іпостасей і здатен за 
потреби втілюватися в кожну з них. У 
цьому контексті надзвичайно важливим 
є відродження для всієї України здат-
ності бути і Господарем, і Воїном, і Фі-
лософом, причому як у власній домівці, 
так і серед множини інших рівнозначних 
міжнародних суб’єктів. Старанно дбати 
про власну країну, наповнюючи її до-
статком і свободою, надійно захищати 
від зазіхань на незалежність та терито-
ріальну цілісність держави і власним 
розумом думати про долю майбутніх по-
колінь – до таких кроків спонукує увесь 
історичний набуток і зміст нашого на-
ціонального характеру. Україна як інте-
гральний носій національного характеру 
мусить імплементувати в систему своїх 
міжнародних комунікативних зносин, 
причому як офіційних, так і неурядових, 
такі риси: наполегливість, послідовність, 
стійкість, відповідальність, вимогли-
вість, обо в’яз ко вість, доброзичливість, 
розуміння, толерантність, щирість.

Безперечно, саме національний ха-
рактер України є екзистенційним га-
рантом її історичного буття, постаючи 
визначальною складовою у прагненнях 

української нації зберегти свою націо-
нальну ідентичність. При цьому сус-
пільні рухи, як і в інші кризові періоди 
минувшини, консолідуються навколо за-
гальнонаціональних пріоритетних смис-
лів та цінностей, вважаючи першо-
черговими завданнями захист не лише 
власного суверенітету та територіальної 
цілісності держави, але й цивілізацій-
них демократичних цінностей загалом. 
Опредметнення архетипів та культур-
них кодів нації переконує в неминучості 
перемоги добра над злом, утвердженні 
самодостатньої, розвиненої та незалеж-
ної України. Його сутнісні складові по-
стають запорукою гідної відсічі у важ-
кій повномасштабній війні Росії проти 
України. Це переконливо підтверджу-
ється феноменом нездоланного спроти-
ву України військовій російській агресії, 
в підвалинах якого якраз і знаходяться 
архетипові ментальні коди українського 
буття.
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Анотація. Стаття присвячена аналізу ставлення російських агресорів та їх проксі 
до релігійних громад України у 2014–2022 рр. Встановлено, що за своєю сутністю «русский 
мир» – це неоімперська геополітична ідеологічна доктрина, спрямована на теоретичне об-
ґрунтування та практичне відновлення «великої історичної Росії» у кордонах Російської ім-
перії на вершині її могутності у 1914 р. Виявлено, що за допомогою «русского мира», важливої 
«м’якої сили» Кремля, Росія спочатку планувала опанувати ментальний простір України й 
мізки її громадян, а потім, у разі нагальної потреби, ввести свої війська й остаточно при-
єднати цю територію до складу своєї держави. Показано, що Російська Православна Церква 
відігравала важливу роль у неоімперських планах Росії, оскільки вона виступала активним 
провайдером «русского мира» у духовний, політичний, культурний і гуманітарний простір 
України, а за допомогою своєї філії – Української Православної Церкви Московського Патріар-
хату – активно створювала загрози й перешкоди консолідації українського суспільства, цим 
самим руйнуючи духовно-практичні підвалини об’єднавчих процесів в Україні. Обґрунтовано, 
що неоголошена війна Росії проти України й українців, яка розпочалася у 2014 р., та тимча-
сова окупація нею значної частини українських територій стали справжнім випробуванням 
для Української держави та її громадян й жахливою трагедією для віруючих усіх конфесій. Ви-
значено головну причину ненависті щодо релігійних громад з боку російсько-терористичних 
угруповань на тимчасово окупованих територіях, яка полягає у тому, що окупанти визна-
ють лише одну релігійну організацію легітимною, а саме Російську Православну Церкву та 
її невід’ємну частину – Українську Православну Церкву Московського Патріархату, всі інші 
релігійні конфесії є незаконними й ворожими і тому вони мають бути ліквідовані. Висвітлено 
приклади злочинів проти людяності, скоєні російсько-терористичними військами на тим-
часово окупованих ворогом територіях України щодо релігійних громад.

Ключові слова: Україна; неоголошена російсько-українська гібридна війна; релігійні грома-
ди; Російська Федерація; «русский мир»; Російська Православна Церква.
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Уже дев’ятий рік триває неоголошена 
російсько-українська гібридна війна. Не-
зважаючи на десятки тисяч убитих, сотні 
тисяч поранених і покалічених фізично 
й духовно та мільйони вимушено пере-
міщених осіб, Україна й українці продов-
жують стримувати російську військову, 
інформаційну, духовну, економічну, ди-
пломатичну і культурну агресію. 

Актуальність дослідження полягає в 
тому, що, вивчаючи реваншистську нео-
імперську політику Російської Федерації 
(далі – РФ) щодо України та її вплив на 
релігійну ситуацію в країні, тим самим 
намагаємося об’єктивно та виважено 
проаналізувати, як повномасштабна вій-
ськова агресія Збройних сил Російської 
Федерації (далі  – ЗС РФ), яка розпоча-
лася 24.02.2022 р., призвела до жахливих 
втрат серед громадян та руйнацій куль-
тових споруд. 

Наукова новизна статті полягає у 
розробці актуальної проблематики, яка, 
незважаючи на чималу кількість публі-
кацій з цієї теми, потребує подальших 
неупереджених студій. 

Метою дослідження є аналіз реван-
шистської неоімперської політики РФ 
щодо України та її впливу на релігійну си-
туацію в країні. Для досягнення постав-
леної мети є доцільним вирішення таких 
дослідницьких завдань: стисло проана-
лізувати рівень наукової розробки теми; 
розкрити злочинну сутність «русского 
мира», важливої «м’якої сили» Кремля; 
простежити дві тенденції, які характери-
зують ставлення російських агресорів та 
їх прислужників щодо віруючих різних 
конфесій на території України; висвіт-
лити приклади злочинів проти людянос-
ті, скоєних російсько-терористичними 
військами під час повномасштабного 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the attitude of the Russian aggressors and their 
proxies to the religious communities of Ukraine in 2014–2022. It has been established that in its essence 
«Russian World» is a neo-imperial geopolitical ideological doctrine aimed at theoretical justification and 
practical restoration of «great historical Russia» in the borders of the Russian Empire at the peak of its 
power in 1914. It turned out that with the help of the «Russian world», an important «soft power» of the 
Kremlin, Russia first planned to take over the mental space of Ukraine and the brains of its citizens, and 
then, in case of urgent need, to enter its troops and finally annex this territory to their state. It is shown 
that the Russian Orthodox Church played an important role in the neo-imperial plans of Russia, as it 
acted as an active provider of the «Russian world» in the spiritual, political, cultural and humanitarian 
space of Ukraine, and with the help of its branch, the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow 
Patriarchate, actively created threats and obstacles to the consolidation of Ukrainian society, thereby 
destroying the spiritual and practical foundations of unifying processes in Ukraine. It is substantiated 
that Russia's undeclared war against Ukraine and Ukrainians, which began in 2014 and its temporary 
occupation of a large part of Ukrainian territories, became a real test for the Ukrainian state and its 
citizens and a terrible tragedy for believers of all faiths. The main reason for the hatred of religious 
communities by Russian terrorist groups in the temporarily occupied territories has been determined, 
which consists in the fact that the occupiers recognize only one religious organization as legitimate, 
namely the Russian Orthodox Church and its integral part – the Ukrainian Orthodox Church of the 
Moscow Patriarchate, all other religious denominations are illegal and hostile and must therefore be 
eliminated. Examples of crimes against humanity committed by Russian terrorist forces in the territories 
temporarily occupied by the enemy of Ukraine against religious communities are highlighted.

Key words: Ukraine; undeclared Russian-Ukrainian hybrid war; religious communities; Russian 
Federation; «Russian world»; Russian Orthodox Church.
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вторгнення на територію України; під-
вести підсумки дослідження.

Здійснюючи аналіз останніх фахових 
напрацювань, у яких започатковано роз-
в’я зан ня досліджуваної проблематики, 
ми можемо стверджувати, що вивчення 
реваншистської неоімперської політики 
Російської Федерації щодо України та її 
впливу на релігійну ситуацію в країні 
стає важливим об’єк том наукових роз-
відок. Окремі аспекти цієї актуальної 
тематики аналізували такі дослідники: 
Ю. Борейко, П. Гай-Нижник, О. Єрємє-
єв, С. Здіорук, С. Кагамлик, А. Колодний, 
В.  Клос, В.  Крисаченко, П. Павленко, 
М. Пірен, Я.  Потапенко, І.  Преловська, 
О.  Саган, О.  Чирков, О.  Шуба та інші. 
Разом з тим заявлена проблема залиша-
ється ще недостатньо вивченою й тому 
потребує подальшого наукового опра-
цювання. 

Ліквідація у кінці ХХ  ст. Союзу Ра-
дянських Соціалістичних Республік 
(далі  – СРСР) надала реальну можли-
вість колишнім радянським республікам 
позбутися тоталітарного спадку і стати 
на шлях демократичного розвитку. Спо-
чатку керівництво РФ намагалося хоча 
би формально демократизувати країну, 
але з часом відмовилося від цих задумів 
і розпочало активно пропагувати й від-
новлювати неоімперський дискурс. Го-
ловним провайдером цих ідеологічних 
зрушень на початку ХХІ ст. став прези-
дент РФ В. Путін. Особливо цей процес 
пришвидшився у РФ після Помаранче-
вої революції 2004–2005 рр. Зрозумівши, 
що Україна може стати зразком і доро-
говказом як для Росії, так і для інших 
пострадянських республік на шляху де-
мократизації, вестернізації й лібераліза-
ції, В. Путін ініціював процес розробки 
та формування нової ідеології, котра б 

допомогла відновити новітню російську 
наддержаву. Зрештою, саме «русский 
мир» мав стати такою ідеологічною док-
триною чи її важливою складовою  [26, 
с. 45].

«Русский мир»  – це непересічний 
культурницький проєкт. Він де-юре на-
лаштований на збереження й розвиток 
російської мови й культури як у самій 
РФ, так і у країнах так званого «ближ-
нього зарубіжжя» (колишніх радянських 
республіках) та «далекого зарубіжжя» 
(по всьому світу). Проте де-факто це  – 
неоімперська геополітична ідеологічна 
доктрина, спрямована на теоретичне об-
ґрунтування та практичне відновлення 
«великої історичної Росії» у кордонах 
Російської імперії на вершині її могут-
ності у 1914 р. [27, с. 75].

З обранням 01.02.2009 р. Патріархом 
Російської Православної Церкви (далі – 
РПЦ) Кіріла (Гундяєва) ідеї «русского 
мира» набули так званого «сакрального» 
звучання. Так, у програмному виступі 
очільника РПЦ на ІІІ Асамблеї «Русского 
мира» 3 листопада 2009  р. було наголо-
шено: «Ядром «русского мира» сьогод-
ні є Росія, Україна, Білорусія. І святий 
преподобний Лаврентій Чернігівський 
висловив цю ідею відомою фразою: Ро-
сія, Україна, Білорусь – це і є свята Русь. 
Саме це розуміння «русского мира» за-
кладено в сучасній самоназві нашої 
Церкви. Церква називається Російською 
не за етнічною ознакою. Це наймену-
вання вказує на те, що Російська право-
славна церква виконує пастирську місію 
серед народів, що приймають російську 
духовну і культурну традицію як осно-
ву своєї національної ідентичності або 
принаймні як її істотну частину» [8].

Отже, адепти «русского мира» вклю-
чили Україну й українців, поза їхнім 
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бажанням, до цього ідеологічного, шові-
ністичного імперського геополітичного 
концепту з усіма негативними для них 
наслідками. А саме: початкова «братня» 
співпраця, поступове «м’яке» поглинан-
ня, розтягнена у часі цілковита асиміля-
ція й у підсумку  – остаточна ліквідація 
України як суверенної держави й укра-
їнців як нації та самобутньої етнічної 
спільноти.

В незалежній Україні релігійна то-
лерантність та свобода сумління були 
поставлені на рівень державної ідеоло-
гії. Християнські конфесії неодноразо-
во проводили спільні молитви за свою 
батьківщину, що сприяло розвитку еку-
менізму. Після Помаранчевої революції 
2004 р. міжконфесійне єднання в Україні 
лише посилилося. Так, у травні 2005  р. 
керівниками церковних громад було 
проведено молитву за Україну на майда-
ні Незалежності, яка об’єд нала християн 
традиційних українських церков і поро-
дила хвилю високого духовного підне-
сення в народу. Вона надихнула вірних 
Української Греко-Католицької Церкви 
(далі – УГКЦ), Української Православної 
Церкви Київського Патріархату (далі  – 
УПЦ КП), Української Автокефальної 
Православної Церкви, Української Пра-
вославної Церкви Московського Патрі-
архату (далі  – УПЦ МП) та Римо-Ка-
толицької Церкви в Україні збиратись 
щомісяця 13 числа на спільні молебні (в 
будній день – о 19.00, у вихідний день – 
о  13.00). Такі зібрання відбувалися у 
Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Хар-
кові, Ганновері (Німеччина), Торонто 
(Канада), Філадельфії (США). Гаслом та-
ких зібрань стало: «Схід і Захід в єднос-
ті під Покровом Пресвятої Богородиці. 
Спільно молячись за зміцнення єдності 
і любові, ми відкриваємо наші серця до 

братерського спілкування та співпраці, 
що сприятиме досягненню видимої єд-
ності наших Церков» [23], – говорилося 
в посланні до віруючих від представни-
ків традиційних українських церков. 

У спільній молитві за Україну брало 
участь не лише духовенство православ-
них, але й керівництво протестантських 
церков та інших конфесій. Зокрема, уже 
традиційно 22 січня о 18:00 кожного 
року у Києві проводився екуменічний 
молебень за Україну. Організатори віри-
ли, що цей день завдяки спільній молит-
ві стане ще й святом Духовного Єднання 
українців. Ці заходи сприяли міжконфе-
сійному діалогу й розвою екуменічного 
руху в Україні.

Молитва за мир і спокій стала важли-
вою частиною духовного життя кожного 
віруючого України. Кожне молитовне 
зібрання релігійних громад, які пред-
ставлені в усіх регіонах, розпочинається 
з молитви за Україну та духовне єднання 
християнських церков.

Щоб повністю підпорядкувати духов-
ний простір України, а згодом і україн-
ську державність, Кремль цілеспрямова-
но почав використовувати власну м’яку 
силу «русского мира». Саме з цією ім-
перською реваншистською метою В. Пу-
тін задіяв РПЦ, російську мову й куль-
туру та спільне історичне минуле тощо 
у наступі «русского мира» на Україну 
й українство. Реалізація головних за-
вдань «русского мира» планувалася як 
на близьку, так і на далеку перспективи, 
оскільки В. Путін сподівався, що маріо-
неткове президентство В. Януковича (25 
лютого 2010 – 22 лютого 2014) триватиме 
дуже довго, як, наприклад, правління у 
Республіці Білорусь А. Лукашенка. Про-
те Українська національна революція 
початку ХХІ ст. перекреслила всі плани 
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Кремля. Тому В. Путін змушений був за-
стосувати, окрім «м’якої сили» «русско-
го мира», ще й «жорстку силу» – ЗС РФ, 
захопивши Крим і розв’язавши війну на 
Донбасі. Так, у лютому 2014 р. розпоча-
лася неоголошена гібридна російсько-
українська війна, що триває й досі. З 
початком вторгнення російських військ 
на територію України Кремль розпочав 
реалізацію доктрини «русского мира» 
на окупованих територіях сходу України 
(Донецька і Луганська області). 

Керівництво РФ вважає, що лише 
комплексне використання всіх засобів 
дасть їм можливість цілковито пере-
могти Україну й українців та остаточно 
вирішити так зване українське питан-
ня, а саме знищити Українську держа-
ву, українську політичну націю й само-
бутню українську культуру (етнічну, 
класичну й сучасну). Характерною осо-
бливістю гібридної війни стала жорсто-
кість російських окупантів та їх проксі 
(прислужників-терористів) з так званих 
самопроголошених і невизнаних Доне-
цької народної республіки (далі – ДНР) 
і Луганської народної республіки (далі – 
ЛНР). 

Події 2014  р. для України та її меш-
канців стали поворотним моментом у 
їхньому житті та світогляді. Окупація 
частини Донбасу та Криму російсько-те-
рористичними угрупованнями для бага-
тьох віруючих українських церков стала 
справжньою трагедією. Російські теро-
ристичні війська, захопивши українські 
території, проголосили, що визнають 
лише одну релігійну організацію легі-
тимною, а саме РПЦ та її невід’ємну час-
тину – УПЦ МП. Тільки ця церква мала 
повне право проводити богослужіння 
на окупованих територіях та благослов-
ляти нову владу на нові звершення. Усі 

інші конфесії, які широко представлені 
на території Донбасу, стали вважатися 
«неблагонадійними» для прихильників 
«русского мира» та його покровителів й 
ідеологів від РПЦ. 

Слід зазначити, що до війни 2014 р. 
на Донбасі були представлені всі релі-
гійні конфесії, офіційно зареєстровані в 
Україні, які мирно співіснували та роз-
вивалися. Але ідеологія «русского мира», 
сутність якої полягає в «собирании рус-
ских земель», у трактуванні сепаратистів 
стала подібною до ісламського радика-
лізму, тому її прихильники швидко ого-
лосили, що релігійної толерантності на 
захоплених ними територіях не буде, та 
узаконили жорстке переслідування іно-
вірців. Як заявили представники церков, 
«посилення релігійних утисків на Донба-
сі пов’язане з поширенням на його тери-
торії ідеології самопроголошених «ДНР» 
і «ЛНР», яка виключає свободу віроспо-
відання, проголошуючи єдино можли-
вою доктриною московську концепцію 
«русского мира» на чолі з РПЦ» [3].

М. Карпіцкій засвідчує, що «ідеоло-
гія «руського міра» у найагресивнішому 
трактуванні сепаратистів була закріпле-
на в прийнятій 14 травня 2014  р. «кон-
ституції ДНР». У її преамбулі йдеться 
про те, що «верховна рада» приймає 
«конституцію», сповідуючи православ-
ну віру (віру християнську православну 
кафоличну східного сповідання) Росій-
ської православної церкви (Москов-
ський патріархат) і визнаючи її основою 
основ «руського міра». Таким чином, 
сепаратисти протиставили під вигля-
дом право слав’я особливе віровчен-
ня, що є основою російського світу, не 
лише всьому християнству, але й іншим 
православним церквам. Дев’ята части-
на «конституції ДНР» проголошує це 
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віровчення панівним: у Донецькій На-
родній Республіці провідною і пануючою 
вірою є православна віра (віра христи-
янська православна кафолична східно-
го сповідання), яку сповідує Російська 
православна церква (Московського па-
тріархату). А історичний досвід і роль 
православ’я і Російської православної 
церкви (Московського патріархату) ви-
знаються і поважаються, серед іншого, 
як системоутворюючі стовпи «руського 
міра». Цією статтею сепаратисти також 
протиставили себе більшій частині віру-
ючих Донбасу, особливістю якого є кон-
фесійне розмаїття. Кількість тамтешніх 
зареєстрованих протестантських гро-
мад до початку російсько-української ві-
йни була трохи менше кількості громад 
Московського патріархату. У цих умовах 
релігійний конфлікт повинен був виник-
нути неминуче» [11].

В Україні широко представлені релі-
гійні громади як християн традиційних 
українських церков, так і протестант-
ського та іншого напрямів. Приміром, 
протестантський напрям об’єд нує близь-
ко 4712  релігійних громад. На кінець 
2014  р. в Донецькій області було понад 
700 протестантських організацій – 40,9% 
від загальної кількості, з них понад 
12%  – харизматичні церкви й більше 
10% – баптисти [11]. 

У протестантських церквах є необ-
хідні управлінські структури, у тому чис-
лі республіканські духовні центри, що 
діють на підставі зареєстрованих в уста-
новленому законом порядку статутів. 
Тут панує спокійна діловитість: зміцню-
ється матеріальна база релігійної діяль-
ності, ведеться релігійно-просвітницька, 
морально-виховна, місіонерська робота; 
підтримуються тісні зв’язки з братні-
ми церквами інших держав, регулярно 

завозяться з-за кордону релігійна літе-
ратура, медикаменти, одяг, продовольчі 
товари, які розподіляються по лікарнях, 
будинках сиріт, серед людей похилого 
віку, інших малозахищених верств насе-
лення [12].

З початком російської агресії релігій-
на ситуація на сході України та в Криму 
докорінно змінюється на користь УПЦ 
МП. Така позиція щодо свободи сумлін-
ня та віросповідання засвідчила, що для 
віруючих, які не належали до УПЦ МП, а 
особливо протестантських церков, УПЦ 
КП та інших віровчень настали складні 
часи. Від агресивної політики «русского 
мира» постраждали насамперед ті релі-
гійні громади, які займали проукраїн-
ську позицію. У свідомості очільників 
російсько-терористичних угруповань та 
їх прихильників в особі сепаратистів всі 
протестанти вважалися американськи-
ми посібниками та утриманцями, тому 
їх перших грабували: забирали молитов-
ні будинки, конфісковували церковне та 
особисте майно. Це змушувало багатьох 
віруючих разом із сім’ями покидати свої 
помешкання та переселятися на мирні 
території. Водночас багато членів про-
тестантських громад вирішили для себе 
залишитися на окупованих територіях, 
вони мали надію, що, ведучи добропо-
рядний спосіб життя та будучи аполі-
тичними, їх не зачеплять нові господарі 
на Донбасі. Крім того, віруючим, які за-
звичай мали великі сім’ї (троє і більше 
дітей), будинок, господарство або на-
лагоджену справу, було дуже складно 
швидко переселитися в інші регіони, 
яких ще не зачепила війна.

Проте саме ті, хто залишився на 
окупованих територіях, перші зазна-
ли переслідувань з боку сепаратистів. 
Останнім не подобалася їхня конфесійна 
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належність, тому вони хотіли жорстки-
ми методами навернути «заблукалих ві-
вців» на шлях істинної віри УПЦ МП. 
За даними прес-центру громадянського 
руху «Всі разом!», який у березні 2015 р. 
опублікував результати моніторингу пе-
реслідувань за релігійною ознакою на 
окупованих територіях Донбасу, «досте-
менно встановлено факт вбивства семи 
священнослужителів. За свідченням 
Всесоюзної ради церков євангельських 
християн баптистів, станом на вересень 
2014 року лише у них було відібрано сім 
церков і три були зруйновані. Відносно 
«терпиме» ставлення до баптистів ви-
явилося в тому, що в місті Антрациті 
сепаратисти двічі захоплювали будівлю 
баптистської церкви «Дім молитви для 
всіх народів», але потім повертали назад. 
У травні 2014-го сепаратисти захопили 
церковні будівлі в Горлівці й Сніжному, 
а в Донецьку  – реабілітаційний центр 
«Вечірнє світло», протримавши у полоні 
29 осіб, декількох з яких було побито. У 
червні 2014 року захопили церкви в То-
резі, Шахтарську, Дружківці, дві церк-
ви в Горлівці, а в Донецьку – реабіліта-
ційний центр «Скеля порятунку» і весь 
комплекс Донецького християнського 
університету. У серпні 2014-го – церкви 
в Донецьку, Оленівці, Горлівці, у вересні 
2014-го – в Донецьку і Ровеньках. Захо-
плення церков дуже часто супроводжу-
валося арештом пасторів» [11].

Інтернет-ресурси у той час були пе-
реповнені повідомленнями щодо пере-
слідування віруючих різних конфесій. За 
даними видання «Діалог», у 2015 р. жите-
лів окупованого незаконними збройни-
ми формуваннями Донецька терористи 
почали відкрито нацьковувати на греко-
католиків, баптистів і протестантів. Так 
звана «влада» самопроголошеної «ДНР» 

зганяла людей на мітинги, на одному з 
яких поблизу баптистської церкви Шах-
тарська люди стояли з плакатами, де на-
зивали вірних сектантами і вимагали від 
них покинути «республіку» [18].

Окупаційна політика на сході Украї-
ни вплинула на долі багатьох пересічних 
віруючих. Війна змусила тисячі вірую-
чих втікати з рідної домівки. Показовою 
є доля родини Котенків, які і нині меш-
кають у селі Ничипорівка Яготинського 
району Київської області. За свідченням 
голови сімейства Г. Котенка, батька оди-
надцяти дітей, з яких четверо вже дорос-
лих мешкають у США, вони змушені були 
покинути свій будинок та господарство 
у зв’язку з наступаючою загрозою ро-
сійсько-терористичних військ на Маріу-
поль. Основною причиною переселення 
Г. Котенко називає переслідування віру-
ючих протестантів за релігійною озна-
кою. Він розумів, якщо вони залишаться 
і їхню батьківщину захоплять окупанти, 
його родині не позаздриш, адже тавро 
«американських посібників» йому забез-
печено, тому вирішив заздалегідь зали-
шити рідний дім. Хоча нині його родині 
нелегко, на новому місці проживання все 
доводиться починати з початку, проте 
Григорій Михайлович не скаржиться. У 
своїх молитвах до Бога його родина про-
сить повернути мир в Україну. За ініціа-
тивою Г. Котенка та пресвітера Яготин-
ської церкви Євангельських Християн 
Баптистів (далі  – ЄХБ) В. Пономаренка 
віруючі неодноразово збирали кошти на 
купівлю продуктів харчування як для 
українських воїнів, так і своїм братам по 
вірі, які залишилися на окупованих те-
риторіях і потерпали від нестачі їжі [10].

Російсько-терористичні угрупован-
ня та їх найманці-сепаратисти не тіль-
ки переслідували громадян України за 
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релігійною ознакою, але й скоювали зло-
чини проти людяності. Грабували, кату-
вали та вбивали мирних мешканців лише 
за те, що вони просто не були належними 
до УПЦ МП. Перші звістки про вбивства 
віруючих за їхні релігійні переконан-
ня з’я ви лися невдовзі після захоплення 
терористами Сло в’ян ська в 2014  р. Так, 
за свідченням керівника Всеукраїнсько-
го Союзу церков Християн Віри Єван-
гельської (далі  – ХВЄ) «Преображення 
Господнє» України М.  Паночка від рук 
сепаратистів загинули два диякони цієї 
церкви у м. Сло в’ян ську, а також ще двоє 
синів пастора цієї церкви О. Павенка. 
8 червня 2014 р. після богослужіння так 
звані «ополченці ДНР» увірвалися до 
приміщення церкви ХВЄ «Преображен-
ня Господнє», на свято П’яти де сят ниці, 
і заявили, що заарештовують дияконів 
В. Величка і В. Брадарського, а також двох 
дорослих синів старшого пастора − Руви-
ма та Альберта (очевидно, їхньою метою 
було захопити також і самого О. Павенка, 
якого, на щастя, в той момент у приміще-
ні вже не було – разом із молодшими ді-
тьми йому вдалося виїхати з міста). Теро-
ристи інкримінували християнам злочин 
проти ДНР, а саме  – підтримку україн-
ської армії. Також сепаратисти захопили 
чотири автомобілі, що належали викра-
деним. Згодом стало відомо, що затри-
мані були доставлені в міську пожежну 
частину, підвал якої був переобладнаний 
для тримання заарештованих. Як вияви-
лося, служителів катували і позбавили 
життя уже наступного дня – 9 червня (за 
свідченням одного із заступників проку-
рора Сло в’ян ська, якому вдалося втекти 
із полону ДНР, він чув крики братів, яких 
під час допиту піддавали тортурам) [5]. 

Понад місяць від родин віруючих 
терористи приховували вбивство їхніх 

рідних, і тому вони з нетерпінням і три-
вогою чекали, поки захоплених відпус-
тять із полону. У В. Величка вдома за-
лишилися дружина та восьмеро дітей, 
у В.  Брадарського  – сім’я, в якій троє 
дітей. Один із братів Павенків був ще 
не одружений, у іншого залишилася дру-
жина [13].

7 липня 2014  р., після того як Сло-
в’янськ повністю перейшов під конт-
роль українських військових, у місто 
прибув міністр внутрішніх справ Украї-
ни А. Аваков. За словами Н. Брадарської, 
вона зверталася до нього з проханням 
про допомогу в пошуках зниклих. 14 
липня радник міністра А. Геращенко за-
явив, що А. Аваков доручив йому пові-
домити, що на місці масового поховання 
була проведена ексгумація тіл, які мали 
сліди тортур і знущань. Серед 14 виявле-
них тіл по залишках одягу були впізнані 
брати Павенки, а також В. Брадарський; 
дуже обгоріле тіло В. Величка було іден-
тифіковано пізніше, після генетичної 
експертизи [5].

Ця страшна подія мала широкий 
медійний резонанс як в Україні, так і за 
кордоном. Цивілізований світ дізнався 
про людиноненависницьку і нетерпиму 
до свободи сумління і віросповідання 
ідеологію «русского мира» та її носіїв на 
окупованих територіях Донбасу. Росій-
ські терористи та їх проксі намагалися 
приховати факт катування та вбивства 
мирних жителів Сло в’янська за релігій-
ною ознакою. Тому, щоби замести сліди 
жорстоких тортур ні в чому не винних 
християн, бойовики вирішили інсцену-
вати події та перекласти вину на україн-
ську армію, нібито віруючі самі поїхали 
в бік гори Карачун і по дорозі були об-
стріляні нею. Насправді все було інак-
ше, як свідчить один член церкви, після 
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допитів і катувань о 3 годині ночі 9 черв-
ня чотирьом заарештованим було на-
казано сісти в машину і виїхати з міста 
в бік гори Карачун. Заарештованих су-
проводжували два автомобілі із сепара-
тистами. Близько 4 години ночі 9 червня 
по автомобілю із затриманими був від-
критий вогонь. В. Величко був убитий на 
пасажирському сидінні, інших розстрі-
ляли біля автомобіля, який потім був 
підпалений [8].

Це вбивство в засобах масової ін-
формації наводиться як один із головних 
прикладів переслідування релігійних 
меншин з боку російсько-терористич-
них військ на окупованих територіях 
Донбасу [5]. 

За інформацією Державної служби 
України з етнополітики та свободи сові-
сті, окупація Криму та сходу України в 
2014 р. мала критичні наслідки для релі-
гійної свободи та релігійного розмаїття. 
Згідно з офіційними даними до окупації 
на Кримському півострові діяли щонай-
менше 2220 релігійних організацій, які 
представляли щонайменше 43 деноміна-
ції. Натомість станом на кінець 2020  р. 
РФ повідомляє про 907  релігійних ор-
ганізацій, які представляють близько 20 
деномінацій. Таким чином, як кількість 
релігійних організацій, так і кількість 
деномінацій, які вони представляють, 
зменшилася в понад двічі. Функціону-
вання Православної Церкви України 
(далі  – ПЦУ) в Криму стало майже не-
можливим. Станом на початок 2014  р. 
Кримська єпархія ПЦУ налічувала у сво-
єму складі 45 парафій, якими опікували-
ся 14  священнослужителів. На початку 
2022 р. у складі єпархії налічується 7 па-
рафій та 4 священнослужителі [8].

У подальші роки на окупованих тери-
торіях свобода совісті та віросповідання 

стала ще більше обмежуватися, особли-
во у тих випадках, коли громада відкри-
то не засвідчувала своєї підтримки оку-
паційній владі. Так, у «2017 р. Верхов ний 
суд РФ визнав релігійну спільноту Свід-
ків Єгови «екстремістською організа-
цією». На кінець січня 2022  р. в Криму 
позбавили свободи 5 осіб, що належали 
до Свідків Єгови. Ще 9 обмежені у пере-
міщенні: 7 – під домашнім арештом, 2 – 
під підпискою про невиїзд. Свідки Єгови 
вільно й мирно здійснюють свою діяль-
ність в Україні та багатьох інших краї-
нах світу й немає жодних обґрунтованих 
підстав вважати їх екстремістською ор-
ганізацією» [20].

Державна служба з етнополітики та 
свободи сумління засвідчує, що з Кри-
му постійно надходять повідомлення 
про неможливість вільних проповідей 
у мечетях: текст має бути погоджений 
централізовано. Під приводом боротьби 
з екстремізмом відбуваються численні 
арешти мусульман, майже всі вони  – 
кримські татари. Меджліс кримськота-
тарського народу, який вільно й мирно 
здійснює діяльність в Україні, заборо-
нений як «екстремістська організація». 
Очевидно, що репресії зумовлені опо-
ром окупації, який чинять кримсько-
татарські активісти. Правозахисники 
наголошують, що низка переслідувань 
з боку російської окупаційної влади 
можуть бути кваліфіковані як злочини 
проти людяності в розумінні Римського 
статуту Міжнародного кримінального 
суду [20].

Отже, починаючи з 2014  р., на тим-
часово окупованих територіях сходу 
України та Криму окупанти і сепаратис-
ти створили репресивну систему проти 
свободи совісті та віросповідання ві-
руючих, які дотримуються будь-якого 
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іншого світогляду, що відрізняється від 
людиноненависницької ідеології «рус-
ского мира», яку сповідує РПЦ та її 
спільниця УПЦ МП. Функціонування 
релігійних громад, які відкрито не за-
свідчили окупаційній владі своєї під-
тримки, стало неможливим. 

В умовах реваншистської нео-
імперської політики РФ щодо Украї-
ни та не оголошеної російсько-україн-
ської гібридної війни, особливо після 
24.02.2022  р., коли розпочалося повно-
масштабне вторгнення ЗС РФ з півночі, 
сходу і півдня на українські землі, на по-
рядок денний постало питання щодо са-
мого існування української державності 
та виживання українців як неповторної 
етнічної спільноти та політичної нації.

Нами виявлено дві тенденції, які 
характеризують ставлення російських 
агресорів та їх прислужників до вірую-
чих різних конфесій на території Украї-
ни. Під час першої фази гібридної війни 
(20.02.2014–23.02.2022) окупанти та їх 
проксі на тимчасово окупованих терито-
ріях Східної України (частини Донецької 
та Луганської областей) та Криму згідно 
з доктриною «русского мира» прихильно 
ставилися до УПЦ МП, оскільки небез-
підставно вважали її своєю союзницею 
у завоюванні України. Під час другого 
етапу повномасштабної агресії росій-
ських військ (з 24.02.2022 р.) та краху так 
званого російського бліцкригу окупанти 
озлобилися, втративши людську подобу, 
і, виконуючи накази В. Путіна та його 
злочинної команди, почали знищувати 
релігійні споруди, священнослужителів 
та вірян, незважаючи на їхню конфесій-
ну належність. Ця необґрунтована жор-
стокість показала антилюдську й звірячу 
сутність російського імперіалізму й обу-
рила увесь світ.

Офіційні спікери ЗС РФ стверджу-
ють, що російські військовослужбовці 
будуть знищувати (демілітаризувати) 
лише об’єкти військової інфраструкту-
ри. Проте реалії виявилися жахливими. 
Під вогневий удар російських пілотів, 
артилеристів, ракетників, танкістів тощо 
попало все – від помешкань пересічних 
українців до сакральних споруд.

За даними Державної служби Укра-
їни з етнополітики та свободи совіс-
ті, станом на середину березня 2022  р. 
ушкодження споруд духовного значення 
було зафіксовано у щонайменше семи 
областях України: Київській, Донецькій, 
Житомирській, Запорізькій, Луганській, 
Харківській та Чернігівській. Переважна 
більшість із них – православні храми, а 
також три культові будівлі протестант-
ських спільнот, три іудейські, одна римо-
католицька, одна мусульманська [20].

Директор ЮНЕСКО з питань Світо-
вої спадщини Л. Ассомо в інтерв’ю аген-
ції France Press заявив, що внаслідок ро-
сійських обстрілів в Україні на початок 
квітня 2022 р. постраждали об’єкти спад-
щини у восьми регіонах країни. Загалом 
щонайменше 98 українських культурних 
і релігійних об’єктів були пошкоджені 
або знищені від початку вторгнення Ро-
сії в Україну. Представниця Великобри-
танії в ЮНЕСКО Л. Дейвіс повідомляла: 
«Останні підтверджені дані ЮНЕСКО 
про культурні об’єкти України, пошко-
джені або знищені Росією: 44 релігійні 
будівлі...» [1]. 

06.03.2022  р. під час бомбардування 
російським агресором міста Ізюма Хар-
ківської області було вщент зруйнова-
но дім молитви ЄХБ. На своїй сторінці 
у соціальній мережі «Фейсбук» пастор 
церкви «Нове життя» В. Воронін напи-
сав: «Серце розбите. Ранок 7 березня. 
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Наслідки вчорашнього влучення. Всі, 
хто був у храмі, живі. Комунікації зруй-
новані. Телефони відключені. Обстріл 
міста продовжується. Моліться за ізюм-
чан» [22].

13.03.2022  р. російські військовос-
лужбовці ЗС РФ обстріляли кампус 
Української Євангельської Теологічної 
Семінарії у Пущі-Водиці. Було пошко-
джено адміністративно-навчальний 
корпус, їдальню, господарські примі-
щення й рухоме майно. Через тиждень, 
20.03.2022 р., російські окупанти прове-
ли обстріл Ірпінської Біблійної Семіна-
рії ЄХБ. Близько 30  мінометних снаря-
дів потрапили до приміщення семінарії. 
21.03.2022  р. обстріл було продовжено. 
На щастя, ніхто не постраждав [16]. 

24.03.2022  р. російські загарбники 
напали на реабілітаційний центр «Во-
сор» від церкви «Спасіння», який зна-
ходиться у селі Мотижин Макарівського 
району Київської області. Як повідомив 
єпископ церкви «Спасіння» Ю. Баби-
нець, близько 12.00 окупанти відкрили 
прицільний вогонь з бронетранспортера 
по будівлі реабілітаційного центру «Во-
сор». Люди, що перебували у приміще-
ні, для порятунку свого життя змушені 
були вистрибувати з другого поверху. 
Російські окупанти увірвалися в реабілі-
таційний центр, обстріляли всі кімнати 
й взяли у полон чергового служителя. 
Крім того, окупанти відкрили приціль-
ний вогонь з бронетранспортера по бу-
дівлі очільника реабілітаційного центру 
«Восор» Олега Бондаренка. Подальша 
доля його невідома [15].

29.03.2022  р. російські військово-
службовці ЗС РФ обстріляли, зруй-
нували й спалили Будинок молит-
ви протестантської християнської 
церкви «Віфанія», що знаходився у 

багатостраждальному місті Маріупо-
лі. Про це чергове звірство російських 
окупантів повідомив на своїй сторін-
ці у соціальній мережі «Фейс бук» пас-
тор Andreas Patz. Зокрема, він написав: 
«Красива, унікальна у своєму плані, бу-
дівля… Тут були спілкування, славили 
Господа найталановитіші музиканти, 
звучали співи хору і голоси грішників, 
що каються, тут були весілля, хрещен-
ня, проповідувалося Слово Боже, тут 
завжди були діти, багато дітей... Хрис-
тияни жили і раділи життю. А тепер 
прийшли варвари, які в цьому місці не 
мають нічого святого, дорогого, для них 
це просто цегла, складена у стіни» [25].

05.04.2022  р. російські військово-
службовці ЗС РФ у місті Ірпені спалили 
тисячі Біблій і знищили будівлю протес-
тантської християнської місії «Євразія» 
(вулиця Виговського, 1). Про ці звірства 
повідомив заступник командира роти 
батальйону ОУН пастор протестант-
ської церкви О. Магдич: дії рашистів на-
стільки безглузді, що коли українці пу-
блікують докази їхніх звірств, у багатьох 
виникають сумніви, мовляв, навіть для 
них це занадто, а тому це спланований 
фейк [2]. 

Але насправді це жахлива реаль-
ність. За словами пастора, це сталося 
біля будівлі протестантської християн-
ської місії «Євразія», яку російські оку-
панти повністю зруйнували. Поруч із 
нею на подвір’ї місії стояв мікроавтобус 
«Газель», завантажений Бібліями. Агре-
сори їх викинули й спалили. Пастор пе-
реконаний, що окупанти здійснювали ці 
варварські вчинки з фанатичною вірою 
в те, що протестанти  – це антихристи, 
протестантизм – це не РПЦ, а для росій-
ських фанатиків все, що не РПЦ – закля-
тий ворог [2].
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Під час другої фази повномасштаб-
ної війни проти України озвірілі росій-
ські агресори нищать не лише релігійні 
будівлі так званих «іновірців», але й з 
усією жорстокістю бомблять і сакраль-
ні святині УПЦ МП. Так, під час бойо-
вих дій на сході України ЗС РФ з арти-
лерійських установок цілеспрямовано 
неодноразово обстріляли святиню УПЦ 
МП – Святогірську лавру, а саме чолові-
чий монастир УПЦ МП у Святогірську. 
Перші обстріли були зафіксовані ще у бе-
резні 2022 р. Через бомбардування було 
пошкоджено два приміщення Святогір-
ської лаври, де перебувало близько ти-
сячі людей, зокрема діти. За повідомлен-
нями ЗМІ, тоді через обстріли загинули 
два ченці і монахиня зі Свято-Успенської 
Святогірської лаври. Ще трьох священ-
нослужителів поранено. Пошкоджено 
два чернечих корпуси [4].

1 червня голова Донецької обласної 
військової адміністрації П.  Кирилен-
ко повідомив, що внаслідок російських 
атак загинули троє цивільних людей у 
Святогірській лаврі. 4 червня російські 
військові знову обстріляли Святогірську 
лавру в Донецькій області, де на час на-
паду перебували близько 300 людей [4]. 

У повідомленні міністра культури й 
інформаційної політики О. Ткаченка за-
значено: «Сьогодні під обстріл окупан-
тів знову потрапила Святогірська лавра 
в Донецькій області. Горить Всіхсвят-
ський скит Святогірської лаври. У До-
нецькій єпархії УПЦ підтвердили, що, 
окрім монастирської братії та сестер, в 
храмі перебувало приблизно 300 біжен-
ців, серед яких люди з інвалідністю, літні 
люди, приблизно 60 дітей, у тому числі 
немовлята. Наразі армія РФ зруйнувала 
чи пошкодила 133 релігійні споруди в 
Україні» [4].

Росіяни вважають себе дуже віру-
ючими людьми, проте під час неоголо-
шеної російсько-української гібридної 
війни вони показали всьому світу своє 
справжнє обличчя. Російські окупацій-
ні війська не лише безжально нищили 
релігійні будівлі, але й у тимчасово оку-
пованих ними українських містах і се-
лах розміщували у культових спорудах 
озброєння й облаштовували вогневі по-
зиції.

З цього приводу Генеральний штаб 
Збройних сил України (далі  – ЗСУ) 
14.03.2022  р. повідомив: «Знову фіксу-
ються непоодинокі випадки використан-
ня ворогом цивільної інфраструктури, 
зокрема і релігійних об’єктів, для об-
ладнання вогневих позицій, розміщення 
озброєння та військової техніки» [14] .

Незважаючи на підступність, рапто-
вість і масштабність російської агресії, 
ЗСУ зупинили наступ окупантів та роз-
почали поступове їх вигнання з терито-
рії України. У свою чергу українське гро-
мадянське суспільство теж розпочало 
активно протидіяти агресору на гумані-
тарному фронті.

Так, понад 70 громадських і релігій-
них організацій закликали міжнародну 
спільноту відреагувати на злочинні дії 
Росії проти релігійних діячів, спільнот 
віруючих і культових споруд, якими 
супроводжується російська інвазія в 
Україну. Вони оприлюднили Звернення 
Євромайдан sos та Круглого столу з ре-
лігійної свободи в Україні щодо наступу 
на свободу релігії під час збройної агре-
сії Росії проти України. Зокрема, у ньо-
му наголошується, що збройна агресія 
ЗС РФ проти України й українців, яка 
розпочалася у 2014 р., супроводжується 
численними порушеннями прав і сво-
бод, серед яких свобода думки, совісті 
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та віросповідання. Ще більших розма-
хів релігійні переслідування досягли під 
час масштабного збройного вторгнен-
ня ЗС РФ в Україну, яке розпочалося 
24.02.2022  р. і триває досі. Зафіксовані 
цілеспрямовані обстріли та руйнування 
храмів, молитовних будинків й інших ре-
лігійних споруд, у тому числі й пам’яток 
архітектури. За три тижні активних бо-
йових дій військовослужбовці ЗС РФ 
вбили на території України щонайменше 
4 християнських священиків, ще як міні-
мум 2 захопили в полон [14].

Підсумовуючи всі наведені вище 
факти злочинів РФ проти людяності, 
Євромайдан sos, учасники Круглого 
столу з релігійної свободи в Україні та 
інші громадські організації, що підписа-
лися нижче, закликають: 1. Міжнародні 
організації та країни-учасниці ООН  – 
звернутися до РФ з вимогою припини-
ти війну проти України та триваючий в 
рамках війни наступ на свободу релігії, а 
також негайно звільнити всіх громадян 
України, ув’яз нених з мотивів сповіду-
вання своїх релігійних переконань в оку-
пованому Криму та інших українських 
територіях, контрольованих російськи-
ми військами. 2. УПЦ МП та православні 
церкви в інших країнах, які перебувають 
в єдності з РПЦ, – розірвати відносини 
з нею через її підтримку безпідставної 
агресивної війни РФ проти України. 
3. Всесвітню Раду Церков – виключити зі 
свого складу РПЦ, розірвати з нею від-
носини та засудити квазірелігійну скла-
дову ідеології «русского мира», оскіль-
ки релігія має слугувати розвитку та не 
може використовуватися для виправ-
дання безпідставної агресивної війни 
РФ проти України, яка супроводжується 
знищенням мирного населення Укра-
їни, обстрілами шкіл, дитячих садків, 

лікарень, пологових будинків та інших 
об’єктів критичної інфраструктури. 
4.  Церкви, релігійні організації та між-
релігійні інституції в усьому світі  – пу-
блічно закликати РФ припинити війну 
проти України та засудити позицію РПЦ 
щодо підтримки безпідставної агресив-
ної війни РФ проти України [9].

Проаналізувавши репресивну по-
літику окупантів під час неоголошеної 
російсько-української гібридної війни 
щодо релігійних громад України у 2014–
2022 рр., ми прийшли до таких вис нов-
ків:

1. Неоголошена війна РФ проти 
України й українців, яка розпочалася з 
лютого 2014 р. і триває до цього часу, та 
тимчасова окупація нею значної частини 
українських територій стали справжнім 
випробуванням для Української держа-
ви та її громадян, зокрема для всіх віру-
ючих України.

2. За своєю сутністю «русский мир» – 
це неоімперська реваншистська геополі-
тична ідеологічна доктрина, спрямована 
на теоретичне обґрунтування та прак-
тичне відновлення «великої історичної 
Росії» у кордонах Російської імперії на 
вершині її могутності у 1914 р.

3. За допомогою «русского мира», 
важливої «м’якої сили» Кремля, Росія 
спочатку планувала опанувати менталь-
ний простір України й розум її громадян, 
а потім, у разі нагальної потреби, ввести 
свої війська й остаточно приєднати цю 
територію до складу своєї наддержави 
(СРСР 2.0).

4. РПЦ відігравала важливу роль у 
неоімперських планах Росії, оскільки 
вона виступала активним провайде-
ром «русского мира» у духовний, по-
літичний, культурний і гуманітарний 
простір України, а за допомогою своєї 
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філії  – УПЦ МП  – активно створювала 
загрози й перешкоди консолідації укра-
їнського суспільства, цим самим руй-
нуючи духовно-практичні підвалини 
об’єд нав чих процесів в Україні.

5. Головна причина ненависті з боку 
російсько-терористичних угруповань 
на тимчасово окупованих територіях 
впродовж першої фази гібридної війни 
(20.02.2014–23.02.2022) щодо релігійних 
громад, не афільованих з РПЦ, поляга-
ла у тому, що окупанти визнавали лише 
одну релігійну організацію легітимною, 
а саме РПЦ та її не від’ємну частину  – 
УПЦ МП, всі інші релігійні конфесії є 
незаконними й мали бути ліквідовані. 
Тому окупанти та їх проксі скоїли багато 
злочинів проти людяності на тимчасово 
окупованих ними територіях. 

6. До початку неоголошеної ро-
сійсько-української гібридної війни 
Крим, Донецька та Луганська області 
були прикладом поліконфесійності та 
справжньої релігійної толерантності. З 
поширенням у 2014 р. на їхні терени ім-
перської реваншистської ідеології «рус-
ского мира» окуповані території стали 
місцем тяжких випробувань: грабунків, 
гонінь, фізичної розправи над членами 
релігійних спільнот з боку офіційної 
окупаційної влади РФ у Криму й так 
званих самопроголошених республік 
«ДНР» і «ЛНР», які на законодавчо-
му рівні закріпили право на діяльність 
лише для однієї церкви − УПЦ МП. 
Агресивна політика окупантів щодо ві-
руючих призвела до того, що багато ро-
дин протестантів, дуже добре адаптова-
них в довоєнному соціумі, змушені були 
покинути свої помешкання та виїхати 
на мирні терени України, де держава за-
безпечила їхнє право на свободу сумлін-
ня та віросповідання.

7. У 2014 р. і на початку 2015 р. актив-
ні бойові дії відбувалися лише на сході 
України (Донецька й Луганська області), 
та з 24.02.2022 р. війна стала реальністю 
для всіх громадян України. Представни-
ки ЗС РФ наголошували, що російські 
військовослужбовці будуть знищувати 
лише військову інфраструктуру, але під 
вогневий удар нападників попало все  – 
від житлових будинків, підприємств, 
складів до релігійних об’єктів.

8. Наявні дві тенденції, які характе-
ризують ставлення російських агресо-
рів та їх прислужників щодо віруючих 
різних конфесій на території України. 
Для першої тенденції характерно, що 
протягом восьми років гібридної війни 
(20.02.2014–23.02.2022) окупанти та їх 
проксі на тимчасово окупованих тери-
торіях Східної України та Криму згідно 
з доктриною «русского мира» прихильно 
ставилися до УПЦ МП, оскільки небез-
підставно вважали її своєю союзницею 
у завоюванні України. Для другої тен-
денції стало визначальним, що з почат-
ком повномасштабної агресії російських 
військ, провалу плану захоплення Киє-
ва за три доби, великих втрат окупанти 
озвіріли й, виконуючи злочинні накази 
В. Путіна та його генералів, почали ге-
ноцид українців загалом та знищення 
релігійних споруд, священнослужителів 
та вірян зокрема, незважаючи на їхню 
конфесійну належність.

9. Злочинна агресивна політика 
Кремля, яка поєднала неоімперський ре-
ваншистський імперіалізм й фанатичне 
месіанство «русского мира», призвела 
не лише до величезних людських і ма-
теріальних втрат для України, а й штов-
хає людську цивілізацію до катастрофи, 
оскільки В. Путін жахає весь світ ядер-
ним Армагедоном, якщо демократичні 
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держави будуть продовжувати підтри-
мувати Україну. 

10. Незважаючи на раптовість і масш-
табність російської агресії, що розпоча-
лася 24.02.2022 р., ЗСУ зупинили наступ 
окупантів та розпочали поступове їх ви-
гнання з території нашої Батьківщини. 
Українське громадянське суспільство 
теж протидіє агресору на гуманітарному 
фронті. У свою чергу релігійні громади 
України активно долучилися до цієї бо-
ротьби. 
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Анотація. Археологічні дослідження поселень та городищ VII–ІІІ ст. до н. е. в Середньому 
та Верхньому Подніпров’ї на території України і Білорусі в ХХ і ХХІ ст. сприяли можливос-
ті подальших етнологічних досліджень слов’ян. Б. Рибаков у 80-ті роки ХХ ст. методами 
історичної географії, опираючись на дослідження українських (С. Березанської, В. Іллінської, 
О. Тереножкіна та ін.) та білоруських (О. Мельниківської, Л. Поболя) археологів, розробив 
систему дослідження етногенезу східних слов’ян від доби бронзи до Русі. Він порівняв карти 
батьківщини праслов’янських племен різних періодів і виявив однаковість їх основних конту-
рів протягом двох тисячоліть. Цей факт став основою наших подальших досліджень. 

У скіфський період в Римі та Афінах відбувається цивілізаційний злам – зміна природного 
родоплемінного ладу на імперський – олігархічний. У Східній Європі в ці віки й до виникнення 
Київської Русі слов’янські племена продовжували жити родоплемінним ладом. У цій праці ми 
прагнемо засвідчити родоплемінну структуру слов’ян, локалізуючи в басейнах річок Дніпра, 
Прип’яті і Десни гнізда родових поселень слов’янських племен неврів та скіфів-орачів Геро-
дота на сучасних картах масштабу 1:250 000. Аналогічне картографування гнізд поселень 
племен скіфів-землеробів Лівобережної України надруковане в попередньому числі журналу 
«Українознавство». Ці й подальші подібні дослідження дають можливість виявити харак-
терні риси етногенезу слов’ян-українців від літописних племен Київської Русі до доби заліза, 
бронзи та міді.

Ключові слова: слов’яни; племінні гнізда поселень; скіфи-орачі; неври; Геродот; Нестор; 
Україна; Білорусь.

LOCALIZATION OF THE NEVRIAN AND SCYTHIAN PLOWMEN TRIBES 
IN THE CONTEXT OF ETHNOGENESIS OF THE EASTERN SLAVS
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Annotation. Archaeological researches of settlements and hillforts of the VII-III centuries B.C. 
in the Middle and Upper Dnieper region on the territory of Ukraine and Belarus in the 20th and 21st 
centuries contributed to the possibility of further ethnological research of the Slavs. B. Rybakov in the 
1980s developed a system of the Eastern Slavs ethnogenesis research from the Bronze Age to Ruthenia 
using the methods of historical geography, based on the research of Ukrainian (S. Berezanska, V. Illinska, 
O. Terenozhkina, etc.) and Belarusian (O. Melnykivska, L. Pobolia) archaeologists. He compared the 
maps of the homeland of the Proto-Slavic tribes from different periods and found the sameness of their 
main contours for two millennia. This fact became the basis of our further research.
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Стаття, яка пропонується, є продов-
женням дослідження племінної струк-
тури слов’ян Східної Європи VII–ІІІ  ст. 
до н. е., розпочатого картографуванням 
гнізд поселень скіфів-землеробів Ліво-
бережної України (Українознавство. 
2022. № 2. С. 32–61). У цій частині пу-
блікації ми розглядаємо можливий ва-
ріант локалізації гнізд поселень племен 
скіфів-орачів Середнього і неврів Верх-
нього Подніпров’я та складання відпо-
відних карт. 

Дослідження племінної структури 
неврів милоградської культури та скі-
фів-орачів підгірцівської культури ви-
конується шляхом розташування їхніх 
поселень на сучасних картах України 
масштабу 1:250 000 та картах масшта-
бу 1:850 000 для Білорусі в басейнах рі-
чок Дніпра, Прип’яті і Десни. Матеріал 
статті викладено в двох частинах, перша 
стосується племен неврів, друга – скіфів-
орачів.

Вивчення відповідності карт племен 
скіфів-орачів Правобережної Украї-
ни, неврів Північної України і Білорусі 
з трьома картами Б. Рибакова пра сло-
в’ян ських племен тшинецько-кома-
рівської культури XV–XІII  ст. до н. е., 
ранньопшеворської і зарубинецької 
культур IІI ст. до н.е. – IІ ст. н. е., а також 

склавинів празько-корчацької та ан-
тів пеньківської культур продовжуємо 
в цьому дослідженні. Тотожність карт 
Лісостепової України, між кінцевими 
хронологічними рубежами яких понад 
дві тисячі років, – важлива дороговказ-
на нитка в пошуках того географічного 
плацдарму, на якому розвивалася істо-
рія сло  в’ян ства [45, с. 219–220; 50, с. 52–
53, рис. 23–25]. 

Робота виконана в рамках науково-
дослідного проекту «Етногенез україн-
ського народу у світлі сучасних наукових 
даних і методологічних підходів».

Племена неврів та їх сусіди 
Чорноліська культура слов’ян пов-

ністю місцева, своїм походженням зо-
бо в’язана подальшому еволюційному 
розвитку білогрудівської культури, яка, 
в свою чергу, генетично пов’я зана з тши-
нецькою, підкреслює С. Березанська. У 
результаті подальшого розвитку чорно-
ліська культура переростає в лісостепо-
ву культуру скіфського часу [5, с. 14–15] 
сло в’ян ських племен – скіфів-орачів, скі-
фів-землеробів та неврів [45, с. 133–138, 
189].

Вітчизняні дослідники на підставі 
аналізу писемних джерел локалізують 
сло в’ян ські племена неврів в основному 

During the Scythian period, a civilizational breakdown took place in Rome and Athens – a change 
from the natural tribal system to the imperial-oligarchic one. In Eastern Europe during these ages and 
before the emergence of Kyivan Rus, Slavic tribes continued to live in a tribal system. In this work, 
we aim to prove the tribal structure of the Slavs by locating the nests of the ancestral settlements of 
the Slavic tribes of the Herodotus’ Neurs and Scythian farmers in the basins of the Dnieper, Prypiat, 
and Desna rivers on the modern maps at a scale of 1:250,000. Analogous mapping of the nests of 
Scythian farmers’ tribal settlements of the Left Bank of Ukraine was published in the previous issue of 
the Ukrainoznavstvo journal. These and further similar studies will reveal the characteristic features of 
the ethnogenesis of Ukrainian Slavs from the annalistic tribes of Kyivan Rus to the Iron, Bronze, and 
Copper Ages.

Key words: Slavs; tribal nests of settlements; Scythian plowmen; Neurs; Herodotus; Nestor; 
Ukraine; Belarus.
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в тих областях, де відкриті па м’ят ки ми-
лоградської культури – на всій її терито-
рії або в південних районах, де пошире-
ні тільки ранні милоградські па м’ят ки 
(Ф.  Браун, І. Забєлін, Ю. Готьє, Л. Ні-
дерле [8, с. 69, 82–83; 20, с. 220–221, 341; 
11, карта; 32, с.  31, 130], П. Третьяков, 
О.  Тереножкін, К. Мошинський та  ін.). 
Деякі дослідники включають в терито-
рію Невриди також області, розташо-
вані на захід від милоградської культу-
ри. Більшість польських вчених вважає 
ці області вихідними в культурі неврів 
(Л.  Козловський, Ю. Костшевський, 
К.  Яжджевський, Т. Лер-Сплавінській 
та ін.). 

Б. Граков, як і В. Хвойка, розміщує 
неврів у Правобережному При дні про-
в’ї [13, с. 160]. Територія поширення пле-
мен милоградської культури, єдність її з 
па м’ят ками Волині та Південної Білору-
сі, зв’язок витоків культури з південно-
західними і південними районами дали 
можливість О. Мельниківській висло-
вити думку про історичну назву племен, 
що залишили пам’ятки милоградської 
культури,  – неври, яких вона слушно 
вважає за «загальновизнаних… предків 
сло в’ян» [29, с. 169, 175]. 

На ранніх етапах, відзначає Б. Граков, 
племена неврів милоградської культу-
ри Волині межують з пізньолужицьки-
ми і висоцькими племенами. Перші за-
ймають вер хів’я Прип’яті й доходять до 
Горині. Пізньою датою їх є V ст. до н. е. 
Приблизно в цей же час закінчують своє 
існування і па м’ятки висоцької культу-
ри, що займають невелику ділянку на 
вододілі Західного і Південного Бугу і 
правих приток Прип’яті до верхів’їв Дні-
стра на півдні; тут вони мешкають до се-
редини VI ст. до н. е. Пізніше ці області 
на заході займають племена поморської, 

пшеворської і зарубинецької культур, а 
на півдні – племена культур скіфського 
лісостепу. Зв’язки неврів із племенами 
зазначених культур відчуваються як на 
ранніх, так і на пізніх етапах їх розвит-
ку [29, с. 152]. 

Переважна більшість дослідників, 
на думку О. Стрижака, вбачала в нев-
рах пра сло в’ян, пов’язуючи неврів з 
Нурською землею та з гідронімією на 
Hyp- і називаючи їх «нурами», «нуряна-
ми» тощо. Чи не найсерйознішу спробу 
обґрунтувати «сло в’ян ство» цих племен 
зробив визначний дослідник сло в’ян-
ської старовини П. Шафарик. У цьому 
його підтримував О. Погодін, який нази-
вав неврів ще «ну ре в’я нами», тобто меш-
канцями Нурської землі [47, с. 63–64; 55, 
с.  222; 43, с.  346]. Геродот говорить про 
Невриду та її межі дуже скупо: річка Тіра 
(Дністер) «тече з півночі і бере свій по-
чаток з великого озера, яке служить кор-
доном між Скіфією і Невридою» (§  51). 
Милоградську культуру, зауважує Б. Ри-
баков, дослідники переконливо по в’я зу-
ють з Невридою [45, с. 30–31; 10, с. 251; 
29, с. 169–176].     

На Правобережжі Дніпра неври, на 
погляд С. Бессонової, складали значний 
масив (милоградська культура), вони 
іще за доби бронзи жили на північ від 
скіфів-орачів у Поліссі. За ними (пише 
Геродот) простягалась «безлюдна зем-
ля», очевидно, при п’ятські болота  [7, 
с. 84; 10, с. 241]. Схема генетичних зв’яз-
ків сло в’ян cьких племен (скіфів-орачів – 
підгірцівської культури) раннього заліз-
ного віку з етнічним розвитком пізньої 
бронзи, що характеризувалася В. Дани-
ленком таким чином: «Можна вважати 
найбільш вірогідний генетичний зв’я зок 
підгірцівської культури з місцевою куль-
турою кінця пізньої бронзи і раннього 
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заліза, в VIII–VII  ст. до н. е., що поши-
рювався принаймні до рубежу р. Рось. В 
даний час ця культура виявлена в двох 
варіантах: у більш давньому  – лебедів-
ському і більш пізньому  – бобринсько-
му, який відноситься до самого початку 
залізного віку. Обидва ці варіанти, ма-
буть, також беруть свій початок від міс-
цевої культури пізньої і середньої брон-
зи, яка є східним аналогом... тшинецької 
культури Середньої Європи. Тут же була 
зроблена спроба виділити пізнішу ланку 
зарубинецької культури, синхронну чер-
няхівській» [14, с. 174]. 

С. Рассадін також вважає, що пле-
мена милоградської культури епохи 
раннього заліза беруть свій початок від 
племен лебедівської культури пізньої 
бронзи. Таким чином, милоградський 
ареал повинен був скластися на базі 
лебедівського. А основний район по-
ширення лебедівських старожитностей 
знаходиться на Київщині і Чернігівщи-
ні [44, с. 41; 4, с. 190]. 

Різночасовість північних і півден-
них па м’яток у басейні Прип’яті привело 
О. Мельниківську «до важливого висно-
вку  – про внутрішні пересування насе-
лення, відображенням яких і є картина, 
зафіксована… на археологічних матеріа-
лах… за наявними поки даними, основні 
матеріали з милоградсько-підгірцівських 
пам’яток на південь від При п’яті дату-
ються по V–IV ст. до н. е. Милоградські 
пам’ятки Південної Білорусії відомі тут 
саме з того часу, коли зникають близькі 
або зовсім аналогічні їм па м’ятки Східної 
Волині (в основному VI ст. до н. е.). Біло-
руські па м’ятки милоградської культури, 
як правило, виникають відразу як укріп-
лені поселення» [29, с. 167]. 

Уже в VI  ст. до н. е. під натиском 
степняків відбувається пересування 

неврів на північ, в лісову зону, що можна 
по в’я зувати з пересуваннями скіфів під 
час походу Дарія. Цей процес триває і 
в наступні століття. Відбувається поне-
волення неврів і проникнення скіфів на 
північ від Прип’яті  [29, с.  168–169; 37, 
с.  57]. Якщо виходити із сучасної схід-
ноєвропейської гідрогеографічної мере-
жі, то Геродотова Неврида була досить 
значною країною. Обмежена на півночі 
«безлюдною» землею, вона була розта-
шована на заході – десь біля витоків Дні-
стра й Прип’яті, йдучи на схід уздовж її 
течії до Дніпра [47, с. 59–60]. 

Племена неврів (VIII–ІІ  ст. до н.  е.), 
на погляд Б. Рибакова, були поширені на 
Волинському Поліссі, Волинській висо-
чині та півдні Білорусі  [45, с.  145–146], 
за обрядом кремації належали до хлібо-
робів та займались скотарством. За фор-
мою посуду, наявністю рогатих пряс-
лиць та іншими ознаками милоградська 
культура неврів близька до прасло в’ян-
ських племен тшинецько-комарівської 
культури [34, с. 24–25]. 

З праслов’янами дослідники ото-
тожнюють племена неврів-милоградців, 
які, вийшовши з комарівсько-тшинець-
кої культури (XVI–XII  ст. до н. е.) Пів-
нічної України (лебедівського типу), за-
вершують своє існування ІІ  ст. до н. е. 
При цьому їхні нащадки стають компо-
нентом відповідних літописних племен 
Полісся й Наддніпрянщини (на півночі 
територію поширення милоградської 
культури обмежували лінією: Слуцьк  – 
Бобруйськ  – Бихов  – Славгород  – Но-
возибков, на півдні – межею лісу й лісо-
степу, охоплюючи відповідні території 
Волині, Київщини, Чернігівщини)  [47, 
с. 63; 29, с. 173–186].   

На основі археологічних даних посе-
лень та знахідок милоградської культури 
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Білорусі, України та суміжних областей, 
а також атласу гідронімів По дні про в’я 
О.  Мельниківська склала карту гідроні-
мів і топонімів, по в’язаних з етнонімом 
«неври» (Рис. 1). Велика частина гідроні-
мів на карті розташована по краях мило-
градської території, поблизу її кордонів. 
Таке положення, на погляд дослідниці, 
закономірне, воно не раз зазначалося мо-
вознавцями у характеристиці топонімії 
інших територій [29, с. 175, рис. 65; 28]. 
Цій карті неврів О. Мельниківської від-
повідають карти па м’яток неврів Б.  Ри-
бакова (1979)  [45, с. 161, карта] та біло-
руських дослідників (1999) [1, мал. 11].

Гнізда поселень неврів 
Верхнього Подніпров’я, 

Подесення та Погориння
За останню чверть сто річчя близько 

півтора десятка пам’яток неврів підгір-
цевської групи милоградської куль тури, 
зауважує С. Лисенко, «було зафіксовано 

на південь, південний захід та захід від 
Києва у басейнах рі чок Віта, Стугна, Ір-
пінь та Рось» [25, с. 155]. Милоградська 
археологічна культура свою назву отри-
мала за однією з пам’яток – городищем 
біля с. Милогради в Речицькому районі 
Білорусі, першим дослідником якого був 
Ю. Кухаренко. Ним же запропонована і 
назва. Споріднені старожитності в Укра-
їні називають підгірцівськими або мило-
градсько-підгірцівськими, підкреслюю-
чи їх культурну єдність з білоруськими 
па м’ятками [29, с. 17–18]. 

О. Єгорейченко в 1982  р. розширив 
на північ милоградський ареал, який обі-
ймав також і Середню Білорусь [16, с. 66]. 
Л. Поболь у 1983 р. до території цієї куль-
тури включав весь басейн р. Березіни і 
значну частину Понемання аж до біло-
русько-литовського прикордоння і дні-
про-двінського вододілу [40, карта 1]. 

Виникнення слов’янських городищ 
по  в’я зано з певним рівнем розвитку 

Рис. 1. Карта розташування племен неврів [29, рис. 65; 45, с. 161, карта; 1, мал.11].
а – схематичні кордони неврів милоградської культури;

б – гідроніми и топоніми, що пов’язані з етнонімом «неври»
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продуктивних сил і виробничих від-
носин місцевих племен. Ці відносини, 
на погляд Л. Поболя, зачіпали кожну 
родову громаду. Городища були родо-
племінними центрами економічного та 
культурного життя. Вони, очевидно, ви-
конували й релігійну функцію. Безпо-
середньо на їх територіях або біля горо-
дищ здійснювалися племінні обряди [40, 
с. 3]. Більшість городищ неврів Верхньо-
го По дні про в’я, відзначає А. Дробушев-
ський, групуються в гнізда, які склада-
ються з двох і більше поселень на кожні 
50 км². Гніздове розміщення поселень і 
городищ епохи заліза, на думку дослід-
ника, «є типовим для більшості регіонів 
лісової смуги Східної Європи» [16, с. 41].

Городища та поселення неврів ми-
лоградської культури знаходяться на 
невеликій відстані одне від одного (гніз-
дами): від 3–5 до 10–15 км. Тоді як на 
більшій частині території вони розташо-
вуються на значній відстані – до 25 км. 
О. Мельниківська дійшла висновку, що 
селища при городищах утворювали єди-
ний господарсько-економічний комп-
лекс [24, с. 35, рис. 11; 29, с. 22]. Тому на 
основі археологічних даних необхідною 
умовою вивчення соціально-економіч-
них функцій того чи іншого поселення, 
слушно зауважує Б. Тимощук, «є визна-
чення місця поселення в складі мікро-
організму – гнізда-громади, його відно-
шення до громадського чи феодального 
центру» [48, с. 14]. 

У Білорусі до теперішнього часу, від-
значає Л. Поболь, збереглися мисові, 
болотні, острівні та пагорбні городи-
ща в кількості близько двох тисяч, які 
здебільшого були адміністративно-ре-
лігійними центрами родів та племен, у 
разі потреби  – місцями захисту від во-
рога. Вони розташовувалися в басейнах 

певних річок. У межах таких територій 
під час археологічних досліджень куль-
тур  – милоградської, ранньої і пізньої 
зарубинецької та празької  – виявлені 
місця поселень племен зі своїми кладо-
вищами. Родоплемінними центрами для 

Рис. 2. Гнізда №1–10 неврів милоградської 
культури Верхнього Подніпров’я

■ – городище; ● – поселення
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всіх перерахованих 
культур були горо-
дища в Чапліні, Горо-
шкові, Милоградах, 
Щаткові, Дмитрови-
чах, у Турівському 
межиріччі Прип’яті–
Ствіги і багато ін-
ших [41, с. 69].

У дослідженні 
племінної структури 
неврів ми опиралися 
на праці білоруських 
археологів, і особли-
во Л.  Поболя, який 
разом із колегами 
зібрав і системати-
зував по районах і 
областях поселення 
і городища ранніх 
сло в’ян Білоруського 
По дні про в’я (1971, 
1973, 1974), але був 
«з ареценз ов аний» 

представниками петербурзької 
школи  – М.  Щукіним, К. Каспаро-
вою, Д.  Мачинським  [27, с.  29–30; 
22, с.  252] і А. Митрофановим 
(1986)  [30, с.  286–293]. У 2016  р. 
була спроба білоруських науков-
ців реабілітації спадщини Л. По-
боля [27, с. 20–37], яка досі не дала 
результатів. На жаль, його фунда-
ментальні праці, узагальнення та 
систематизація па м’я ток сло в’ян 
доби заліза Білорусі понад 30 ро-
ків були замовчувані археологами 
петербурзької, московської шкіл 
та окремими представниками київ-
ської, що привело історичну науку 
в дослідженні східного сло в’янства 
до значних втрат. 

Рис. 3. Гнізда №11–22 неврів милоградської культури

Рис. 4. Гнізда № 23–28 неврів милоградської куль-
тури в басейні Прип’яті
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Пам’ятки неврів милоградської 
культури на теренах Білорусі в збір-
нику (1983) Л. Поболем зафіксовані на 
297 об’єк тах, з них на 141 городищі, 22 
селищах поряд із городищами і на 110 
селищах. Вони нанесені на детальні кар-
ти [40, с. 11–12, рис. 1; 47.1, 2; 48 (карти)], 
що дало можливість нам продовжити 

картографування гнізд поселень сло-
в’ян ських племен неврів у Верхньому 
По дні про в’ї.

Продовжуючи розпочате в попе-
редній статті дослідження племінної 
структури сло в’ян VII–ІІІ  ст. до н. е., в 
першій половині статті на Рис. 2–8 при-
водимо гнізда поселень неврів на теренах 

Рис. 7. Гнізда 
№ 38–40 неврів 
милоградської 

культури

Рис. 5. Гнізда № 29–33 неврів милоградської культури в басейні Прип’яті

Рис. 6. Гнізда № 34–37 неврів мило-
градської культури
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Білорусі, які виділені штриховою лінією 
та пронумеровані на фрагментах карт 
масштабу 1:850 000.      

Зібрана нами інформація про племін-
ні гнізда неврів Гомельської, Мінської, 
Могилівської і Брестської областей зве-
дена в Таблицю 1, де вказані населений 
пункт і район, річка біля розташування 
пам’ятки, її тип (поселення, городище) 
та джерело інформації. 

Проаналізувавши розташування по-
селень неврів-милоградівців у 45 пле-
мінних гніздах, у тому числі в басейнах 
рік: Верхнього Дніпра  – 20, Прип’яті  – 
11, Сожу – 9 і Березини – 5, можемо від-
значити, що, незважаючи на залежність 
від завойовників – кочових скіфів (яким, 
очевидно, сплачували данину), племена 
неврів зберігали родоплемінний лад [53, 
с. 3–11] і його структуру.

Поселення неврів милоградської 
культури також виявлені на обох бере-
гах нижньої Десни. Очевидно, поселен-
ня були родовими утвореннями неврів, 
структурованих у гнізда поселень спо-
ріднених племен. 7 гнізд поселень племен 

неврів нами локалізовано на 
лівобережжі Десни в Бро-
варському районі Київщини 
біля сіл: Погреби, Троєщина, 
За зи м’я, Рожни, Літки, Собо-
лівка, Літочки [35, с. 256–279, 
№ 99–128, 132–138, 142–143, 
149] (Рис. 9, 50–56, табл. 2). 
5 племінних гнізд поселень 
локалізовано на правому бе-
резі Десни у Вишгородському 
районі біля сіл: Хотянівка, 
Новосілки, Жукин, Боденьки, 
Сувид (Рис. 9, 57–61, табл. 2). 

Нижче місця припливу до 
лівого берега Десни р. Остер 
локалізовано Остерське гніз-

до із шести поселень, розташованих біля 
м.  Остер (ур. Цегельня і Красна Гірка), 
біля с.  Поліське (Поліське І ур. Савкин 
Куток; Поліське ІІ урочище Вовча Гора; 
Поліське ІV) та Береміцьке ІV [35, с. 226–
231, 236–237, № 12–15, 22–26, 53, 56, 57] 
(Рис. 9, 64, табл. 2). 

Друге гніздо поселень неврів ми-
лоградської культури, на наш погляд, 
розташоване у цьому ж районі на ліво-
бережній заплаві Десни навколо с.  Єв-
минка (Євминка І, урочища: Село і 
Гнилуша). Третє племінне гніздо локалі-
зоване біля с. Крехаїв трохи південніше 
Євминки. До гнізда, очевидно, входили 
поселення Крехаїв І, ІІ, ІV та розташо-
вані в урочищах: Булавка, Чернече, Бов-
тень [35, с. 249–255, № 83, 87, 88, 91, 92, 
94, 97, 98] (Рис. 9, 63, табл. 2). 

У Нижньому Подесенні до одного із 
гнізд милоградської культури за топо-
графією може бути віднесене городище, 
що розташоване біля с. Літочки на мису 
серед заболоченої низини, відоме як «Го-
родище Крехаївське» [25, с. 155] (Рис. 9, 
62, табл. 2).

Рис. 8. Гнізда № 41–45 неврів 
милоградської культури в басейні Березини
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У Бориспільському райо-
ні в поймі лівого берега Дніпра 
нами локалізовано два гнізда 
поселень неврів  – Гнідинське (3 
поселення) та Вишенківське  – 5 
поселень  [9, с. 251, рис. 7, табл. 1. 
15–17] (Рис. 10, табл. 2. 3, 4) 

Значним за розмірами горо-
дищем кінця VI–V  ст. до н.  е. 
є Велике Ходосівське  – понад 
400  га. Судячи з його розмірів і 
поряд розташованих поселень, 
дослідники припускають, що, 
«швидше за все, воно було між-
племінним центром давнього на-
селення Дніпровського Лісосте-
пового Правобережжя» [23, с. 21, 

Рис. 9. Гнізда поселень племен неврів милоградської 
культури Подесення

Рис. 10. Гнізда поселень неврів 
Гнідинське (8-10) і Вишеньківське 

(11-15) 

Рис. 11. Гнізда поселень неврів: 
Гвоздівське (20–21), 

Рославицьке (22–23), 
Мархалівське (24–26), 
Іванковицьке (27–29), 

Кременищівське (30–33), 
Ходосівське (34–35), 

Білогородське (37–38), 
Тарасівське (39–41), 

Віта Поштова (42–43).
Городища:

Велике Ходосівське, 
Мале Ходосівське (36), 

Хотівське, Віта Поштова
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рис. 2,4]. Припущення, на нашу думку, є 
дуже слушним, і ми в цьому пересвідчи-
лися, коли на картах масштабу 1:250 000 
(1 см – 2,5 км) у Києво-Святошинському 
та Васильківському районах Київщини 
навколо Великого Ходосівського горо-
дища локалізували 9 гнізд поселень пле-
мен неврів. Племінних гнізд, які скла-
дались із двох поселень, зафіксовано 5 
(Гвоздівське, Рославицьке, Ходосівське, 
Білогородське, Віта Поштова); гнізд, 
до яких входило по три поселення,  – 3 
(Мархалівське, Іванковицьке, Тарасів-
ське) і одне гніздо, яке розміщувалось на 
території самого городища і складалось 
із 4-х поселень. Очевидно, з племінним 
центром взаємодіяли Хотівське та Мале 

Ходосівське городища (Рис.11, табл. 2. 
6–14). 

На р. Ірпінь у Києво-Святошин-
ському районі локалізоване іще одне 
племінне гніздо поселень неврів  – Гос-
томельське, до якого входило 3 поселен-
ня  [26, с.  60–62; 9, с.  225, 229] (Рис. 12, 
табл. 2. 47). 

Два гнізда неврів локалізовано на 
півночі Київщини: в Іванківському р-ні 
Розважівське складалося із 2-х поселень 
(Рис. 13, табл. 2. 48) і в Чорнобильському 
р-ні – Річицьке (2 поселення) [26, с. 62–
63] (Рис. 14, табл. 2. 49).

Волинь  – північна околиця Лісосте-
пу і південна частина Полісся у межах 
Волинської, Рівненської, Житомирської 

Рис. 12. Гніздо поселень не-
врів Гостомельське (5-7)

Рис. 13. Гніздо городищ неврів Розважівське (8-9)

Рис. 14. Гніздо городищ 
неврів Річицьке (10-11)
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та Хмельницької областей – 
залишалася в основному 
поза безпосереднім впли-
вом скіфської культури. 
Після кризи VIII–VII  ст. до 
н. е. (наслідки кіммерійської 
експансії) вона залишалася 
відірваною від центрів Схід-
ної та Середньої Європи. 
Ріка Горинь була кордоном, 
що поділяв зони впливу 
східних та західних культур. 
На схід від нього була зона 
впливу скіфської культури, 
її дальня периферія. На захід 
від Горині простягалася зона 

впливу західних культур, що тя-
жіли до Балтійського регіону [7, 
с. 93–94; 21, с. 113; 46, с. 83–85]. 
У вер хі в’ях Горині нами локалі-
зовано 16 племінних гнізд по-
селень неврів (Рис. 22А, табл. 1. 
46–62), у т. ч. 6 біля м. Рівне на 
річках Горинь і Устя (Рис. 15, 

Рис. 16. Гнізда поселень № 52–54 милоградської та 
могилянської культур на річках Горинь і Стубла

● – п – пос. милоградської культури; 
◦ – с – селище могилянської культури

Рис. 15. Гнізда № 46–51 поселень 
милоградської культури на річках 

Горинь і Устя

Рис. 17. Гніздо №55 поселень 
милоградської культури 

на р. Горинь
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46–51), 3 гнізда на річках Горинь і Стубла 
(Рис.  16, 52–54), 3 гнізда на Горині біля 
м. Острог (Рис. 19, 59–61), по одному біля 
Гощі (Рис. 17, 55) та Ізяслава (Рис. 20, 62), 

та 3 гнізда поселень неврів – у басейні 
Ікви, припливу Стиру (Рис.18, 56-58).

Дослідження, проведені в кінці 
ХХ  ст. на  р. Крюків та інших правобе-

режних притоках р.  Снов, дали 
можливість Г.  Жарову уточнити 
найбільш стабільне пограниччя 
між племенами милоградської і 
юхнівської культур. Воно прохо-
дило в басейні р. Снов. У верхній 
течії найзахідніше проникнення 
юхнівських племен, на думку до-
слідника, фіксується городищами, 
що стоять на його правому березі 
(городища Горек, Нові та Старі Бо-
ровичі), нижче за течією на ділян-
ці між правобережними притока-
ми р.  Снов  – річками Мостище і 
Замглай – пограниччя зміщується 
на лівий берег і проходить по його 
лівобережних притоках [19, с. 50].    

На Чернігівщині знаходиться 
частина південно-східного ареа-
лу неврів милоградської культу-
ри. Розвідками в межиріччі Дні-
пра і Десни зафіксовано близько 
100 милоградських пам’яток, се-
ред яких 19 городищ, переважно 
болотного типу, 75 поселень і 3 Рис. 19. Гнізда поселень №59–61 на р. Горинь

Рис. 18. Гнізда №56–58 поселень милоградської та могилянської культур 
у басейні Стубли та на р. Іква
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кладовища. Поселення знаходяться як 
на високих піщаних пагорбах в оточенні 
боліт, так і на високих дюнах. Особли-
вістю цих поселень є те, що вони розта-
шовуються поблизу болотних городищ, 
утворюючи гніздо поселень на відста-
ні 2–4 км від них. В окремих місцях по 
обидва боки невеликих річок поселення 
розташовуються досить щільно. Так, на 
площі 16 кв. км на 10 км відрізку річки 
Крюків у Городницькому районі археоло-
гами виявлено 12 поселень, які розташо-
вані одне від одного на відстані 5–6 км. 

Розміри їх складають 
від 1 до 5 га [19, с. 45–
50; 18, с.  19–22]. На 
даному етапі на узбе-
режжі р. Крюків нами 
локалізовано 4 гнізда 
поселень неврів. Одне 
з них Дібрівне вияв-
лене біля с.  Дібрівне 
і складалося із трьох 
поселень (Дамба  – 1, 
Печери та Крюкове). 
Смичинське гніздо 
розташоване на пра-

вому березі  р. Крюків і складало-
ся з двох поселень – Смичин – 3 та 
Мис. Третє гніздо  – Крюківське  – 
розташоване на лівому березі річ-
ки між селами Дібрівне та Лашуки. 
Воно складалося із чотирьох посе-
лень (Синичина гора, Зарванщина, 
Гавань  – 1,2). Четверте гніздо Ла-
шукське  – розташоване між селами 
Лашуки та Конотоп і складалося із 
трьох поселень (Груд, Варковщина 
та Коцюриха)  [19, рис.  1] (Рис.  21, 
табл. 1.35–38). 

У першій частині нашого до-
слідження неврів Верхнього По дні-
пров’я, Подесення (Снов) та Пого-

риння локалізовано 68 племінних гнізд 
поселень (Рис. 22), в тому числі на те-
ренах Білорусі  – 45, на Волині  – 16, на 
р.  Снов (Чернігівщина)  – 4. Нема сум-
ніву, що поселень, городищ і гнізд по-
селень неврів було значно більше. Не всі 
вони розвідані і досліджені, крім того, 
перешкодою для їх систематизації стоїть 
авторське право на використання мате-
ріалів архівів без згоди автора. Населені 
пункти розташування пам’яток, де були 
локалізовані гнізда поселень, зведені в 
Таблицю 1. 

Рис. 20. Гніздо №62 поселень милоградської та могилянської 
культур на р. Горинь

Рис. 21. Гнізда № 65-68 поселень племен неврів 
милоградської культури у пониззі р. Крюків, 

припливу р. Снов
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№
з/п

Місце розташу-
вання

поселення
Тип Район Джерело Річка

№
гнізда
посел.

№ 
рис.

Гомельська обл.

1 Гдень ІV п Брагінський [1, с.229, №23; 2, с.90] Брагінка
1 2

2 Гдень V п Брагінський [1, с.229, №24] Брагінка
3 Верхні Жари п Брагінський [1, с.229, №14] Дніпро

2 2
4 Верхні Жари п Брагінський [1, с.229, №14] Дніпро
5 Капорінка г Брагінський [1, с.228, №32(69)] Брагінка

3 26 Стара Єлча г Брагінський [1, с.232, №61(79)] Дніпро
7 Посудово г Брагінський [1, с.231, №49(76)] Несвіч
8 Асаревичі г Брагінський [1, с.228; 2, 90,91] Дніпро

4 2
9 Ст. Храковичі г Брагінський [1, с.232, №66(75)] Дніпро

10 Ст. Храковичі г Брагінський [1, с.232, №66(80)] Дніпро
11 Вельє п Брагінський [1, с.228, №13] Дніпро
12 Бивальки г Лоївський [1, с.263, №475(1)] Дніпро

5 2
13 Городок (Бивальки) г Лоївський [1, с.264, №481(2)] Дніпро
14 Щітці г Лоївський [1, с.267, №521(17)] Дніпро
15 Деражичі п Лоївський [1, с.264, №484] Дніпро

Рис. 22. Гнізда поселень неврів милоградської культури Верхнього Подніпров’я

Таблиця 1
Гнізда поселень неврів милоградської культури Білорусі та Волині. 

VII – перша половина ІІІ ст. до н. е.
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16 Лоєв г Лоївський [1, с.265, №492(6)] Дніпро
6 2

17 Лоєв г Лоївський [1, с.265, №492(7)] Дніпро
18 Мохов г Лоївський [1, с.265, №495(8)] Дніпро

7 2
19 Мохов ІІ г Лоївський [1, с.265, №496(9)] Дніпро

20 Городок Передел-
ковський г Лоївський [1, с.264, №483(3); 2, с. 90,91] Дніпро

8 2
21 Чаплин г Лоївський [1, с.267, №517(19)] Дніпро
22 Рудня Маримонова г Лоївський [1, с.266, №506(13)] Дніпро

9 223 Завужель г Річицький [1, с.283, №728(36)] Дніпро
24 Холмеч г Річицький [1, с.287, №777(60)] Дніпро
25 Волкошапка г Лоївський [1, с.263, №479] Дніпро

10 226 Липняки г Лоївський [1, с.264, №491(5)] Дніпро
27 Ястребка г Лоївський [1, с.267, №522(13)] Дніпро
28 Заспа г Річицький [1, с.283, №730(37)] Дніпро

11 3

29 Колочин г+п Річицький [1, с.283, №736(40)] Дніпро
30 Колочин ІІІ г+п Річицький [1, с.284, №738(41)] Дніпро
31 Красний Міст г Річицький [1, с.284, №743(45)] Дніпро
32 Леваші г+п Річицький [1, с.285, №745(46)] Дніпро
33 Луначарськ г+п Річицький [1, с.285, №749(48)] Дніпро
34 Милоград І г Річицький [1, с.285, №754(51)] Дніпро
35 Безуєв г Річицький [1, с.280, №693(20)] Дніпро

12 3
36 Лиски г Річицький [1, с.285, №747] Ведрич
37 Володарськ г Річицький [1, с.281, №705(26)] Дніпро

13 338 Храбрий г Річицький [1, с.288, №779(56)] Дніпро
39 Храбрий г Річицький [1, с.288, №779(61)] Дніпро
40 Горошков г Річицький [1, с.282, №719(33)] Дніпро

14 3

41 Озерщина г Річицький [1, с.286, №759(52)] Дніпро
42 Річиця п Річицький [1, с.287, №766(48)] Дніпро
43 Глибов г Річицький [1, с.281, №710(35)] Дніпро
44 Нагарськ г Річицький [1, с.285, №749(48)] Дніпро
45 Черное г Річицький [1, с.288, №780(62)] Дніпро
46 Борхов г Річицький [1, с.280, №698(22)] Дніпро

15 3
47 Борхов г Річицький [1, с.281, №699(23)] Дніпро
48 Макеєвка п Гомельський [1, с.242, №194(275)] Уза 

16 3
49 Нікольськ п Гомельський [1, с.242, №195(276)] Уза
50 Гомель г Гомельський [1, с.240, №172(266)] Сож

17 3
51 Любни г Гомельський [1, с.242, №192(267)] Уза
52 Ветка г Вітківський [1, с.235, №100(313)] Брагінка

18 353 Новоселки г Вітківський [1, с.235, №110] Сож
54 Хальч г Вітківський [1, с. 239, №149] Сож
55 Прісно І г Вітківський [1, с.235, №116(321)] Сож

19 3
56 Прісно ІІ г Вітківський [1, с.235, №117(322)] Сож
57 Прісно п Вітківський [1, с.236, №120] Сож
58 Шерстин п Вітківський [1, с.239, №156] Сож
59 Шепетовичі г Чечерський [1, с.300, №925(346)] Липа
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60 Ворновка І г Корм’янський [1, с.258, №417(352] Сож

20 3
61 Ворновка ІІ п Корм’янський [1, с.258, №418(352] Сож
62 Залесся г Чечерський [1, с.298, №899(336)] Сож
63 Чечерськ г Чечерський [1, с.300, №920(344)] Чечера
64 Проскурки п Жлобінський [1, с.253, №348] Дніпро

21 3
65 Проскурин г Жлобінський [1, с.253, №347(235)] Дніпро
66 Красна Горка п Жлобінський [1, с.252, №338] Дніпро

22 367 Лучин г+п Рогачівський [1, с.290, №801(245)] Дніпро
68 Задрутьє г+п Рогачівський [1, с.222, №791(242)] Дніпро
69 Гряда п Калинковицький [1, с.254, №361(129)] Прип’ять

23 4
70 Слобідка ІІІ п Калинковицький [1, с.256, №387] Тур’я 
71 Слобідка ІV п Калинковицький [1, с.256, №388] Тур’я
72 Юревичи п Калинковицький [1, с.256, №396] Прип’ять
73 Слобідка І п Калинковицький [1, с.256, №385] Прип’ять

24 4
74 Стрельськ г Мозирський [1, с.272, №574(97)] Прип’ять
75 Кревичі г Калинковицький [1, с. 256, 395(144)] Прип’ять

25 476 Пінниця І п Калинковицький [1, с.255, №381] Прип’ять
77 Пінниця ІІ п Калинковицький [1, с.255, №382] Прип’ять
78 Березівка п Калинковицький [1, с.254, №356] Прип’ять

26 4
79 Нова Березівка п Калинковицький [1, с.255, №373] Прип’ять
80 Боровики п Мозирський [1, с.268, №532] Прип’ять

27 4
81 Мозирь г Мозирський [1, с.269, №548(105)] Прип’ять
82 Михновичі п Калинковицький [1, с.255, №371] Прип’ять

28 4
83 Жаховичі ІІ п Мозирський [1, с.268, №538] Прип’ять
84 Жаховичі ІІІ п Мозирський [1, с.268, №539] Прип’ять
85 Ясенець г Мозирський [1, с.272, №575(112)] Прип’ять
86 Знам’янка г Житковицький [1, с.248, №286(169)] Прип’ять

29 5

87 Знам’янка п Житковицький [1, с.248, №286(169)] Прип’ять
88 Погост п Житковицький [1, с.249, №303] Прип’ять
89 Ричев п Житковицький [1, с.249, №305(180)] Ствига
90 Семурадці п Житковицький [1, с.249, №307(181)] Ствига
91 Семурадці ІV п Житковицький [1, с.250, №311(184)] Ствига
92 Хільчиці п Житковицький [1, с.251, №320(188)] Ствига
93 Бурези п Житковицький [1, с.247, №264(156)] Єзва

30 5
94 Вересниця п Житковицький [1, с.247, №265(157)] Прип’ять
95 Семурадці ІІІ п Житковицький [1, с.250, №309(183)] Прип’ять
96 Хільчиці г Житковицький [1, с.251, №319(187)] Моства
97 Зборів г Рогачовський [1, с.289, №793(243)] Дніпро

34 6
98 Рогачов г Рогачовський [1, с.291, №811(250)] Дніпро
99 Віщин г Рогачовський [1, с.222, №782(237)] Дніпро

35 6100 Віщин г Рогачовський [1, с.222, №782(238)] Дніпро

101 Кістені г Рогачовський [1, с.290, №799(245)] Дніпро

102 Озерани г Рогачовський [1, с.290, №807(241)] Друть
36 6

103 Хомичі І г Рогачовський [1, с.292, №819; 2, с.90–91] Друть
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104 Верхі п Кормянський [1, с.258, №412] Сож
38 7

105 Волинці п Кормянський [1, с.258, №415(351)] Сож
Брестська обл.

106 Лемешевичі п Пінський [1, с.113, №215(641)] Прип’ять
31 5

107 Лемешевичі п Пінський [1, с.113, №216(641)] Прип’ять
108 Городище п Пінський [1, с.111, №196(630)] Ясельда

32 5
109 Городище г Пінський [1, с.111, №195] Ясельда
110 Погост п Пінський [1, с.114, №227(647)] Бобрик

33 5111 Чухово п Пінський [1, с.114, №232] Бобрик
112 Камінь п Пінський [1, с.111, №200(631)] Бобрик

Могилівська обл.
113 Хомичі ІІ г Бихівський [1, с.397, №92(373)] Друть 36

6114 Городець г Бихівський [1, с.391, №54(367)] Греза
37

115 Новий Бихів г Бихівський [1, с.394,№75(369)] Дніпро
116 Городок г Мстиславський [1, с.412, №290(437)] Вихра

39 7
117 Золочево г Мстиславський [1, с.412, №294(440)] Біла На-

тола
118 Гори г Горецький [1, с.402, №133(462)] Бистра

40 7
119 Гори г Горецький [1, с.402, №134(462)] Бистра

120 Жужлянка г Осиповицький [1, с.413, №321(563)]  Жужлянк
41

8
 121 Збор г Осиповицький [1, с.413, №324(566)] Свіслоч
122 Лапичі г Осиповицький [1, с.413, №327(568)] Свіслоч

42
123 Цель г Осиповицький [1, с.415, №347(575)] Свіслоч
124 Єлізово г Осиповицький [1, с.413, №319(562)] Березина

43 8125 Новоселки г Осиповицький [1, с.414, №330(570)] Березина
126 Свіслоч ІІ г Осиповицький [1, с.414, №330(573)] Свіслоч

Мінська обл.
127 Теребути г Пуховіцький [1, с.379, №386(749)] Свіслоч

44 8128 Блужський Бор г Пуховіцький [1, с.377, №362(738)] Свіслоч
129 Болочанка г Пуховіцький [1, с.378, №364(735)] Болочанка
130 Бичин-Чижаха г Березинський [1, с.346, №5(775)] Березина

45 8131 Городище г Березинський [1, с.347, №9(776)] Березина
132 Кладки г Березинський [1, с.312, №(780)] Добриня

Гнізда поселень неврів милоградської та могилянської культур Волині
Рівненська обл.

1 Бронники 2 п Рівненський [3, с. 78, № 18, 19] Устя
46 15

2 Караєвичі 3 п Рівненський [3, с. 78, № 20-22] Устя
3 Обарів п Рівненський [3, с. 78, № 17] Устя

47 154 Городок 3 п Рівненський [3, с. 78, № 13-15] Устя
5 Понебель п Рівненський [3, с. 78, № 16] Устя
6 Зозів 3 п Рівненський [3, с. 78, № 10-12] Устя 48 15
7 В. Оксин 3 п Рівненський [3, с. 77, № 7-9] Устя

49 15
8 Шпанів п Рівненський [3, с. 77, № 6] Устя
9 Метків п Рівненський [3, с. 78, № 24] Горинь

50 15
10 Хотин п Рівненський [3, с. 78, № 25] Горинь
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11 Волошки п Рівненський [3, с. 79, № 28] Горинь
51 15

12 Сергіївка п Рівненський [3, с. 78, № 27] Горинь
13 Дерев’яне 2п+c Рівненський [3, с. 79, № 32] Стубла 52 16
14 Диків п Рівненський [3, с. 77, № 3] Стубла

53 16
15 Пересопниця п Рівненський [3, с. 79, № 31] Стубла
16 Деражне п Рівненський [3, с. 79, № 34] Горинь

54 16
17 Дюксин п Рівненський [3, с. 79, № 33] Горинь
18 Воскодави п Рівненський [4, с. 90, № 1] Горинь

55 17
19 Горбаків п Рівненський [4, с. 90, № 2] Горинь
20 Дубно c Дубенський [4, с. 88, № 6] Іква

56 18
21 Коблин c Дубенський [4, с. 88, № 14] Іква
22 Мирогоща п Дубенський [4, с. 90, № 4] Липка

57 1823 Костянець c Дубенський [4, с. 88, № 7] Розинка
24 Заруддя п Дубенський [4, с. 90, № 3] Борисівка

25 Білобережжя c Дубенський [4, с. 88, № 5] Розинка, 
Стубазка

58 18
26 Острів c Дубенський [4, с. 88, № 8] Борисівка, 

Стубазка
27 Стадники c Острозький [4, с. 88, № 19] Горинь

59 19
28 Колесники c Острозький [4, с. 88, № 3] Горинь
29 Кургани п Острозький [4, с. 90, № 10] Горинь

60 19
30 Хорів п Острозький [4, с. 90, № 12] Горинь
31 Могиляни c Острозький [4, с. 88, № 17] Горинь
32 Волосківці c Острозький [4, с. 88, № 18] Горинь

Хмельницька обл.
33 Нетішин п+c Нетішинський [3, с. 78, № 18, 19] Горинь 61 19
34 Ізяслав п+c Ізяславський [4, с. 90, № 22] Горинь 62 20

Чернігівська обл.
35 Дібрівне  п Городнянський [5, с. 77, 78, № 6, 10–12, 18, 19] Крюків 65 21
36 Смичинське п Городнянський [5, с. 78, 79 № 24, 32] Крюків 66 21

37 Крюківське п Городнянський [5, с. 77, № 3, 20–22, 34; 
2, с. 90, № 1] Крюків 67 21

38 Лашуківське п Городнянський [5, с. 78, № 17] Крюків 68 21

[1] Поболь Л. Д. Археологические памятники Белоруссии: Железный век. Минск, 1983. 456 с.
[2] Рассадин С. Е. Милоградская культура: ареал, хронология, этнос. Минск, 2005. 106 с.

[3] Свешніков І. К. Пам’ятки милоградської культури в басейні р. Горинь. Археологія. 1971. № 2.
[4] Кучинко М. М. Археологія Волині. Луцьк, 2005. 202 с.

 [5] Від трипільської культури до сучасності. Київ, 2007. 336 с.
■ г – городище; ● п – поселення милоградської культури; ◦ с – селище могилянської культури

Гнізда поселень скіфів-орачів 
VII–ІІІ ст. до н. е.

Племінна територія скіфів-орачів, 
про яких Геродот згадує, що вони жили 
над Ексампеєм (очевидно,  р. Мертво-
вод – лівого припливу П. Бугу [33, с. 87]), 
в межиріччі Борисфену  – Гіпанісу. В 

глибини лісової смуги, відзначає В. Пет-
ров, «їх територія не сягала. Вище них 
жили «нескіфські племена», ті, кого Ге-
родот назвав неврами» [39, с. 190–191].    

Про розмежування племен скіфів та 
сло в’ян Геродот пише, що «першими жи-
вуть калліпіди, які є елліно-скіфами, над 
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ними... алізони... Над алізонами... скіфи-
орачі... Вище цих живуть неври... над не-
врами – земля, повернута до північного 
вітру, на всьому відомому просторі без-
людна. Це племена, що живуть уздовж 
течії річки Гіпаніс на захід від Борисфе-
ну». Отже, неври жили на частині Серед-
нього Наддніпрянського Правобережжя 
(на захід від Дніпра – Борисфену, про ви-
токи якого Геродот, за його власним ви-
знанням, не мав найменшого уявлення, 
та в верхів’ї Південного Бугу – Гіпанісу, 
що брав початок нібито з великого озе-
ра, біля якого випасалися дикі білі коні), 
межуючи тут зі скіфами-орачами  [47, 
с. 58].

Скіфи-орачі могли бути скіфами 
лише за назвою, а не за своєю справж-
ньою етнічною належністю, зауважують 
В. Іллінська і А. Тереножкін, оскільки на-
селення скіфського часу на цій території, 
на відміну від кочових скіфів, могло по-
ходити тільки від автохтонних білогру-
дівських і чорноліських племен, як це 
засвідчено археологічними знахідками. 
Найвірогідніше, племена Правобереж-
жя складали основне ядро пра сло в’ян [2, 
с.  48]. Скіфи-орачі, на думку дослідни-
ків, займали Лісостеп між Дніпром і Дні-
стром. Ця думка підтверджується тим, 
що саме на півночі території (у Східній 
Волині і на Київщині) О. Трубачовим ви-
ділене основне скупчення найдавніших 
сло в’ян ських гідронімів, які «орієнтовно 
позначають місце стародавнього прожи-
вання слов’ян» [2, с. 183].     

На території скіфів-орачів Києво-
Черкаського регіону (з урахуванням 
верхів’їв лівих приток Південного Бугу) 
на кінець ХХ  ст. археологами зафіксо-
вано 18 городищ, 46 селищ та понад 600 
поховань. До ранньоскіфського періоду 
(VII – перша половина VI ст.) відносяться 

лише 3 городища і 25 селищ та близько 
200 поховань. У середньоскіфський пері-
од (друга половина VI–V ст.) різко збіль-
шується кількість городищ (15) за ра-
хунок зменшення кількості селищ (14). 
Зменшується і число поховань (97). За 
пізньоскіфського часу (IV–III ст.) продо-
вжують функціонувати лише 5 городищ, 
11 селищ та збільшується кількість вияв-
лених поховань (230) [31, с. 51; 23, с. 135].

Для всього Правобережжя середньо-
го Дніпра характерне тривале існування 
поселень і городищ скіфів-орачів, часто 
протягом всього скіфського періоду [38, 
с.  52]. На слушну думку Б. Гракова та 
В. Петренко, «великі городища були пле-
мінними центрами, де концентрувалося 
економічне, релігійне і політичне жит-
тя… союзу племен, і розміри їх диктува-
лися необхідністю зібрання всіх однопле-
мінників»  [12, с.  55; 38, с.  9]. Поселення 
племен скіфів-орачів розташовувалися 
гніздами. У кожному з них, за спостере-
женнями С. Бессонової, «було одне або 
два-три городища та кілька неукріпле-
них селищ. Тобто це були родові й водно-
час військові об’єднання» [6, с. 146]. 

Велика кількість невеликих неукріп-
лених різночасових поселень відома по 
берегах р. Стугни. З їх числа слід назвати 
поселення (IV–III ст. до н. е.) недалеко від 
с. Мала Салтанівка. Сліди поселень про-
стежуються і на київських висотах  [21, 
с. 94–95] біля сіл Трипілля, Халеп’я, Ви-
тачів, Гребені та м. Ржищів. 

На р. Раківці, що впадає в Стугну, 
нами локалізоване одне гніздо із 4-х по-
селень скіфів-орачів  – Велико-Вільшан-
ське у Васильківському районі, а поряд 
із м. Українка на р. Стугна іще одне – Та-
ценківське гніздо із 3-х поселень VІI–
VІ ст. до н. е. [26, с. 20–23; 9, с. 222, 275, 
277] (Рис. 23, табл. 2, № гнізда – 5, 19). 
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У цьому ж районі на Правобережжі 
Дніпра розміщувались іще три гнізда, які 
мали в своєму складі по два поселення – 
Трипільське, Халепське та Витачівське. 
Нижче по Дніпру ми нанесли на карту 
два гнізда (Гребенівське, Уляницьке) і 

одне біля м.  Ржищів, які складались із 
2-х поселень  [9, с.  251, рис. 7] (Рис. 24, 
табл. 2. 15–17, 20–22). 

На лівому березі Дніпра в Борис-
пільському районі локалізовано Кийлів-
ське племінне гніздо скіфів-орачів із 3-х 

Рис.23. Гнізда поселень скіфів-орачів: Таценківське (53-55) і Велико-Вільшанське (16-19)

Рис. 24. Гнізда поселень скіфів-орачів: Трипільське (56-57), Халепське (58-59), Витачівське 
(60-61), Гребенівське (46-47), Ржищівське (44-45), Уляницьке (48-49), Кийлівське (5-7)
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поселень [9, с. 199, 203, 278, рис. 7, табл. 
1. 2, 20–22] (Рис. 24, табл. 2).  

Три гнізда поселень скіфів-орачів: 
два на р. Стугна (Мотовилівсько-Слобід-
ське та Велико-Мотовилівське), які мали 

по 4 поселення, одне – Кощіївське – гніз-
до складалося із 3-х поселень, розташо-
ваних на р.  Унава. Можливо, городище 
Млинок на р.  Ірпінь було найближчим 
місцем захисту для цих племен [26, с. 60–

62; 9, с.  225, 229] (Рис.  28, 
табл. 2. 30–32).  

Найбільшим за розміра-
ми на Київщині планувало-
ся городище на Лівобереж-
жі Дніпра  – Мала Каратуль 
у Переяславському р-ні, 
яке мало охоплювати тери-
торію близько 2000 га, але, 
очевидно, не було добудо-
ваним  [26, с.  29–30]. На-
вколо цього міжплемінного 
центру гуртувались племе-
на: Стов п’я гів ське, що на-
раховувало 3 поселення, 
Пристромське  (2), Переяс-
лавське (3) та Циблівське 
(2)  [36, с.  232–239, 254–261, 
264–267, рис. 9, табл.  1.23–
25; 26, с.  30] (Рис.  25, 
табл.  2.23–26). На правому 
березі племена скіфів-ора-
чів гуртувалися навколо 
Трахтемирівського городи-
ща (Рис. 25, табл. 2.33–39).

Рис. 25. Гнізда скіфів-орачів: 
Ходорівське (50-52), Трахте-
мирівське (93-100), Григорів-
ське (101-104), Бучацьке (105-
107), Студенецьке (108-112), 
Бобрицьке (113-115), Потап-
цівське (116-119), Курилівське 
(120-121) на Правобережжі 
Дніпра та Стовп’ягівське 
(62-64), Переяславське (65-67), 
Циблівське (68-69), Пристром-
ське (70-71) на Лівобережжі 
Дніпра
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Рис. 26. Гніздо поселень скіфів-орачів 
Ставищанське (72-75)

Рис. 27. Гнізда поселень скіфів-орачів 
Таращанське (76-78) і Лук’янівське (79-81)

Рис. 28. Гнізда поселень скіфів-орачів Кощіївське (82-84), Мотовилівсько-Слобідське (85-88), 
Велико-Мотовилівське (89-92). Городище Млинок
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У районі Канівського заповідника 
археологами досліджувались поселен-
ня та городища скіфів-орачів VI–IV  ст. 
до н. е. Тут нами локалізовано Канів-
ське гніздо, яке складалось із поселення 
і двох городищ, та Пекарське гніздо, що 
складалося із 2-х поселень. Вірогідно, що 
Велике скіфське городище було міжпле-
мінним центром у цих племен (Рис. 29, 
табл. 2.40, 41). 

У Таращанському 
р-ні на правому березі 
Росі закартографовано 
два племінних гнізда: 
Таращанське та Лук’я-
нів ське, в які входило по 
три поселення скіфсько-
го часу  [9, с.  306, 309] 
(Рис. 27, табл. 2.28, 29).

Скіфи-орачі підтри-
мували торгові стосун-
ки з Ольвією. Один із 
торгових шляхів про-
ходив у верхній течії 
Гнилого Тікича через 
р. Боярку та р. Хоробру, 

припливу  р. Росі  – де діяв волок, що 
з’єднував водні шляхи Дніпра та Півден-
ного Бугу. Очевидно, Медвинське гніздо 
(Богуславський р-н на Київщині), що 
складалося із 4-х поселень одного із пле-
мен скіфів-орачів, забезпечувало волоки 
міжплемінного транспортування ван-
тажів та човнів. А величезне (близько 
700 га) Журжинецьке племінне городи-
ще VІ–V ст. до н. е. [23, с. 20, 25] скіфів-
орачів, розташоване на пануючій висо-
чині між селами Журжинці та Хижинці 
Лисянського р-ну Черкаської області 
(Рис.  30, табл. 2.1), виконувало функції 
захисного сховища для одноплемінни-
ків Медвинського гнізда поселень  [23, 
с. 150].  

У середній течії Тясмину нами лока-
лізовано три племінних гнізда поселень 
скіфів-орачів: Залевківське, яке склада-
лось із 3-х поселень, Гуляйгородське – із 
4-х поселень і невеликого племінного го-
родища та Холодноярівське (Жаботин-
ське) гніздо  – 5 поселень VІI–IV  ст. до 
н. е. До Холодноярівського гнізда входи-
ло і Мотронинське городище, яке, на наш 
погляд, було міжплемінним центром 

Рис. 29. Гнізда скіфів-орачів Канівське 
(124-126) і Пекарське (127-128)

Рис. 30. Гніздо поселень скіфів-орачів Медвинське (1-4). 
Журжинецьке городище
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для названих вище 
племен  [23, с.  24, 
157–159] (Рис.  31, 
табл. 2.43–45). Бу-
дівництво такого 
великого городища, 
як Мотронинське, 
на думку дослідни-
ків, «пояснюється 
тим, що саме тут був 
центр найдавнішого 
племінного об’єд-
нан ня, сформовано-
го в басейні Тясми-
ну» [38, с. 9; 12, с. 55].

Рис. 31. Гнізда 
поселень скіфів-
орачів Залевків-
ське (134-136), 
Гуляйгородське 
(137-141), Хо-
лодноярівське 
(142-147) 

Рис. 32. Городища та 
номери  гнізд поселень 

неврів і скіфів-орачів 
у басейні Дніпра. 

Схема шляхів сполу-
чення, обміну, торгів-

лі та волоків
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Таблиця 2
Городища і гнізда поселень неврів і скіфів-орачів VII–ІІІ ст. до н. е.

№ 
з\п

Назва гнізда, 
городища Район К-ть 

пос.
№

посел.
№

рис. Джерело Річка №
гнізда

Гнізда поселень неврів

Київська область

1 Гнідинське Бориспільський 3 8-10 10 [1] с. 199, 201
[3] с. 193 Дніпро 3

2 Вишеньківське Бориспільський 5 11-15 10 [1] с . 199, 201
[3] с . 196-203 Дніпро 4

3 Гвоздівське Васильківський 2 20-21 11 [1] с. 216, 220 Сіверка 6
4 Рославицьке Васильківський 2 22-23 11 [1] с. 255, 259 Сіверка 7
5 Мархалівське Васильківський 3 24-26 11 [1] с. 217, 220 Сіверка 8
6 Іванковицьке Васильківський 3 27-29 11 [1] с. 217, 220 Сіверка 9

7 Кременищівське Києво-Свято-
шинський 4 30-33 11 [1] с. 255, 259 Сіверка 10

8 Ходосівське Києво-Свято-
шинський 2 34-35 11 [1] с. 255, 259 Сіверка 11

Мале Ходосівське 
городище 36 11 [2] с. 14

[4] с. 19 Віта

Велике Ходосівське 
городище

Міжплемінний центр
 гнізд № 6-11 11 [2] с. 15

[4] рис. 2 Сіверка

Хотівське городище 11 [2] с. 11
[4] рис. 2

струмок 
Віта

9 Білогородське Києво-Свято-
шинський 2 37-38 11 [1] с. 254, 257 Ірпінь 12

10 Тарасівське -«- 3 39-41 11 [1] с. 255, 259 Сіверка  13

11 Віта Поштова, 
городище -«- 2 42-43 11 [1] с. 254, 259 Сіверка  14

12 Гостомельське -«- 3 5-7 12 [1] с. 255, 257
[2] с. 8-9, 60 Ірпінь 47

13 Розважівське Іванківський 2 8-9 13 [2] с. 63, 
рис. 34. 7-8

Жерів 
(Тетерів) 48

14 Річицьке Чорнобильський 2 10-11 14 [2] с. 62, 
рис. 34.1-2 Прип’ять 49

15 Погреби Броварський 2 - 9 [8] с.279, №143, 
149  Десна 50

16 Троєщина Броварський 2 - 9 [8] с.274-278 
№ 142, 146  Десна 51

17 Зазимське Броварський 4 - 9 [8] с.269-273 
№ 132,136-138  Десна 52
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18 Рожнинське Броварський 11 - 9 [8] с.264-267, 
№118-128 Десна 53

19 Літкинське Броварський 8 - 9
[8] с.259-263, 

№ 108-111, 113 
-114, 116-117

Десна 54

20 Соболівське Броварський 5 - 9 [8] с.257-258, 
№ 102-106 Десна 55

21 Літочинське Броварський 4 - 9 [8] с.256-257, 
№ 99-101, 107 Десна 56

22 Хотянівське Вишгородський 4 - 9 [1] с. 225, 229
[2] с. 60-62 Десна 57

23 Новосілківське Вишгородський 2 - 9 [8] с.236, №49, 
53 Десна 58

24 Жукинське  Вишгородський 2 - 9 [8] с.231, №25, 
26 Десна 59

25 Боденківське Вишгородський 2 - 9 [8] с.229, № 
22, 24 Десна 60

26 Сувидське Вишгородський 4 - 9 [8] с.226-227, 
№12-15 Десна 61

Чернігівська область

27 Крехаївське  Козелецький 5 10-14 9
[8] с.252-255, 
№91, 92, 94, 

97, 98
Десна 62

28 Євминківське  Козелецький 3 7-9 9 [8] с.249-250, 
№82-83, 87-88 Десна 63

29 Остерське  Козелецький 6 1-6 9 [8] с.243-244, 
№73-76, 78, 80

Остер, 
Десна 64

Гнізда поселень скіфів-орачів

Київська область

1 Медвинське Богуславський 4 1-4 30 [1] с. 192, 
196 [5] с. 58-65

Хоробра 
(Рось) 1

Журжинецьке горо-
дище Племінний центр 30 [4] с. 150 Котова

(Хоробра)
2 Кийлівське Бориспільський 3 5-7 24 [1] с. 199, 203 Дніпро 2

3 Велико-Вільшан-
ське Васильківський 4 16-19 23 [1] с. 216, 222

[2] с. 20, рис.2 Раківка 5

4 Ржищівське Київська обл. 2 44-45 24 [1] с. 248, 251 Леглич 15

5 Гребенівське Кагарлицький 2 46-47 24 [1] с. 247, 251
[2] с. 27 Дніпро 16

6 Уляниківське Кагарлицький  2 48-49 24 [1] с. 248, 251 Чучинка 17

7 Ходорівське Миронівський 3 50-52 25 [1] с. 268, 272
[3] с. 68-73 Дніпро 18

8 Таценківське Обухівський 3 53-55 23 [1] с. 275, 277
[2] с. 22, 23 Стугна 19
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9 Трипільське Обухівський 2 56-57 24 [1] с. 275, 278
[2] с. 25 Красна 20

10 Халепське Обухівський 2 58-59 24 [1] с. 275, 278 Бобриця 21

11 Витачівське Обухівський 2 60-61 24 [1] с. 274, 278 Дніпро 22

12 Стовп’ягівське Переяслав-Хм. 3 62-64 25 [3] с. 232-239 Дніпро 23
13 Переяслав-Хм. Переяслав-Хм. 3 65-67 25 [3] с. 254-261 Дніпро 24

14 Циблівське Переяслав-Хм. 2 68-69 25 [1] с. 283, 287
[3] с. 264-267 Дніпро 25

Городище 
Мала Каратуль

Міжплемінний центр 
гнізд №23-25 25 [2] с. 29

[3] с. 255, 258 Дніпро

15 Пристромське Переяслав-Хм. 2 70-71 25 [1] с. 283, 286 Трубіж 26

16 Ставищанське Ставищанський 4 72-75 26 [1] с. 301-304 Гнилий 
Тікич 27

17 Таращанське Таращанський 3 76-78 27 [1] с. 306, 309 Котлуй
(Рось) 28

18 Лук’янівське Таращанський 3 79-81 27 [1] с. 306, 309 Кисла 
(Рось) 29

19 Кащіївське Фастівський 3 82-84 28 [1] с. 317, 320 Унава 30

20 Мотовилівсько-
Слобідське Фастівський 4 85-88 28 [1] с. 317, 320

[2] с. 15 Стугна 31

21 Велико-Мотови-
лівське Фастівський 4 89-92 28 [1] с. 316, 320

[2] с. 16 Стугна 32

Городище Млинок Племінний центр 28 [4] с. 20, 
рис. 2, 3 Ірпінь

Черкаська область

22 Трахтемирівське Канівський 8 93-100 25 [3] с.75-86, 
92-107  Дніпро 33

Трахтемирівське горо-
дище

Міжплемінний центр 
гнізд №18, 33-41 25 [2] с. 29 Дніпро

23 Григорівське Канівський 4 101-104 25 [3] с. 132-158 Дніпро 34

24 Бучацьке Канівський 3 105-107 25 [3] с. 159-165
[2] с. 30 Дніпро 35

Бучацьке городище Племінний центр 25  [2] с. 30 Дніпро

25 Студенецьке Канівський 5 108-112 25 [3] с. 166-174 Дніпро 36

26 Бобрицьке Канівський 3 113-115 25 [3] с. 175-192 Бобриця 37

27 Потапцівське Канівський 4 116-119 25 [4] с. 144 Синявка 
(Росава) 38

28 Курилівське Канівський 2 120-121 25 [4] с. 145 Росава 39

29 Канівське Канівський 3 124-126 29 [4] с. 143-144 Дніпро 40
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У цій статті після аналізу карт та 
схем розміщення поселень сло в’ян ських 
племен Середньої Наддніпрянщини 
нами локалізовано 67 племінних гнізд 
поселень та городищ, у т. ч. на південній 
частині території розташування неврів в 
Київській та Чернігівській областях – 33 
і скіфів-орачів в Київській та Черкась-
кій – 34 (Рис. 32, табл. 2). У північній час-
тині території неврів вище нами було ло-
калізовано 62 племінних гнізда, в т. ч. 45 
племен неврів на теренах Білорусі і 17 на 
Волині (Рис. 22, табл.  1). На цьому ета-
пі в результаті зібраних матеріалів двох 
статей нами нанесено на карти Східної 

Європи 188 сло в’ян ських племен: не-
врів – 95, скіфів-орачів – 34, а в поперед-
ньому дослідженні скіфів-землеробів на 
Лівобережжі – 59 [50, рис. 22, табл. 1].   

Родові поселення і племінні гнізда 
поселень є основою родоплемінного ладу 
від самих витоків слов’ян, зокрема дослі-
джуваної нами скіфської доби. Локаліза-
ція на картах поселень та городищ 188 
племен східних слов’ян дає можливість 
розгортати подальші дослідження всіх 
видів діяльності соціально-економіч-
ного, релігійного та культурного життя 
неврів, скіфів-орачів і скіфів-землеробів. 
У соціально-економічних дослідженнях 

Велике городище, 
м. Канів Міжплемінний центр 29 [4] с. 20, 143 Дніпро

Мале городище,
м. Канів  29 [4] с. 20, 143 Дніпро

30 Пекарське Канівський 2 127-128 29 [4] с. 144 Дніпро 41

31 Пастерське Смілянський 5 129-133 32 [4] с.153-154, 
164 Тясмин 42

32 Залевкінське Смілянський 3 134-136 31 [4] с. 157 Сунка
(Тясмин) 43

33 Гуляйгородське  Смілянський 5 137-141 31 [4] с. 157-158 Тясмин 44

34 Холодноярівське Кам’янський 6 142-147 31 [4] с. 158-159 Жаботинка 45

Матронинське горо-
дище

Міжплемінний центр 
гнізд №43-45 31 [4] с. 21, 159 Жаботинка 

(Тясмин)
[1] Від трипільської культури до сучасності. Київ, 2007. 336 с.
[2] Максимов Е.В., Петровская Е.А. Древности скифского времени Киевского Поднепровья. Полтава, 2008. 
126 с.
[3] Петрашенко В.О., Козюба В.К. Узбережжя Канівського водосховища. Київ, 1999. 248 с.
[4] Ковпаненко Г.Т. Памятники скифской епохи Днепровского лесостепного Правобережья / Г.Т. Ковпа-
ненко, С.С. Бессонова, С.А.Скорый. Киев, Наукова думка, 1989. 336 с.
[5] Ковпаненко Г.Т. Поселення ранньоскіфського часу у с. Медвин на Росі / Г.Т.Ковпаненко, Б.М. Лев-
ченко. Археологія. 1975. Вип. 15. С.58–65.
[6] Жаров Г.В. К вопросу о юго-восточном пограничье милоградской культуры. Археологічні старо-
житності Подесенья. Чернігів, 1995. С. 45–50, рис. 1. 
[7] Жаров Г.В. К вопросу о юго-восточной границе ареала милоградских памятников (По материалам 
разведок на Черниговщине) / Г.В. Жаров, А.В. Шекун. Гомельщина: археология, история, памятники. 
Гомель, 1991. С. 19–22.
[8] Первісна археологія Нижнього Подесення / Шидловський П.С., Лисенко С.Д., Кириленко О.С. та ін. 
Київ–Ніжин, 2016. 344 с.
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(зокрема, в забезпеченні залізом) ми мо-
жемо опиратися на наші попередні праці 
про значення виробництва заліза в жит-
ті східних слов’ян у V–X ст. н. е. [49; 51; 
52, с. 235–240].

У Подніпров’ї городища в VII–V  ст. 
до н. е. були племінними центрами не-
врів милоградської культури. На цих 
городищах у ІІ  ст. до н. е.  – ІІ  ст. н. е. 
продовжували жити споріднені племена 
зарубинецької культури. Отже, робить 
важливий для етногенезу слов’ян висно-
вок Л. Поболь, «городища Подніпров’я 
можна розглядати як милоградсько-за-
рубинецькі укріплені поселення»  [42, 
с.  364]. Аналогічної думки про гене-
тичні зв’язки племен неврів милоград-
ської та венедів зарубинецької культур 
були відомі археологи: П. Третяков  [54, 
с.  40–42], О. Мельниківська  [29, с.  186], 
О. Єгорейченко [17, с. 269]. В кінці ХХ ст. 
про безперервність життя племен неврів 
милоградської і венедів зарубинецької 
культур М. Лошенков відзначив, що на 
городищах Подніпров’я і Посожжя після 
мешканців милоградської культури про-
живали племена зарубинецької культу-
ри, а на деяких із них навіть племена Ки-
ївської Русі (дреговичі) [24, с. 32]. 

Порівняння Б. Рибаковим карт пле-
мен скіфів-орачів та скіфів-землеробів 
геродотівського часу [45, с. 110–111, кар-
та] із загальною картою слов’янських 
племен Київської Русі, перерахованих 
літописцем Нестором у XII ст. (рис. 33), 
виявило, що «хронологічний діапазон 
між двома істориками  – понад півтори 
тисячі років, проте абсолютно чітко ви-
являється певний збіг: там, де в геродо-
тівський час розміщувались землероби.., 
в Несторів час розміщуються племена 
(точніше, союзи племен)…» землеро-
бів  – літописних древлян, дреговичів, 

волинян, полян, бужан, сіверян  [45, 
с.  219–220]. Щодо завершальної стадії 
розвитку неврської групи племен, яка, 
на погляд О. Стрижака, «врешті-решт, 
влилася, очевидно, до складу білих хор-
ватів, дулібів, волинян, бужан, деревлян 
(їхні нащадки тут частково чи повністю 
мають у своїх діалектах перехід о, е, ѣ > 
і у певних позиціях) і дреговичів, прин-
ципових розходжень не спостерігаєть-
ся» [47, с. 63].

Історію слов’янських племен Нестор 
починає з їх розміщення в Європі на Ду-
наї і Балканах, зокрема, він пише: «...по 
мнозех же временах сели суть словене по 
Дунаєви...». Нестор відчуває зв’язок ча-
сів, і південні степи взагалі він називає 
Скіфією, територію тиверців (тіритів) і 
уличів (алазонів?) між Дунаєм і Дніпром 
«аж до моря» він, аналогічно Геродоту, 
називає Великою Скіфією [45, с. 224; 10, 
с. 241].

Великі і стійкі союзи слов’янських 
племен, характерні ознаки яких відчу-
ваються в середньовічних археологічних 
матеріалах, мислилися Нестором як най-
стародавніша форма родоплемінного 
ладу [53, с. 3–11]. Ми, зауважує Б. Риба-
ков, «маємо зважати на те, що ці союзи 
племен поставлені Нестором як перші 
камені фундаменту спільнослов’янської 
історії задовго до початку великого роз-
селення в VI ст. н. е. Географія археоло-
гічних культур скіфо-лужицької епохи, 
часів бурхливого розквіту пра сло в’ян-
ського життя і часу оборони від кельтів 
на заході і від скіфів на сході дає нам до-
сить переконливі контури великих пле-
мінних союзів саме в тих самих місцях, 
де жили потім літописні поляни, мазов-
шани, древляни»  [45, с.  225], сіверяни, 
волиняни, дреговичі й інші, що не було 
випадковим збігом. 
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Літописні племена, слушно відзначає 
В. Баран, «в другій половині IX ст. були 
об’єднані (часто силою зброї) династією 
Рюриковичів у державу Київська Русь. 
Незважаючи на об’єднуючу силу дер-
жавних інститутів, основні етнографіч-
ні риси матеріальної культури сло в’ян-
ських племен другої половини І тис. н. е. 
зберігаються донині (волиняни), відби-
ваючи історичну послідов ність племін-
ного розвитку східного слов’янства... 
Дослідники вважають, що навіть у XII ст. 
у період роздроблення Київської держа-
ви на окремі князівства останні значною 
мірою відповідають ареалам літописних 
племен» [3, с. 104].     

Отже, для процесу етногенезу укра-
їнського народу важливе значення мали 
праукраїнські союзи літописних пле-
мен, а саме: древлян, волинян, уличів, 

хорватів, тиверців, дреговичів, полян, 
бужан, сіверян. Очевидно, названі со-
юзи племен, які в локалізованих нами 
вище гніздах поселень жили в Східній 
Європі в VII–ІІІ ст. до н. е. в басейнах рік 
Сейм, Сула, Псел, Ворскла, Сіверський 
Донець [50, с. 51, рис. 22], Дніпро, При-
п’ять, Десна, Сож, Ірпінь, Тетерів, Рось 
та інших (Рис. 33) з часів Геродота, мали 
свої, уже забуті, назви. 

Раніше в окремій монографії нами 
було систематизовано карти розмежу-
вання літописних племен і їх забезпечен-
ня залізом, карти топонімів, по в’я за них з 
виробництвом заліза, городищ, що стали 
центрами ремесел в Х ст., та етнографіч-
них типів українського житла ХІХ – по-
чатку ХХ  ст. Практично чотири названі 
карти різних дослідників дали схожі 
результати розташування літописних 

Рис. 33. Скіфія Геродота та Нестора за Б. Рибаковим (1979, с. 223), 
О. Моцею (2011, карта 3), М. Грушевським, М. Кучинком з доповненнями автора
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племен [51, рис. 10–12; 65], які в ниніш-
ньому дослідженні відповідають розмі-
щенню племен неврів, скіфів-орачів та 
скіфів-землеробів на карті Геродотової 
Скіфії Б. Рибакова [45, с. 111]. Усе це свід-
чить про збереження племінного поділу 
та генетичну спадкоємність сло в’ян з ча-
сів раннього залізного віку до ХІХ ст.   

Щоб цілісно відслідкувати етногенез 
українського народу, потрібні подальші 
археологічні, етнографічні, соціально-
економічні та лінгвістичні досліджен-
ня па м’яток скіфського часу на Жито-
мирщині, Вінниччині, Тернопільщині, 
Хмельниччині, Чернівеччині, Чернігів-
щині й інших областях України, а також 
племінних гнізд поселень зарубинець-
кої, черняхівської, київської культур та 
археологічних культур доби раннього 
заліза, бронзи і міді слов’янських племен 
Східної Європи.
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Анотація. Попри значні зрушення останніх часів у вивченні урбанізаційних процесів в 
українських землях, історія українських міст, зокрема й раннього Нового часу, з’ясована ще 
недостатньо. Тому регіональна проблематика й історична локалістика залишаються акту-
альними завданнями вітчизняної історіографії. 

Стаття присвячена висвітленню історії міста Полонного ранньомодерної доби на 
підставі Інвентаря поділу маєтків князя Олександра Острозького між його спадкоємцями 
1620 р. З’ясовано, яким чином місто, відоме ще з давньоруської доби, увійшло до Великого кня-
зівства Литовського, а в подальшому до домену князів Острозьких. На основі інвентарного 
опису досліджено просторову організацію міста, його внутрішнє облаштування, систему та 
характер забудови. Виділено такі соціотопографічні елементи міста, як Замок, Передгород-
дя, Старе Полонне, Нове Полонне, Лука і Загроддя. Проаналізовано соціально-демографічну 
ситуацію, зокрема обчислено осілі садиби, в їх межах домогосподарські структури та окре-
мі родини, дана характеристика етнічного складу, конфесійної ситуації та міського само-
управління на основі магдебурзького права. Щодо економічного життя встановлено наявність 
у місті щонайменше 196 ремісників і промисловців 46 спеціальностей, зазначено повинності 
містян та їх пов’язаність із сільським господарством. Доведено: на початок XVII ст. місто 
становило значний соціокультурний організм з добре розвинутою цеховою організацією ре-
місництва та системою міського самоуправління на основі магдебурзького права. Підкресле-
но роль власників міста, князів Острозьких, у розбудові ранньомодерного міста Полонного.

Ключові слова: місто Полонне; князі Острозькі; Інвентар; соціотопографія; демографіч-
на ситуація; етнічний склад; економічно-господарський розвиток; самоуправління.

THE CITY OF POLONNE IN THE EARLY MODERN PERIOD: 
SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC ASPECTS

Iryna vORONCHUK
Doctor of Historical Sciences, associate professor, Head of the Historical Sites Department of RIUS

Annotation. Despite the fact that in recent times the studies in urbanization processes in Ukrainian 
lands have undergone great advancements, the history of Ukrainian cities especially in the early modern 
period has not yet been sufficiently delved into. Therefore, studies in regional and local history remain 
topical for the Ukrainian historiography. The article looks at the history of the city of Polonne in the 
early modern period and is based on the Inventory of the division of the estates of Prince Oleksandr 
Ostrogski among his heirs in 1620. This study sheds light on how the city, which was known since the 
Old Rus times, was incorporated into the Grand Duchy of Lithuania and later into the domain of 
the Ostrozki princely family. On the basis of the Inventory’s description, the spatial organization of 
the city, its internal arrangement, the system and special features of the buildings were studied. Such 
socio-topographical parts of the city as Zamok, Peredhoroddia, Stare Polonne, Nove Polonne, Luka 
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Вивчення регіональної історії та ще 
вужче  – локальної  – є одним із пріори-
тетів сучасної світової історичної науки, 
адже добре знання історії «малої» Бать-
ківщини є одним із найважливіших чин-
ників у процесі формування самоіденти-
фікації будь-якої людини. У сьогоденних 
українських реаліях це набуває особли-
вого значення. Новий рівень осмислен-
ня місцевої історії сприятиме активізації 
досліджень окремих поселень: міст і сіл. 
Безперечно, міська історія є складовою 
частиною регіоналістики, разом з тим 
предметне поле історичної урбаністики, 
як зазначається в літературі, відрізня-
ється значно ширшими і глибшими па-
раметрами [5, с. 43].

Зазвичай вітчизняні дослідники 
ранньомодерної доби відзначали і від-
значають значний рівень урбанізації 
українських земель у XVI–XVII  ст.  [15, 
с. 35, 88–90; 12, с. 275–278]. Проте, попри 
вагомий внесок деяких попередніх про-
єктів краєзнавчого характеру і навіть 
низки сучасних доволі широкозакроє-
них регіональних досліджень, вітчизня-
на історична локалістика (тобто історія 
окремих міст і сіл) ще не набула статусу 
субдисципліни [4, с. 14]. 

Історичне значення міст напрочуд 
влучно підкреслив видатний дослідник 

економічної історії доіндустріальної Єв-
ропи Фернан Бродель: «Місто – ніби це-
зура, розрив, нова доля світу. Коли воно 
виникає, несучи з собою писемність, то 
відчиняє двері того, що ми називаємо 
історією» [3, с. 414]. На важливості міст 
як явища свого часу наголошував Іван 
Франко. Розмірковуючи про ранньо-
модерну добу, він вважав, що для цього 
часу найцікавішим є розвиток міст  [23, 
с. 122]. Історична урбаністика приверну-
ла увагу дослідників давно, тож уже на 
початку XIX ст., коли з’явилось усвідом-
лення своєрідності міста, різноманіт-
ності форм міського життя, припадають 
і перші спроби типологізації міст  [26, 
с. 58]. 

На відміну від європейської медієвіс-
тики, де міська проблематика обговорю-
ється майже два століття, в українській 
історіографії питання типології міст, 
їхнього статусу, особливостей розви-
тку тощо практично не дискутувалися, 
хоча потреба в цьому, безперечно, іс-
нує. Щоправда, подеколи дослідникам 
закидають претензії щодо начебто недо-
сконалого дескриптивного методу, який 
полягає у фіксації, описанні та класифі-
кації артефактів [5, с. 23]. Проте без ме-
тоду системного збору й накопичення 
достатньої інформації щодо виникнення 

and Zagroddia were identified. The article analyses the city socio-demographic situation, in particular, 
it gives numbers of settled households and within them the numbers of family structures and separate 
families. The ethnic composition, religious confessions of the city and its self-government on the basis of 
the Magdeburg law are described as well. With regard to the city’s economic life, it was found out that 
there had been at least 196 craftsmen and tradesmen in 46 fields. The duties of the citizens were also 
identified as well as their involvement in agriculture. The article proves that at the beginning of the 17th 
century the city was an important socio-cultural organism with a well-developed guild organization of 
crafts and a system of town self-government based on the Magdeburg law. The role of the owners of the 
city of Polonne – the princes of the House of Ostrogski – in its development in the early modern times 
is emphasized.

Key words: the city of Polonne; the Ostrogski princes; inventory; socio-topography; demographic 
situation; ethnic composition; economic development; self-government.
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і розвитку окремих міст, до того ж різ-
них часових зрізів, вочевидь, і немож-
ливо перейти до новітніх методик, чим 
і пояснюється відставання української 
історіографії у дослідженні міської істо-
рії, особливо ранньомодерної доби. Не-
абияке значення у цьому процесі посідає 
і наявність та інфомаційний потенціал 
джерельної бази. 

Дана стаття побудована на основі 
унікального документального джерела – 
Інвентаря поділу маєтків князя Олексан-
дра Острозького між його нащадками у 
1620  р., яке містить опис 320 поселень 
Волині, зокрема 20 міст, одним із яких є 
Полонне [6, с. 3–5]. 

Одне з найдавніших українських 
міст Волині – Полонне – вже у X ст. вхо-
дило до складу давньоруської держави. В 
літописі згадується під назвами Полон-
не, Полони, Полний, Полоний [20, с. 297, 
301, 357, 361, 390, 424, 427]. Під 1169  р. 
Полонне називається містом «церк-
ви святої Богородиці Десятинної»  [20, 
с. 301]. На цій підставі деякі дослідники 
стверджували, що за розпорядженням 
київського князя Володимира місто ра-
зом із низкою сіл становило власність 
Десятинної церкви  [22, с.  229–231; 24, 
с.  825–827]. З другої половини XII  ст. 
місто перебувало у власності київських 
князів. Вважають, що в XIII  ст. у місті 
було зведено замок-фортецю, залишки 
якого збереглися й дотепер  [17, с.  437]. 
Під 1254  р. у Полонному згадуються 
монастир та його ігумен Григорій  [20, 
с. 424, 427]. 

Розташування міста на важливому 
торговельному шляху з Києва до Галича 
та Волині сприяло його розбудові. Проте 
1240  р. Полонне, як і більшість давньо-
руських міст, було зруйноване татара-
ми. Нападники, які стояли ще на стадії 

племінного розвитку, не знали міської 
культури, тому особливо по-варварськи 
ставилися саме до міських поселень. 

Попри руйнацію місто вижило й від-
родилося. Протягом XIII ст. за Полонне 
велася тривала боротьба, тож періодич-
но місто переходило до волинських або 
київських князів, поки остаточно не 
було приєднане до Галицько-Волинсько-
го князівства, а після його розпаду вже у 
складі Волинського князівства увійшло 
до Великого князівства Литовського 
(далі – ВКЛ). 16 квітня 1494 р. місто По-
лонне отримав у власність «за службу» 
гетьман ВКЛ князь Костянтин Іванович 
Острозький: так місто увійшло до воло-
дінь князів Острозьких  [27, s. 143–144; 
6, с.  117]. Унаслідок Люблінської унії 
1569 р. Полонне опинилося у складі но-
вого державного утворення  – Речі По-
сполитої.  

Уже в межах цієї держави 1574  р. 
власником величезного домену, який 
вітчизняні історики подеколи умовно 
називають «Острозька Русь» або «Ост-
рожчина», став молодший син покійного 
гетьмана ВКЛ князь Василь-Костянтин 
Острозький. 

Наприкінці життя старого й тяжко 
хворого князя Василя Острозького між 
двома його синами (середній Костян-
тин на той час уже помер), краківським 
каштеляном Янушем і володимирським 
старостою Олександром, розпочалося 
жорстке протистояння за батьківську 
спадщину. Намагаючись примирити си-
нів, батько дав їм спершу усний дозвіл 
на розподіл маєтків, а пізніше й пись-
мовий, написаний 21 травня 1602  р. в 
його резиденції  – місті Дубні. Це роз-
порядження, складене у двох примір-
никах і підписане, окрім власне самого 
князя, його приятелями, князем Юрієм 
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Пузиною і Дмитром Єловицьким, було 
вручене особисто батьком кожному із 
синів. 29 жовтня 1602  р. цей документ 
під назвою «Коньсенсь на роздєлок ма-
єтностий их милости княжатом Ост-
розким, прєз єго милост пана воєводу 
києвского даний» було внесено до луць-
ких ґродських актів давнім слугою кня-
зя В.-К. Острозького Василієм Бабин-
ським. У ньому зазначається, що «княжа 
єго милост пан воєвода києвский дал 
сыном своим, яснє освєцоным Янушови, 
каштелянови краковскому, и Алексан-
дрови, воєводє волынскому, княжатом 
Острозским», публічне розпорядження 
«за живота своєго дил мєжи собою учи-
нити в маєтностях всих своих, такъ в Ко-
ронє Полской в розных воєводствахъ и 
повєтєх, яко и у воєводствах Києвским, 
Волынскимъ и Браславским, Вєликом 
князствє Литовском, у воєводстах єго 
будучих и лєжачих», тобто розподілити 
між собою на дві рівні частини всі його 
дідичні й набуті маєтки [25, ф. 25, оп. 1, 
спр. 65, арк. 270–273; 6, с. 71–72]. 

Проте брати так і не спромоглися 
мирно без стороннього втручання дійти 
згоди. Аби запобігти збройному кон-
флікту між синами, старий князь звер-
нувся до подільського воєводи Олексан-
дра Конєцпольського, котрий змолоду 
проходив вишкіл на князівському дворі, 
з проханням примирити синів. Конєц-
польський, який користувався великою 
повагою як Януша, так і Олександра, ви-
ступив у ролі посередника й оцінювача 
маєтків, внаслідок чого протиборчі сто-
рони вдалося примирити. Процес розпо-
ділу та його узгодження тривав протягом 
цілого тижня, з 10 по 17 березня 1603 р. 
За дільчим актом Януш отримав маєтки, 
розташовані на лівому березі річок Вілії 
й Горині з боку Луцька, а Олександр – на 

правому березі цих же річок. Місто По-
лонне увійшло до Олександрової части-
ни [30, s. 4]. 

Після загадкової смерті останніх 
Олександрових синів, Костянтина і Яну-
ша, їхня матір Анна з Костків 1621  р. 
розподілила маєтки між дочками Софі-
єю, Катериною і Анною. Місто Полонне 
разом із Полонською волостю дісталося 
старшій із дочок Софії, яка ще 1613  р. 
була видана заміж за краківського воєво-
ду і сандецького старосту, згодом поль-
ного гетьмана Станіслава Любомирсько-
го. Саме для рівнозначного розподілу 
маєтків між спадкоємицями у 1620 р. й 
було зроблено опис маєтностей їхнього 
покійного батька, що дісталися йому за 
розподілом з братом Янушем. Наразі цей 
документ зберігається в бібліотеці на-
укового закладу Польської академії наук 
ossolineum у м.  Вроцлаві  [29, s. 1–484]. 
На жаль, до нашого часу документ дій-
шов не в повному обсязі й не має почат-
ку, тож назва «Інвентар», під якою він 
відомий, є умовною, але саме така назва 
вживається до документів аналогічного 
змісту. Цілий інвентар обіймав значно 
більше число поселень: вважають, що в 
ньому не вистачає польської частини ма-
єтків, які в Дім Острозьких принесла в 
посагу дружина князя Василя Острозь-
кого Софія Тарновська. Проте навіть 
і неповна його частина становить уні-
кальне джерело, яке містить відомості 
про 320 поселень (20 міст і 300 сіл) того-
часної Волині, зокрема й місто Полонне.

Щоправда, деяку інформацію про 
місто подає низка поборових реєстрів 
XVI ст. Так, побор 1570 р. фіксує загаль-
не число димів (892) десяти волинських 
міст, зокрема: Острога, Берездова, Рів-
ного, Жорніва, Янушполя, Полонно-
го, Сульжина, Колодного, Красилова, 



107Українознавство №3 (84) 2022

Ворончук І. Місто Полонне ранньомодерної доби...

Черняхова, узятих разом, що не дає мож-
ливості використати ці відомості щодо 
кожного із зазначених міст [31, s. 14–15]. 
Цілком очевидно також і те, що це чис-
ло не відображає справжньої картини, 
оскільки в такому разі на кожне з цих 
міст припадало пересічно по 89,2 дими, 
тоді як побор 1577 р. фіксує лише в По-
лонному 121 дим, тобто житлове примі-
щення [31, s. 43]. Проте й ця чисельність 
мешканців міста не відповідає реально-
му стану, оскільки цей побор збирався 
після цілої серії руйнівних татарських 
нападів на Волинь у 1575, 1576 та трьох – 
у 1577 роках [12, c. 594]. Загальновідомо, 
що поборові реєстри не відзначалися 
особливою ретельністю, про що свідчать 
такі факти: якщо побор 1577 р. фіксує в 
Полонному 121 дим, то побор 1583 р. – 
лише 71  [31, s. 131]. Попри своє давнє 
виникнення Полонне зростало доволі 
повільно, значно повільніше, ніж, на-
приклад, місто Острополь  [10, c. 249]. 
Разом з тим за інвентарем 1620  р. ми 
нарахували у місті 877 осілі садиби, а за 
подимним тарифом 1629 р. у місті налі-
чувалося 970 димів [1, c. 133; 12, с. 283]. 
За останнім показником Полонне було 
третім за чисельністю населення серед 
приватних міст Волині. Більшими були 
лише Остріг (1655 димів) та Острополь 
(1002 дими) [1, с. 131; 6, c. 57; 12, c. 283]. 

Відзначаючи певні зрушення у ви-
вченні історії міст, О. Компан свого часу 
звертала увагу на недостатнє досліджен-
ня проблем їх соціально-економічного 
розвитку  [19, с.  38]. Отже, розглянемо 
місто Полонне з погляду різнобічних 
моментів його ранньомодерного життя: 
просторової організації, внутрішнього 
облаштування, демографічної ситуації, 
соціально-економічного життя та етніч-
ного складу його мешканців.  

Соціотопографія Полонного. За 
описом 1620 р., можна виділити такі со-
ціотопографічні елементи міста: Замок, 
Передгороддя, місто Старе Полонне, 
місто Нове Полонне, Лука і Загроддя. У 
переліку повинностей Нового міста на-
зивається ще й Острозьке передмістя, 
жителі якого сплачували по червоному 
золотому. До міста відносимо також і 
міські фільварки, оскільки там замеш-
кували деякі містяни. Разом з тим не 
включаємо ті фільварки, які подеколи 
містяни мали у найближчих до міста се-
лах. Проте Інвентар не називає одну з 
найважливіших частин міста − міський 
Ринок, згадка про який міститься в по-
борі 1577  р.  [31, s. 43]. Адже Ринок був 
саме тим елементом економічного жит-
тя, завдяки якому поселення й набувало 
міського статусу  [6, c. 85]. Більше того, 
саме Ринок становив собою головну роз-
пізнавальну ознаку міста від села. Видат-
ний дослідник економічної історії доін-
дустріальної Європи Ф. Бродель писав: 
«Кожне місто, хоч би яке воно було, це 
передусім ринок. Якщо ринку не було, то 
й місто було немислиме» [3, с. 432]. Крім 
того, як за середньовіччя, так і в ранньо-
модерну добу Ринок був не лише еко-
номічним центром міста, а й головною 
домінантою публічного життя міської 
громади. 

Торговельні традиції Полонного, за-
кладені ще в давньоруські часи, протя-
гом XVI–XVII  ст. активно розвивалися 
завдяки господарській ініціативі князів 
Острозьких. Найголовнішими формами 
міської торгівлі на той час були ярмар-
ки й торги. Міські базари – торги – були 
звичайним атрибутом міського жит-
тя  [14, с. 103]. Зазвичай торг проводив-
ся раз на тиждень, рідше – двічі у чітко 
визначені дні, встановлені привілеєм 



108 №3 (84) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

великого князя/короля або самого влас-
ника-дідича. Домінуючою формою то-
варообміну був ярмарок, який вважав-
ся одним із найважливіших тогочасних 
привілеїв. Вони проводилися один – три 
рази на рік, як правило, у дні релігійних 
свят. Ярмарки були поширеною формою 
оптової торгівлі, на які з’їж джа лося не 
лише населення з навколишньої окру-
ги, а й купці з віддалених місць. Відомо: 
саме на прохання гетьмана ВКЛ Костян-
тина Острозького великий литовський 
князь Жиґмунт I у 1511  р. переніс яр-
марок з Чуднова до Полонного, а 1518 р. 
підтвердив торгові привілеї низці міст, 
зокрема й Полонному, на один щорічний 
ярмарок та щотижневі торги [6, c. 86; 7, 
c. 54]. Ярмарок у Полонному проводився 
на день св. Петра [28, s. 163−165].  

Замок. До князів Острозьких не 
можна віднести висновок П. Саса, що 
власники приватних міст не дбали про 
їх обороноздатність, тож їхні замки були 
значно меншими, ніж у державних міс-
тах [21, c. 48; 11, c. 130]. Власники міста 
князі Острозькі добре дбали про його 
оборону, тож найзахищенішою части-
ною міста Полонного був укріплений 
валом і ровом замок, до якого через рів 
пролягав міст з дубовими поручнями по 
боках, що стояв на зв’я за них палях  [29, 
s. 358−360; 6, c. 232−236]. Вхід до замку 
заступала міцна двостінна восьмигран-
на дубова башта з великою брамою і під-
йомними ворітьми на коловороті. Вгорі 
на башті були встановлені гармати, тут 
же знаходилася й схованка для воєнного 
спорядження. 

Наліво від башти йшла складена з го-
родень і накрита драницями стіна до ін-
шої башти з великими дверима, засувом 
і скоблями, котра називалася Малою. 
До неї прилягала велика двоповерхова 

будівля з багатьма приміщеннями: сінь-
ми, коморами, ізбами та цілою анфіла-
дою кімнат і великих світлиць. Кімнати й 
світлиці мали від трьох до п’яти вікон зі 
скляними, подеколи венецькими, шиб-
ками, були мебльовані лавами, в них зна-
ходилися муровані комини та муровані 
розмальовані печі. Стелі були викладені 
тартицями1, підлоги також були дощати-
ми. Будинок був обмазаний глиною, по-
білений і накритий драницями2. 

Наліво від будинку продовжувалася 
стіна, поставлена «парканом». Так нази-
валася спеціальна захисна конструкція, 
що заміняла городні: вкопані в земля-
ний вал колоди перепліталися хмизом 
або з’єд ну валися подовженими паля-
ми. Для надання більшої міцності такі 
паркани обмазувалися товстим шаром 
глини. Ця стіна йшла до третьої башти, 
що вела до Старого міста. На цій башті 
розташовувалася столова ізба, до якої з 
ґанку вели подвійні східці з накриттям. 
З одного боку ґанок було оперезано ду-
бовими дошками, а від даху й до самого 
низу оббито тартицями. Біля столової 
ізби містилося кілька підсобних примі-
щень: сіни, комори, а перед самою ізбою 
стояв мурований комин. Столова ізба 
була доволі великим приміщенням на ві-
сім вікон з добрими скляними шибками 
в олов’яних рамах. Уздовж стін стояли 
лави, в ізбі була добра пістряво розма-
льована піч, а біля неї – мурований ко-
мин. В усіх приміщеннях були дощаті 
підлоги. 

Зліва у напрямі до старого дому зна-
ходився цілий комплекс старих примі-
щень із внутрішніми переходами з однієї 
1 Тартиця − оброблена дошка, що використовува-
лася в будівництві.
2 Драниця − спеціально виготовлені тоненькі до-
щечки для оббиття стін і стелі, покриття дахів тощо.
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кімнати до іншої, мебльованими лавами, 
мурованими коминами та розмальо-
ваними печами. Вікна були з добрими 
скляними шибками, а подеколи з де ре-
в’я ними ґратами. 

Поруч розташовувалася ціла низ-
ка новозбудованих і недобудованих ще 
приміщень. Недалеко одна від одної зна-
ходилися дві пивниці, одна стара з ре-
шітчастими дверима, друга нова, збудо-
вана з дуба, але ще не покрита. Від них 
тягнувся далі новопоставлений, обмаза-
ний глиною і побілений паркан. 

Із замку до Старого міста вів ще один 
непоганий міст, з обох сторін оточений 
гонтами. Неподалік стояла новозбудо-
вана, покрита драницями кухня з двома 
вогнищами та лавою, а навпроти – старий 
будинок із сіньми, двома ізбами, одна на-
проти другої, в одній із яких була зелена 
піч, лави навколо та два нових скляних 
вікна. З цієї ізби двері вели до кімнати. 

Біля будинку знаходилася покрита 
старими гонтами будівля з сіньми та пе-
карнею з двома новими печами для ви-
пікання хліба. Поруч розташовувалася 
стайня з дверима та де ре в’я ним замком. 
Ще одна замкова стайня зі старого де-
рева, накрита драницями, та двома во-
рітьми на бігунах знаходилася з правого 
боку по дорозі до ставу. У замковій стіні 
в напрямі до Загроддя знаходилася чет-
верта башта. 

Цейхгауз. У замку знаходився цейх-
гауз, тобто арсенал, де зберігали воєнні 
припаси. На цей час там було 20 та пів-
чверті каменів пороху, 19 простих вели-
ких і малих гаківниць, 62 мішки з поро-
хом для гармат та 650 в’язаних десятками 
ладунків1 до гаківниць2. Тут зберігалися 

1 Ладунка − патронташ.
2 Гаківниця − довга важка рушниця з гаком на 
прикладі.

також дві форми для лиття куль для гар-
мат та дві для лиття куль до гаківниць, 
три совки до гармат, один цингрот до 
запалу та один штемпель для вигвинчу-
вання куль. Добрих цілих гармат було 
чотири, дві на кованих колесах, а дві на 
некованих. П’ята, розірвана на дві час-
тини, гармата знаходилася на башті. Ще 
одна залізна гармата була розірвана на 
друзки. Куль до гармат налічувалося чо-
тири копи3.  

Зброя зберігалася не лише у цейхгау-
зі, а також і в башті, що вела до Загроддя. 
Тут знаходилися два вози із рушниця-
ми: один великий на чотирьох колесах, 
а другий малий на двох кованих коле-
сах [29, s. 360; 6, c. 236]. 

Передгороддя. В описі замку назива-
ється Передгороддя, котре являло собою 
ще одне укріплення, головною функцією 
якого було прикриття замкової фортеці. 
Тож, як бачимо, Полонський замок ста-
новив доволі міцну оборонну споруду і 
складався власне з дитинця і передгоро-
ддя. Таким чином, тогочасні вітчизняні 
будівельні майстри використовували як 
накопичений уже місцевий досвід фор-
тифікаційного будівництва, так і нові 
конструктивні форми, зокрема Передго-
роддя, що сприяло вдосконаленню обо-
рони й кращому захисту міста.

На Передгородді знаходився цілий 
комплекс господарських споруд, зокре-
ма побитий гонтами шпихлір з дощатою 
підлогою, коморою та ґанком, оточеним 
гонтами, а за ним розміщувався саж для 
відгодівлі вепрів. Поруч стояв бровар із 
пивним котлом і трьома кадями, одна з 
яких була поганою, великим коритом та 
іншим начинням, а також замкова соло-
довня з двома коритами. Ще один бро-
вар, оренда якого коштувала 50 золотих, 
3 Копа − одиниця лічби, що дорівнювала 60.



110 №3 (84) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

був розташований під замком  [29, 
s. 358−360 zw.; 6, c. 232−237]. 

Цілком зрозуміло, що функціону-
вання замку забезпечувала доволі зна-
чна обслуга з фахівців різних професій і 
рангу, проте опис говорить про них дуже 
скупо. Називаються лише декілька слуг, 
зокрема замковий слуга Загорський, 
замкові служки (вочевидь, нижчого 
рівня, ніж Загорський), Мисько Побе-
резник та його зять: «Васько, Миськів 
зять, замковий служка», а також Валько, 
Хибовський і Собченя. Ще згадуються 
замковий сторож Іван, воротні Крат і 
Сенько та замковий городник, який на-
зивається сином Григерихи. Можливо, 
до замкових слуг належав і лісничий 
Новосельський  [29, s. 364−364 zw., 366, 
369 zw.; 6, c. 245−248, 250, 259]. 

Особливості українських міст. За-
значимо: формування і розбудова укра-
їнських міст дещо відрізнялися від за-
хідноєвропейських практик, зокрема, 
розширення міських територій відбува-
лося по-різному. На підставі словника 
Фюретьєра 1690  р. Ф. Бродель трактує 
місто як «місце проживання доволі ве-
ликого числа людей, звичайно замкнене 
мурами» [3, c. 423]. Як відомо, словники 
та енциклопедії подають розхоже за-
гальновизнане поняття, яке стало вже 
звичним для сучасників. Ф. Бродель 
підкреслював звичність і поширеність 
міських фортифікаційних споруд у ці-
лій Європі, оскільки йшлося про безпе-
ку. «По всій континентальній Європі, по 
всій колоніальній Америці, в Ірані, Індії, 
Китаї фортифікаційні споруди були не-
одмінним правилом» [3, c. 423]. 

Зовні українські міста не були ви-
нятком з цього правила. Навпаки, по-
деколи навіть маленькі міста мали свої 
укріплення. Проте якщо для більшості 

міст Заходу «ка м’яне кільце», на думку 
Ф. Броделя, було «зовнішнім символом 
свідомого прагнення до незалежності й 
свободи», то в українських містах, біль-
шість яких були приватними, міське 
укріплення було творінням його влас-
ника і мало цілком прагматичне при-
значення – захист від зовнішнього воро-
га [7, с. 50]. 

Ще один цікавий момент: коли роз-
росталися західні міста, то міський мур, 
як театральну декорацію, пересували 
стільки разів, скільки це було потріб-
но. Так було в Генуї, Флоренції, Страс-
бурзі та інших містах. Тому Ф. Бродель 
образно називав кам’яний міський мур 
корсетом з міркою: місто зростало і ви-
готовляло собі більший. Таким чином, 
мур із захисної споруди перетворювався 
згодом на межу, стаючи своєрідним те-
риторіальним кордоном міста [3, с. 424–
426]. 

Українські міста ранньомодерної 
доби зберігали у своєму плануванні тра-
диції давньоруських міст, які з самого 
початку виникнення складалися з двох 
частин: укріпленої частини міста  – ди-
тинця (власне замку) і посаду, що роз-
ташовувався за межами укріплення. За-
мок-фортеця ніколи не розтягувався по 
периметру всього міста, він залишався 
територіально невеликою, але найукрі-
пленішою частиною міста, де навколиш-
ній люд у разі ворожого нападу завжди 
мав прихисток. Розширення міста від-
бувалося шляхом виникнення навколо 
або з якогось боку Старого міста ново-
го міського поселення, яке одночасно 
становило його складову частину, але в 
той же час могло існувати незалежно як 
своєрідне місто-супутник. Таким чином, 
посілість більшості великих українських 
ранньомодерних міст складалася з двох 
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частин  – Старого міста і Нового. При 
цьому територія Нового міста часто об-
городжувалася окремою міцною стіною 
або так званим парканом. Отже, навко-
ло цілого міста часто утворювалося що-
найменше дві оборонні лінії захисту [6, 
c. 82–83]. 

Ф. Бродель звернув увагу також 
на ієрархію міських поселень: «Жодне 
місто ніколи не постає перед нами без 
«супроводу». Одні міста були панами, 
інші  – служниками, або навіть рабами; 
вони утворювали й зберігали певну іє-
рархію...»  [3, с.  414]. Вочевидь, можна 
казати про існування певної ієрархії та-
кож і серед українських міст, котра зна-
йшла своє виявлення не лише у тогочас-
них термінах «місто» й «містечко», а й в 
окремих назвах їх складових  – «Старе» 
і «Нове». Припускаємо, що поділ укра-
їнських міст на дві частини  – Стару і 
Нову – міг означати перший ступінь цієї 
ієрархії, в якій так зване Нове місто ви-
ступало в ролі своєрідного «супроводу» 
або супутника Старого [10, с. 247–248]. 

Посілість полонських міщан. 
Місто Старе Полонне 

Посілість полонських міщан склада-
лася з двох частин: Старого міста і Но-
вого. 

Опис Старого міста починається з 
переліку шляхетських дворів: «Спершу 
шляхетські двори при Полонному». Далі 
називаються двори шляхтичів: Шпота, 
Янковського, Гарниша, Свошевсько-
го (два, один він займав по небіжчику 
Біміні), Русиянова, Сарницького (два, 
один з них у передмісті), Бобовського, 
Шиського, Шобанського. Двір небіж-
чика Гозджиковського займав Самуель, 
а двір Шаховича розміщався в парка-
ні. Називається ще один двір шляхтича 

Бобовського, побудований на фільвар-
ку  [29, s. 361; 6, c. 237]. Кілька шляхет-
ських дворів розташовувалися серед 
міщанських садиб, зокрема двір пана Са-
вичева, двір війта пана Норовського [29, 
s. 362; 6, c.  240]. Припускаємо: шляхет-
ських дворів, вочевидь, було більше, 
проте, на нашу думку, Інвентар не за-
вжди чітко зазначає це. Подеколи місь-
кі садиби називаються за прізвищами, 
котрі можна віднести до шляхетських, 
але слово «пан» прикладається тільки до 
вищеназваних. Отже, у Полонному було 
щонайменше 16 шляхетських дворів. 

Місто Полонне веде початки своєї 
історії з давньоруських часів, отже, за 
внутрішньою організацією, як і біль-
шість давньоруських міст, було засно-
ване на сотенно-десятковій системі. За 
такої системи міське населення селило-
ся десятками на чолі з десятниками, а 
десятки об’єднувались у сотні, на чолі 
котрих стояли сотники. Очевидно, со-
тники й десятники відповідали за поря-
док у своїх сотнях і десятках. Головним 
елементом будівної структури міста за-
лишалася садибно-дворова забудова, в 
якій також простежуються давньоруські 
засадничі традиції. 

В Інвентарі усі мешканці Полонного 
названі за іменами й розписані за сотня-
ми й десятками. У Старому місті названо 
дві сотні на чолі з сотниками Грицьком і 
Павлом. У Грицьковій сотні налічувало-
ся 88 садиб, але до неї входило лише два 
десятки: в десятку Мартина Йовлашеня 
разом із парканниками налічувалося 
53 садиби, а в десятку Охріма Десятни-
ка  – 35. Павлова сотня охоплювала 95 
садиб, до якої входив десяток Каленика 
з 47 садибами, а десяток Матвія знахо-
дився в паркані й налічував 48 садиб [29, 
s. 361 zw.−363; 6, c. 238−242]. 
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На староміській території в районі 
під назвою «Лука» розміщувалася третя 
сотня Тимоша Сотника, де було 99 са-
диб. Вона поділялася на два десятки на 
чолі з десятниками Васьком (43 садиби) 
і Нестором (56 садиб) [29, s. 363−363 zw.; 
6, c. 242−245]. В описі окремо зазначено, 
що в минулому році в Старому місті ра-
зом з районом під назвою «Лука» про-
живали ще й 81 коморник (63 піших, а 
18 з кіньми) [29, s. 363 zw.; 6, c. 245]. Як 
бачимо, сотні й десятки не можна сприй-
мати буквально, оскільки смислове на-
вантаження цих термінів не збігалося з 
їх номенклатурою. 

До Старого міста входило також і 
Загроддя. Очевидно, ця територія ко-
лись знаходилася поза містом (за гро-
дом), але на цей час була вже у місь-
ких межах. Тут розташовувалася сотня 
Левка, яка налічувала 121 осілу садибу. 
Вони розподілялися на десяток Миська, 
де разом із парканниками зазначено 56 
господарів, і десяток Михна Наливай-
ка, де з парканниками перелічується 
65 домогосподарств. Крім того, на За-
гродді проживали 26 коморників (23 
піших і 3 з кіньми) [29, s. 363 zw.−365; 6, 
c. 245−248]. Проте, як правило, комор-
ники не мали власних будинків, вони 
мешкали в коморах (звідси їхня назва) 
як слуги окремих домогосподарських 
структур. Оскільки за коморників 
сплачувався податок, голови домогос-
подарств не завжди оприлюднювали їх 
наявність. 

Окремо за іменами, а подеколи й 
прізвищами називаються 19 фільвароч-
ників Старого міста, «котрі у місті домів 
не мають». Крім того, зазначається, що в 
минулому році на фільварках замешку-
вало ще й 34 коморники (22 піших і 12 з 
кіньми) [29, s. 365; 6, c. 248−249]. 

Для обрахунку загального числа ста-
роміських будинків візьмемо до уваги усі 
заселені садиби, шляхетські двори, а та-
кож фільварочників, які не мали будин-
ків у місті, але мали їх у фільварках, які 
Інвентар відносить до Старого міста. Ра-
зом з тим не рахуватимемо коморників, 
які не мали власних житлових помеш-
кань, а, як правило, проживали зі своїми 
господарями. За такого підходу маємо у 
Старому місті 436 осілих садиб. Дві хати 
на території Старого міста, зокрема Ан-
тоніївська і Семенівська, а на Загродді 
Дублянчин пляц стояли порожніми. 

Проте число родин, що проживали 
в місті, було значно більшим, оскільки 
подеколи в одній садибі називаються по 
два господарі. Інколи разом проживали 
родичі: батько з сином, як, наприклад, 
«Івулза з сином» [29, s. 365 zw.; 6, c. 248], 
або брати «Нестор з братом» [29, s. 363; 6, 
c. 244], «Улас з братом» [29, s. 364; 6, c. 246]. 
Подеколи зазначається, що це були спіль-
ники: «Матей із спільником» [29, s. 362; 6, 
c. 239], «Іван Швець із спільником» [29, 
s. 362 zw.; 6, c. 242]. Однак найчастіше у 
таких випадках називаються господарі 
без зазначення спорідненості між ними, 
наприклад: «Ілляш Воловець з Марти-
ном»  [29, s. 361 zw.; 6, c. 239], «Мартин 
Тесля з Ткачем» [29, s. 362; 6, c. 240]. За-
галом таких господарів-спільників, які 
проживали в одній садибі, називається 
62. Загальне число усіх коморників Ста-
рого міста обраховуємо на 160. Звісно, 
серед коморників могли бути й одинокі 
люди. Але, як показує практика демогра-
фічного вивчення інших міст, більшість 
коморників були сімейними людьми [12, 
c. 313−319]. Щоправда, Інвентар зовсім 
не зазначає домашню челядь міських 
домогосподарських структур та шля-
хетських дворів, а також підмайстрів 



113Українознавство №3 (84) 2022

Ворончук І. Місто Полонне ранньомодерної доби...

(«товаришов») та учнів міських ремісни-
ків, які, як правило, завжди проживали 
разом із господарями-майстрами й були 
членами їхніх домогосподарств. Про-
те, додавши до числа 436 осілих садиб 
62 родини господарів-спільників та 160 
коморницьких сімей, які входили до до-
могосподарських структур, отримаємо 
щонайменше 658 родин, які проживали 
у Старому місті. 

Місто Нове Полонне. Невідомо, 
коли стало формуватися так зване Нове 
місто, проте на 1620 рік воно, очевидно, 
було вже й не таке «Нове», про що го-
ворить його багатолюдність. Мешканці 
Нового міста розписані за трьома сотня-
ми. Сотня Ігната Сковротки складалася 
з п’яти десятків, на чолі яких стояли де-
сятники Сенько, Васько, Яцько Плакса, 
Дмитро, Лаврін, і налічувала 140 садиб 
разом із парканниками. До сотні Трохи-
ма входило також п’ять десятків на чолі з 
десятниками Сеньком, Микитою, Фейт-
ком, Миськом та Феськом Коростоном, 
які разом налічували 111 садиб. Вере-
мійова сотня поділялася на чотири де-
сятки, які очолювали десятники Семен, 
Остап, Ілько і Левко. Ці десятки охоп-
лювали 117 садиб. Тож у Новому місті 
нараховуємо 368 садиб. Проте у 22 са-
дибах замешкувало по два господарі [29, 
s. 366−370 zw.; 6, c. 250−260]. Крім того, 
на 368 домогосподарів зазначено ще й 
70 коморників. Щоправда, кілька садиб 
стояли порожніми. Так, господар Фурс 
втратив хату через борг, пусткою на цей 
час стояла й хата колишнього господаря 
Кузьми. Кілька спорожнілих хат перебу-
вали в руках євреїв. 

Єврейська громада. У Полонному 
була доволі значна єврейська громада в 
числі 73 домогосподарств. Їх список по-
дано після опису жителів Нового міста. 

Оскільки, як тоді було прийнято, євреї 
проживали у містах більш-менш ком-
пактно, можна думати, що вони мешкали 
саме у Новому місті [29, s. 370−370 zw.; 6, 
c. 260−262]. Разом з тим декілька євреїв 
мали будинки й садиби в обох части-
нах міста. Так, декілька спустілих садиб 
у Старому місті, зокрема Деревчинську, 
Голишівську і Косманівську, з належни-
ми до них земельними ділянками тримав 
єврей Сова, він мав також ще й півсади-
би з міщанином Яськом  [29, s. 361 zw., 
362, 364 zw.; 6, c. 238–239, 247]. У Новому 
місті цей же Сова тримав дім Хутомихи 
Іванової та садибу Панка Мордашіва [29, 
s. 368, 369 zw.; 6, c. 256, 258]. У Загродді 
на Старому місті знаходився дім єврея 
Гуршона (Гершона) з волокою землі [29, 
s. 363 zw.; 6, c. 245]. На території Нового 
міста Демашову, Васькову і Козолинську 
хати з півволокою землі за борг, а також 
Саниківський дім з волокою землі та-
кож тримали євреї, імена яких не назва-
но [29, s. 367, 368 zw.; 6, c. 254, 256]. Дух-
тинівську хату з волокою землі тримав 
єврей Давид  [29, s. 367 zw.; 6, c. 255]. У 
Новоміському паркані десятника Остапа 
знаходився дім єврея Іцька, а єврей Гер-
шон мав фільварок у десятку Левка [29, 
s. 369–369 zw.; 6, c. 259–260]. Цікаво від-
значити, що лише в одній єврейській 
садибі розміщалося два господарі, в усіх 
інших євреї господарювали одноосібно. 
Проте єврейські домогосподарства та-
кож використовували коморників, яких 
на цей час налічувалося 13. 

У демографічних обрахунках відно-
симо єврейську громаду до Нового міс-
та. Таким чином, у Новому місті разом 
з єврейською громадою нараховуємо 441 
садибу, а в них, враховуючи усіх спільни-
ків та коморників, − 546 родин. Отже, на 
1620 рік у цілому місті Полонному осілих 
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садиб було 877, у яких могло проживати 
щонайменше 1204 родини. Підкреслимо, 
слово «щонайменше» стосується саме 
чисельності окремих родин. Оскільки не 
маємо відомостей про слуг, челядь, най-
митів домогосподарських структур, під-
майстрів та учнів майстрів-ремісників, 
вважаємо це число значно заниженим. 
За нашими обрахунками, що спираються 
на документальний матеріал, але стосу-
ються інших міст, міська служба (челядь, 
наймити, молоді служки і дівки, реміс-
ничі учні тощо) пересічно становила 3,3 
особи на родину-домогосподарство  [12, 
c. 313–319].

Етнічна характеристика міста. За 
етнічною ознакою міське населення в 
основному складалося з української 
людності. Разом з тим у місті прожива-
ли євреї, поляки, литовці, а також татари 
або й турки. З них найбільшою грома-
дою була єврейська, проте лише декілька 
з представників усієї громади названо за 
родом занять. Це були Йозеп Кравець, 
Левон Доктор, Михал Злотник, Лей-
ба Орендар, а також Тодорош Школь-
ник і Рабин (без зазначення імені)  [29, 
s. 370−370 zw.; 6, c. 261−262]. 

Чотири садиби займали поляки: Ан-
дрій Лях, Стас Лях, Мацько Лях, Марко 
Лях  [29, s. 362–362 zw., 363–363 zw.; 6, 
c. 239–240, 244–245], а п’ять − литовці: 
Грицько Литвин, Іван Литвин, Федір 
Литвин, Федір Литвиненя, Семен Лит-
вин [29, c. 362 zw., 363 zw., 366 zw., 368 zw., 
369 zw.; 6, c. 242, 245, 252, 256, 259]. Що-
правда, існують деякі застереження до 
таких означень, особливо щодо означен-
ня «литвин». Адже воно могло означати 
не лише етнічну належність до литов-
ського народу, а й просто вихідців із те-
ренів Великого князівства Литовського, 
зокрема з білоруських земель [16, c. 355]. 

Усі поляки проживали у Старому 
місті, з литвинів перших два − у Старому 
місті, а інших троє − у Новому. На жаль, 
професія жодного з них не зазначена. 
Трьох господарів за прізвищами можна 
ідентифікувати з представниками схід-
них народностей: Микита Туровеня, 
Фейтко Турченя, який був гайдуком, та 
Семен Тутурненя [29, s. 366 zw., 367 zw., 
369 zw.; 6, c. 251, 254, 260]. Щоправда, не 
виключено, що такі прізвища, як Туро-
веня і Тутурненя, могли закріпитися у 
зв’язку з їх можливим колишнім поло-
ненням під час татарських нападів.   

Таким чином, за Інвентарем 1620  р. 
маємо в місті Полонному загалом 877 
осілих міщанських садиб, у 85 з яких 
проживали представники інших наро-
дів. Отже, можемо зробити висновок: 
90,3% міських садиб займало українське 
населення, а 9,7% садиб − представники 
інших народів Речі Посполитої.

У переліку міських повинностей 
згадуються татари, які в кількох місце-
востях під містом, зокрема під Резаною 
та Чортовим лісом, тримали застінки, 
тобто земельні ділянки  [29, s. 371 zw.; 
6, c. 263]. В описі міщан їх не названо, 
проте в описі села Підлужне під ру-
брикою «Полонські татари» перелічено 
31 татарина, які перебували на службі. 
До їхніх обо в’яз ків входило виконання 
розпоряджень старости щодо охорони 
ґрунтів, лісів і кордонів, а також захист, 
вочевидь, поселень та мирного насе-
лення під час ворожих нападів. Cеред 
них названо татарського попа Милна 
та зазначено, що одного з них, Касана 
Йозепа, захопили татари (очевидно, 
під час татарського нападу), проте за-
лишилась його жона [29, s. 381 zw.−382; 
6, c.  271−272]. Тож, швидше за все, ці 
татари проживали у селі Підлужному, 
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але виконували охоронні функції щодо 
міста.

Конфесійна ситуація. Цілком зрозу-
міло: більшість міського населення була 
християнського віросповідання. У місті 
функціонувало щонайменше дві церкви 
східного обряду, оскільки називаються 
попи новоміський і спаський, які мали 
по дві волоки землі  [29, s. 361 zw.; 6, 
c. 238−239]. Тож церкви були як у Старо-
му місті, так і в Новому. На підставі згад-
ки про костьольного органіста Амвросія 
і костьольного бакаляра можна зробити 
висновок про існування костьолу, а та-
кож і школи при ньому [29, s. 361 zw.; 6, 
с. 238−239]. Обидва вони, органіст і ба-
каляр, були звільнені від повинностей, а 
органіст мав ще й волоку землі.

В описі єврейської громади нази-
вається єврейський Рабин та Тодорош 
Школьник. Крім того, говориться, що 
школьників дім новобудується. Школою 
тоді називали синагогу, тож ідеться про 
побудову синагоги. Більше того, за вжи-
ваним висловом «новобудується» можна 
припустити, що приміщення синагоги 
існувало вже й раніше, а на цей час його 
поновлювали або перебудовували  [29, 
s. 370 zw.; 6, c. 261−262]. 

Міське самоуправління. Міщани 
Старого міста представили ревізорам 
лист власника міста Полонного, волин-
ського воєводи князя Олександра Ост-
розького, від 15 липня 1603  р., за яким 
міщанам було надано 20 років волі, аби 
вони перебудували садиби за польським 
взірцем. Після цього городяни мали 
отримати право продавати будинки як 
свої власні [29, s. 365 zw.; 6, c. 249]. 

Очевидно, Полонне, яке виникло ще 
в давньоруську добу, з самого початку 
забудовувалося хаотично, що на цей час 
могло викликати певні незручності для 

мешканців та, можливо, позначалося 
на загальному вигляді міста. Впорядку-
вання за польським взірцем передбача-
ло внутрішнє перепланування міського 
простору, а саме: виведення житлових 
будинків фасадом на червону лінію ву-
лиці, а господарські будівлі мали ховати-
ся в глибині садиби. 

З метою полегшити містянам мате-
ріальні витрати, оскільки перебудова 
могла вимагати значних коштів, князь 
надав їм право на виготовлення напо-
їв, зокрема пива й медів, окрім горілки. 
Тепер прибутки від варіння цих напоїв, 
які раніше йшли на князя як власника 
міста, передавалися самим виробникам. 
За умови перебудування садиб князь 
обіцяв надати місту й магдебурзьке пра-
во. Проте в грудні того ж 1603 р. князь 
Олександр несподівано за не з’я со ва них 
обставин помер наглою смертю. Тож обі-
цянку чоловіка виконала вже його удова. 

Городяни пред’явили ревізорам лист 
дружини покійного князя, княгині Анни 
з Костків Острозької, написаний 23 лю-
того 1607  р. в Ярославі, яким міщанам 
фактично було надане магдебурзьке пра-
во. Разом з тим у листі обумовлювалася 
необхідність подальшого клопотання 
самих містян щодо підтвердження його 
королем. Щоправда, пошуки дослідни-
ків щодо королівського підтвердження 
магдебурзького права місту Полонному 
поки не дали результатів [18, с. 5−7]. Про-
те за власним дозволом княгині міщани 
вже від цього часу мали право обирати 
міських урядників – райців – і судитися 
за міським правом. Однак призначення 
війта для відправлення правосуддя кня-
гиня залишала за собою, так само, як і 
апеляційні оскарження на судові рішен-
ня [29, s. 365 zw.; 6, c. 250]. Уряд війтa вва-
жався однією з найважливіших посад у 
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системі міського самоврядування, тож, 
відповідно до норм магдебурзького пра-
ва, війта мали обирати міщани. Проте, 
як свідчить тогочасна практика, власни-
ки приватних міст залишали це право за 
собою й особисто призначали війтами 
тих осіб, які б віддано дбали про інте-
реси своїх патронів [16, с. 124]. Отже, й 
у даному випадку згаданий в Інвентарі 
війт Норовський був призначений са-
мою княгинею.  

Як відомо, магістратський уряд скла-
дався з ради, до якої входили райці (рад-
ці) на чолі з бурмистром, і лави або лав-
ничого суду присяжних на чолі з війтом. 
Саксонський збірник магдебурзького 
права «Вейбільд» покладав на присяж-
них функції уважного розгляду судових 
показів противних сторін та винесення 
присуду, який потім передавався на роз-
гляд очільника суду – війта. 

Щоправда, серед міщан називається 
лише один райця Ференс, який мешкав 
у Старому місті, а всі чотири бурмистри 
Ясько, Семен, Денис і Назар проживали 
у Новому місті й за місцем розташування 
садиб входили до сотні Ігната Сковрот-
ки [29, s. 361 zw., 363 zw., 366–366 zw.; 6, 
c. 245, 251–252]. Присяжними у Старому 
місті називаються Ярош, Іван і Юсько, 
а війтом  – вже згадуваний пан Норов-
ський, який за виконання своїх функцій 
мав три волоки землі [29, s. 362; 6, c. 240]. 
В описі називається також міський пи-
сар Старого міста Красиловський, який 
мав лише будинок [29, s. 362 zw.; 6, c. 241]. 
Залишається невідомим, чи було затвер-
джене магдебурзьке право місту Полон-
ному королем, але бачимо, що на 1620 р. 
містяни користувалися цим правом. 

Промисли й ремесла. Разом із маг-
дебурзьким правом містяни отримали 
також і право на створення ремісничих 

цехів  [29, s. 365 zw.; 6, c. 250]. Щоправ-
да, відтворити повну картину міського 
ремісничого виробництва на цей час 
неможливо, оскільки в Інвентарі часто 
називається лише ім’я голови домогос-
подарства без зазначення роду занять. 
Тож, аналізуючи економічний розвиток 
міста, можемо орієнтуватися лише на ті 
прізвища і прізвиська, які відтворюють 
рід заняття конкретної особи. За цією 
ознакою встановлюємо наявність у міс-
ті 196 ремісників і промисловців та 46 
спеціальностей, які подаємо нижче за 
абеткою. Зокрема, серед містян назива-
ються: балвер, бобровник, бондар, бро-
варник, винник, вівчар, гайдук, гончар, 
гребенник, гуменник, золотар, кобзник, 
коваль, колачник, коновал, коповник, 
коритникович, котляр, кравець, кушнір, 
лижечник, лучник, мельник, меняйка, 
мисник, органіст, пастух, пекар, пиво-
вар, пороховний (приймаємо за зам-
кового виробника пороху), постригач, 
римар, різник, сагайдачник, седельник, 
скрипка, скупник, слюсар, стельмах, сто-
ляр, сурмач, тартичник, тесля, ткач, ша-
бельник, швець. 

Серед містян Нового Полонного на-
зивається Грицько Меняйка. На нашу 
думку, це могла бути людина, яка займа-
лася кредитно-грошовими операціями, 
зокрема й грошовим обміном, оскільки 
на цей час в українських землях було 
поширено кілька видів грошових оди-
ниць [8, c. 40−44]. Як правило, на ярмар-
ки й торги з’їжджалися іноземні купці й 
торговці, тож міняйли потрібні були для 
здійснення фінансових операцій. Вважа-
ємо, що наявність міняйла є показником 
доволі значного економічного (ремісни-
чо-торговельного) розвитку Полонного.

Найбільше серед ремісничого люду 
міста зазначено шевців (11 у Старому 
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місті й 3 у Новому), гончарів (9 у Старо-
му і 5 у Новому), кравців (8 у Старому і 
3 у Новому), колачників (7 у Старому і 1 
у Новому), різників, тобто м’яс ників (5 у 
Старому і 3 у Новому). Серед промислів 
на цей час у Полонному були розвинуті 
броварний (виготовлення вина та пива), 
млинарний, бобровний, вівчарний. Зо-
крема, названо 5 млинарів, 2 броварни-
ки, 3 винники, 3 пивовари, 1 бобровник 
і 1 вівчар. Щодо цехів, то в описі Старого 
міста названо лише одну мистровську, 
тобто цехову, хату  [29, s. 369; 6, c. 258]. 
Оборону міста, зокрема замку, 1620  р. 
забезпечували 25 гайдуків (з них 6 у Ста-
рому місті й 19 у Новому ) та двоє коза-
ків. Вочевидь, до них потрібно приєдна-
ти й лісничого Новосельського. 

У місті була група майстрів (загалом 
п’я теро), які за прізвищем/прізвись-
ком називаються Скрипка або Скрипек. 
Приймаємо їх за майстрів-виробників 
скрипок. Цілком вірогідно, що серед 
них могли бути й скрипалі-музиканти, 
а, швидше за все, так і було. Ще одного 
городянина названо кобзником, тобто 
виробником або ж музикантом-вико-
навцем гри на кобзі. Тож можна припус-
тити існування в місті музичного цеху, в 
якому могли об’єд ну ватися як виробни-
ки струнно-щипкових музичних інстру-
ментів, так і виконавці гри на них.

Разом з тим на таке велике місто, 
яким було Полонне, названо лише по 
одному балверу, пекарю (щоправда, 
окремо названо 8 колачників, що відби-
ває процес спеціалізації серед пекарів), 
лижечнику, лучнику, миснику, рима-
рю, котляру, слюсару, столяру, що, без-
перечно, не відповідало реаліям і свід-
чить про недосконалість самого опису. 
Не зазначено жодного аптекаря, хоча 
вони обов’язково мали бути, бо місто 

з такою великою чисельністю населен-
ня не могло обійтися без ліків. Тож по-
рівняймо інформацію 1620  р. з даними 
податного тарифу ремісників 1635 р. За 
цим документом, у Полонному налічу-
валося 194 ремісники та дев’ять реміс-
ничих цехів. Найбільшим був шевський, 
який об’єднував 42 шевців, кравецький 
охоплював 33 кравців і кушнірів, ко-
вальський, до якого входило 28 кова-
лів, лучників, римарів та седельників. 
Нараховувалося також 11 столярів, 15 
бондарів, 2 теслі, 11 ткачів, 18 гончарів, 
14 м’ясників, 3 солодовники, 4 пивовари, 
13 пекарів. О. Баранович вважав місто 
Полонне значним центром гончарного 
виробництва, що, на його думку, свідчи-
ло про зростання спеціалізації міста  [2, 
c. 143−145; 9, с. 31]. Щоправда, до загаль-
ного числа ремісників він не зараховує 
перекупників, яких на 1635  р. було 13 
осіб [2, табл.]. 

Зв’язок містян із сільським госпо-
дарством. Разом із розвитком ремісни-
чого виробництва містяни були ще тіс-
но пов’язані з сільським господарством 
і володіли доволі значними земельними 
наділами. У Старому місті 48 господарів 
мали по волоці землі, а 107 − по півво-
локи. Земельних наділів не мали лише 
парканники та міщани, що проживали 
в районі Луки. У Новому місті 40 міщан 
мали по волоці, а 158 − по півволоки 
землі, з них шестеро господарів-євреїв 
тримали по волоці, 14 − по півволоки. 
Щоправда, існує думка, що міська воло-
ка як земельна міра була значно меншою 
від сільської. Про зв’язок із землероб-
ством свідчить і наявність фільварків у 
містян (у Старому місті таких було 19, у 
Новому − 32). Звернімо увагу: парканни-
ки Старого міста не мали земельних на-
ділів, в той же час у Новому місті багато 
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містян, що мешкали у паркані, мали не 
лише півволочні, а й волочні земельні 
наділи. Це може свідчити про те, що в 
межах Старого міста вже не залишилося 
вільних наділів, тоді як Нове місто могло 
розширюватися за рахунок прилеглої до 
нього позаміської території. 

Отже, загалом 404 домогосподарства 
Полонного ще займалися сільським гос-
подарством. Проте пов’язаність містян із 
землеробством була звичним і пошире-
ним тогочасним явищем. Протягом три-
валого часу всі міста, навіть дуже великі 
з добре розвинутою економікою, поєд-
нували ремісництво та промисли із сіль-
ськогосподарськими заняттями й успіш-
но забезпечували себе необхідними 
продуктами харчування. Це була загаль-
носвітова практика, що трималася дово-
лі тривалий час, практично до початку 
XX  ст.  [13, с.  106]. Можна припустити, 
що в таких полонських домогосподар-
ствах сільськогосподарську продукцію 
вирощувала не лише домашня прислуга, 
а й наймана робоча сила. Разом із цим 
потрібно відзначити, що значне число 
міщан уже відірвалися від землеробської 
праці й займалися виключно міськими 
видами занять − ремеслами й промисла-
ми. Таких у Полонному було вже доволі 
багато − 473 домогосподарства.  

Повинності міщан. Усі міщани спла-
чували чинш та виконували повинності 
на користь міста. Так, у Старому місті з 
волоки сплачували по червоному золо-
тому, що в перерахунку на той час ста-
новило литовську копу, тобто 60 грошів. 
З дому без ріллі плата була значно мен-
шою і становила один польський золо-
тий або 30 грошів. Парканники платили 
по 20 польських грошів, коморники, що 
мали коней, – по 15, а коморники без ко-
ней – по 1,5 гроша. З будинків у районі 

Луки сплачували по 20 польських гро-
шів. Фільварочники, які не мали будин-
ків у місті, платили, як і парканники, по 
20 польських грошів  [29, s. 365–365 zw.; 
6, c. 249].

Повинності міщан Нового міста 
трохи відрізнялися: грошовий чинш з 
волоки становив шість золотих, з дому 
без ріллі − червоний золотий, а з пар-
канників − один золотий. Передміщани 
Острозького передмістя сплачували по 
червоному золотому, така ж плата була 
й з фільварків. Різники, тобто м’ясники, 
давали податок на старосту, причому з 
різників-християн це була лопатка, а з 
різників-євреїв − 12 каменів несмальцо-
ваного лою [29, s. 369 zw.–370; 6, c. 262–
263]. Крім того, міщани мали відправля-
ти усілякі шарварки до гребель.

Розвинутим промислом у Полонно-
му було млинарство. До міста належало 
шість млинів: на річці Хоморі, на ставах 
під Старим і Новим містами, а також у 
селах. Так, мельник Грицько на Праш-
нику за Підлужжям на річці Хоморі мав 
млин на два мучних кола і одне ступне. 
Він повинен був відгодовувати замкових 
вепрів, а за помел отримував третю мір-
ку. На греблі ставка під Новим Полон-
ним був млин на чотири мучних кола і 
одне ступне. З кожного кола млинар мав 
відгодовувати чверть вепра, а також від-
робляти замкову повинність з сокирою, 
тобто виконувати теслярські роботи. 
Від помелу збіжжя дві мірки йшли на 
власника міста, а третя  – на млинаря. 
Другий став на цій річці знаходився 
біля Старого міста. Тут на греблі побли-
зу села Бортники розташовувалося два 
млини, в яких разом було п’ять мучних 
кіл і два ступних. Млинарі виконували 
такі ж повинності й податки: з кожно-
го кола відгодовувати чверть вепра та 
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виконувати за потреби теслярські ро-
боти. Від помелу будь-якого збіжжя на 
користь власника міста йшло дві мірки, 
а на млинарів − третя. Ще один невели-
кий млин був під замком, у ньому було 
два мучних кола. Його млинар Станіс-
лав повинен був у Бортниківському пи-
ляльному млині направляти пили, за що 
звільнявся від усіх інших повинностей. 
За млинарську працю він отримував ви-
нагороду з кожної колоди збіжжя. За по-
треби він також виконував і теслярські 
роботи у замку, але за окрему справед-
ливу винагороду  [29, s.  371–371 zw.; 6, 
c. 263]. 

Як і всюди на Волині, в Полонному 
було розвинуте рибне господарство. У 
міських ставках міщанам дозволялося 
ловити рибу, але за це вони сплачували 
оренду в сумі 800 золотих за три роки 
або 266,2 золотих щорічно. 

Під містом було багато застінків, 
тобто земельних ділянок, які належали 
окремим містянам, зокрема один із них 
належав ліснику Новосельському. Чима-
ло нив використовували міщани Нового 
міста під селом Свинна. Три застінки, 
зокрема під Боховицями, Горошками й 
Свинною, належали до замку [29, s. 372; 
6, c. 264]. Крім того, належні до замку 
села забезпечували замок продуктивною 
худобою: перед татарськими нападами 
овеча й козина десятина разом стано-
вила 300 голів, проте під час складання 
опису у зв’язку з недавніми татарськи-
ми нападами, як сказано в Інвентарі, 
вони давали лише 100 овець і 30 свиней. 
Справді, протягом трьох років перед 
складанням Інвентаря сталося кілька 
великих татарських нападів на Волинь, 
зокрема: два 1617, два 1618, і один у 
1619 роках [12, c. 600]. Під селом Ново-
селиця знаходився замковий фільварок, 

на якому працювали піддані цього села. 
Очевидно, його продукція йшла на за-
мок. 

Таким чином, у першій чверті 
XVII ст. Полонне становило розвинутий 
соціально-економічний організм, який 
склався за підтримки й піклування його 
власників. 1603 р. князь Олександр Ост-
розький надав міщанам на 20 років волі, 
тобто звільнив їх від податків, аби вони 
перебудували свої будинки на поль-
ський взірець. Після перебудови вони 
могли розпоряджатися ними як своїми 
власними і навіть продавати. Більше 
того, князь відмовився на користь міс-
тян від власних прибутків з варіння пива 
й меду. Політика кількох поколінь князів 
Острозьких, спрямована на розвиток це-
хового ремісництва, промислів та різних 
видів торгівлі, сприяла значному його 
зростанню: на цей час за чисельністю 
житлових будинків (димів) місто займа-
ло третє місце у князівському домені. За 
етнічним складом основний кістяк меш-
канців становила українська людність, 
але в ньому проживали також євреї, по-
ляки, литвини, татари або й турки. Саме 
завдяки Острозьким місто отримало й 
самоврядування за магдебурзьким пра-
вом і судилося своїм судом. 

У зв’язку з цим необхідно підкрес-
лити роль власників міста, князів Ост-
розьких, у розбудові волинських міст, 
оскільки в літературі неодноразово ви-
словлюється думка про негативну роль 
приватних власників міст, які начебто 
визискували й обтяжували містян, стри-
муючи у такий спосіб розвиток міст. На 
підставі інформації Інвентаря 1620  р., 
зокрема про місто Полонне, мусимо ви-
знати значний внесок власників, у дано-
му разі князів Острозьких, у розвиток як 
такого містобудівництва в українських 
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землях у другій половині XVI  – першій 
половині XVII ст. Засновуючи міські по-
селення, вони проводили величезну ор-
ганізаційну роботу, вкладали значні ма-
теріальні ресурси, виявляли піклування 
про містян і не залишали їх без підтрим-
ки. Вони дбали про оборону міст, будую-
чи в них замки-фортеці, утримували там 
арсенали озброєння, клопоталися про 
розвиток міської торгівлі й різних про-
мислів. Надаючи містам магдебурзьке 
право, вони сприяли розвит ку самовря-
дування, а отже, й самосвідомості укра-
їнської людності. Загалом у ширшому 
масштабі їхня діяльність була спрямо-
вана на господарсько-економічну розбу-
дову українських земель. Про роль кня-
зів Острозьких у розбудові українських 
міст яскраво свідчить той факт, що пізні-
ше, коли згас князівський рід і їхні зем-
лі перейшли до інших рук, багато міст і 
містечок, залишившись без дбайливих 
господарів, втратили міський статус. 
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у даному разі князів Острозьких, у розвиток як такого міс-
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ЛУЦЬКА ПОЖЕЖА 1617 РОКУ:  
СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПОДІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ 

У РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН У МІСТІ (1620–1630 РР.)
Михайло ДОВБИЩЕНКО
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доктор історичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Стаття присвячена пожежі в Луцьку, що сталась у ніч з 21 на 22 березня 
1617 р. Автор встановив час і ймовірну причину пожежі, визначив масштаби стихійного 
лиха та окреслив межі його поширення. Зазначається, що вогнем була знищена або серйозно 
пошкоджена частина міських кварталів і вулиць над річкою Стир разом із Ринком, двома 
унійними церквами, «руським» шпиталем, вірменською церквою та католицьким костелом. 
Висловлено припущення, що вогонь зупинили мури Окольного замку, який, разом із Вишнім 
замком, суттєво не постраждав від стихії.

Встановлено, що мешканці Луцька в умовах поширення вогню докладали зусиль для поря-
тунку приватного та церковного майна. Зокрема, їхніми зусиллями було врятовано дзвони, 
ікони, церковне начиння та інше майно Покровської та Миколаївської церков. Водночас доку-
менти засвідчують факти мародерства, які скоювали жовнірські пахолки й окремі мешканці 
Луцька на Ринку та в інших районах міста в умовах хаосу, котрий викликала пожежа.

Зазначено, що пожежа завдала великих збитків міській економіці; щоб подолати наслід-
ки стихійного лиха, король Сигізмунд ІІІ надав Луцьку низку економічних пільг. Також ав-
тор статті стверджує, що пожежа 1617 р. дезорганізувала послаблену Унійну церкву, яка 
мала обмежений вплив на мешканців міста (як міщан, так і шляхту) й виявилася нездатною 
швидко відновити знищену інфраструктуру під її юрисдикцією. Це створило передумови для 
поступового переходу земельних ділянок зі знищеними вогнем об’єктами до рук православних 
та римо-католиків. У результаті на місці згорілого шпиталю було зведено Хрестовоздви-
женську церкву, при якій організувалося православне братство, вплив котрого поширився 
далеко за межі Луцька. Ділянка, де стояла знищена пожежею Миколаївська церква, з часом 
перейшла у володіння римо-католиків, які на місці унійного храму звели монастир оо. боніф-
ратрів, який став широко відомий своєю доброчинністю.

Ключові слова: Луцьк; стихійне лихо; пожежа; повсякдення; Унійна церква; Православна 
церква; Католицька церква.
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Стихійні лиха здавна відігравали 
важливу роль в історії Європи та люд-
ства загалом. Вони руйнували міста й 
призводили до занепаду держави, але 
водночас створювали передумови для 
відродження країн у нових економічних, 
соціальних і культурних реаліях. Так, на 
думку низки сучасних дослідників, саме 
стихійні лиха (землетрус та виверження 
вулкану) стали ключовою причиною за-
непаду й загибелі Мінойської цивілізації 
на о. Крит  [3, c.  45]; так само катастро-
фічна пожежа Рима за імператора Не-
рона призвела до подальшої глобальної 
перебудови цього античного мегапо-
ліса  [9, c. 282–286]. Впливали стихійні 
лиха також на економіку та соціальні 
відносини. Так, малий льодовиковий 
період пізньої античності й раннього 

середньовіччя став важливим чинником 
занепаду Римської імперії, а перманент-
ні повені в середньовічних Нідерландах 
сприяли формуванню унікальної еконо-
мічної та соціальної системи цієї країни, 
волею природних обставин покликаної 
протистояти наступу моря. Стихійні 
лиха створювали передумови для відро-
дження зруйнованих міст у нових архі-
тектурних формах. Наприклад, трагічні 
події київської пожежі 1811  р. призве-
ли до величезних втрат матеріальних і 
культурних цінностей, утім необхідність 
ґрунтовно відбудувати місто відчинила 
двері для його відновлення в стилі кла-
сицизму [6, c. 175].

Отже, вивчати стихійні лиха важли-
во, аби з’ясувати їхній вплив на розви-
ток суспільства. Крім фактичних даних 

Annotation. The article deals with the fire in Lutsk, which occurred on the night of March 21–22, 
1617. The author established the time and probable cause of the fire, determined the scale of the natural 
disaster and outlined the limits of its spread. It is noted that part of the city blocks and streets above the 
Styr River were destroyed or seriously damaged by the fire, along with the Market Square, two Union 
churches, the «Russian» hospital, the Armenian Church and the Catholic Church. It is assumed that 
the fire was stopped by the walls of the Okolny Castle, which, together with the Upper Castle, was not 
significantly affected by the fire.

It was established that the residents of Lutsk, in the conditions of the spread of the fire, made efforts 
to save private and church property. In particular, their efforts saved the bells, icons, church utensils and 
other property of the Intercession and St. Nicholas Churches. At the same time, the documents attest to 
the facts of looting committed by army squires and individual residents of Lutsk on the Market Square 
and in other areas of the city in the conditions of chaos caused by the fire.

It was noted that the fire caused great damage to the city economy; to overcome the consequences 
of the natural disaster, King Sigismund III granted a number of economic benefits. The author of the 
article also claims that the fire in 1617 disorganized the weakened Union Church, which had limited 
influence on the city residents (both burghers and nobility) and was unable to quickly restore the 
destroyed infrastructure under its jurisdiction. This situation created the prerequisites for the gradual 
transfer of land plots with objects destroyed by the fire to the hands of Orthodox and Roman Catholics. 
As a result, the Church of the Ascension of the Cross was built on the site of the burnt hospital, where the 
Orthodox brotherhood was organized, the influence of which spread far beyond the borders of Lutsk. 
The area where the St. Nicholas Church, destroyed by the fire, stood over time became the property of 
the Roman Catholics, who built a monastery on the site of the Union Church of Fatebenefratelli, which 
became widely known for its charity.

Key words: Lutsk; natural disaster; fire; everyday life; Union Church; Orthodox Church; Catholic 
Church.
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про матеріальні й культурні втрати, по-
в’язані зі стихією, згадані дослідження 
дають можливість відкрити додаткові 
чинники, які прискорювали зміни в со-
ціально-економічному та культурному 
житті суспільства. В контексті викла-
деного завданням цієї статті є спроба 
реконструювати події, пов’язані з поже-
жею Луцька 1617 р., а також її наслідки 
як для економічного, так і для культур-
ного життя міста.

В науковій літературі пожежа в Луць-
ку 1617 р. епізодично згадується у зв’яз-
ку зі спустошенням, до якого вона при-
звела. При цьому не завжди достовірно 
подається інформація як про причини, 
так і про дату стихійного лиха. Так, у ко-
лективному дослідженні, присвяченому 
історії втрачених християнських храмів 
Луцька, помилково зазначається, що по-
жежу спричинив татарський набіг  [9, 
c.  20]. У цьому самому дослідженні, в 
статті про церкву св. Лазаря, згадана по-
дія помилково датується 1619 р. [9, c. 23]. 
Науковий авторитет зазначених науков-
ців є високим, тому автор цієї статті у 
власній монографії теж пов’язував по-
жежу в Луцьку саме з татарським на-
падом  [4, c.  695]. У наукових розвідках 
інших науковців (Т. Стецького [13, c. 90], 
Л.  Маслова  [7, c. 18]) є лише короткі 
згадки про цю подію. Проте загальних 
розвідок щодо причин, перебігу й на-
слідків луцької пожежі 1617 р. поки не-
має. Документи, які ми виявили, дають 
можливість значною мірою розв’язати 
цю наукову проблему.

Причина, перебіг та наслідки 
луцької пожежі 1617 р.

В луцьких актових книгах містяться 
документи, які дають можливість у го-
ловних рисах простежити події трагедії 

в Луцьку, викликаної спустошливою 
пожежею 1617  р. Важливу інформацію 
щодо цього дає справа про привлас-
нення речей, яку порушили в Луцько-
му гродському суді місцеві євреї. З неї 
довідуємося, що пожежа сталась у ніч з 
21 на 22 березня 1617 р. з вини луцького 
міщанина Якуба Козицького  [11, ф.  25, 
оп. 1, спр. 106, арк. 370]. Детальніших 
відомостей не знаходимо, але можна з 
великою часткою ймовірності припусти-
ти, що сталося це через необережне по-
водження з вогнем. Якщо двір цього мі-
щанина був розміщений у південній або 
південно-західній частині міста ближче 
до річки Стир, стає зрозумілим напря-
мок поширення вогню. Як випливає зі 
справи, на першому етапі пожежі міща-
ни кинулися рятувати майно, заховане 
в крамницях на Ринку, й переправляти 
його дорогою над річкою Глушець до 
замку; документи засвідчують і намаган-
ня вірян Покровської церкви врятувати 
образи, свічки та інші речі, винесені й 
переправлені до церкви св.  Михаїла на 
протилежному березі річки Глушець  – 
притоки Стиру [11, ф. 25, оп. 1, спр. 106, 
арк. 370 зв.–371 зв.]. Ця інформація та-
кож підтверджує припущення, що во-
гонь просувався від річки Стир до річки 
Глушець і Окольного замку.

Стихія, що розігралась у Луцьку в 
ніч з 21 на 22 березня 1617 р., призвела 
до численних матеріальних втрат у місті. 
Зокрема, згорів Ринок разом із крамни-
цями й товарами торговців; також було 
знищене інше майно міщан ратушної 
юрисдикції, що стало головною при-
чиною зубожіння міста  [2, c. 133]. Во-
гонь завдав великої шкоди культовим 
спорудам Луцька та майну, яке їм на-
лежало. Так, пожежа зруйнувала що-
найменше дві церкви східного обряду 
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(унійні) – Покровську та св. Миколая [8, 
c. 174–175], а також «руський» шпиталь, 
який «до кгрунту згорелъ»  [1, c. 49; 9, 
c.  20]. Окрім того, за свідченням луць-
кого правника й адвоката Андрія Дах-
новича, пожежа повністю або частково 
знищила муровану вірменську церкву 
св. Стефана, де «на прох погорило» його 
майно, зокрема цінності та документи, 
передані на зберігання  [11, ф. 25, оп.  1, 
спр. 106, арк. 397–397 зв.]. Він же за-
свідчив, що під час пожежі постраждали 
луцькі костели, але які саме  – не уточ-
нив. Припускаємо, що серед них мали 
бути костел св.  Якуба та приписана до 
нього каплиця Св. Духа, які розміщу-
валися поруч із церквою св. Стефана [9, 
c. 20].

Доступні на сьогодні документи да-
ють змогу гіпотетично окреслити масш-
таби стихійного лиха, яке спіткало місто 
в ніч з 21 на 22 березня 1617 р. Слід на-
гадати, що тодішній Луцьк поділявся на 
три умовні райони: Вишній замок (існує 
досі), Окольний замок (район сучасної 
Замкової площі та Кафедральної вулиці 
до перетину з вулицею Братковського) 
та місто над Стиром (район сучасних ву-
лиць Данила Галицького та Караїмської). 
Отже, пожежа сталася саме в місті над 
Стиром і найбільше пошкодила район 
у межах сучасних вулиць Кондзелеви-
ча, Руської, Галшки Гулевичівни, а також 
частково Данила Галицького та Братков-
ського. Припускаємо, що вогонь був зу-
пинений мурами Окольного замку й не 
поширився в його межах. У зв’язку з цим 
нагадаємо, що в травні – червні 1617 р. 
(невдовзі після свята Вознесіння) в Луць-
ку перебував королевич Владислав  [12, 
c. 490]. Готуючись до походу на Москву, 
він гостював у палатах Луцького біску-
па. Вважаємо, що тривале перебування 

королевича в Окольному замку було б 
неможливим, якби замкову інфраструк-
туру критично пошкодила пожежа.

Луцька пожежа 1617 р. очима 
очевидців. Рятування майна 

чи мародерство?
Про поведінку луцьких міщан і жи-

телів міста інших станів під час пожежі 
1617  р. ми поки не маємо повного уяв-
лення. Документи, що були в нашому 
розпорядженні, свідчать, що населення 
Луцька в трагічну ніч з 21 на 22 берез-
ня намагалося рятувати свої матеріальні 
цінності та предмети церковного вжит-
ку з тих храмів, на які насувався вогонь. 
Збереглися, наприклад, свідчення, що 
слуга князя Григорія Четвертинського 
Василій Шилневич був активним учас-
ником порятунку церковного начин-
ня з Покровської церкви незадовго до 
того, як її знищила пожежа. Про це він 
особисто свідчив у суді в контексті ін-
шої справи. З цього приводу зазначав: 
«Кгды се запалило шол ратовати церкви 
Покровы святое. С которое кгды почала 
горѣти речи ωбразы и свѣчи выбравши 
положили перед домом панее Яцковое. 
А кгды дом панее Яцковое почал горити 
далей с попом михайловским ωднесли 
есмо. А потом воз пришол и тые речи 
церковные на него склавши запровади-
ли до церкви святого Михайла на Глу-
шец» [11, ф. 25, оп. 1, спр. 106, арк. 371]. 
Про те, як міщани рятували церковне 
начиння та дзвони двох луцьких цер-
ков  – Покровської (ринкової) й Мико-
лаївської (на вулиці Замкова), згадуєть-
ся й у пізніших документах, зокрема в 
листі короля Сигізмунда ІІІ від 6 жовтня 
1625 р. [8, c. 174–175].

Проте більше інформації збереглося 
саме про негативну сторону поведінки 
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частини жителів Луцька, а саме про фак-
ти мародерства в умовах хаосу під час 
нічної пожежі. Звичайно, таку інфор-
мацію слід сприймати з застереженням. 
Адже саме факти правопорушень потре-
бували документального оформлення, 
тоді як приклади взаємодопомоги лучан 
та їхньої боротьби з вогняною стихією 
фіксувались як «фонова інформація» в 
контексті інших подій. Однак інформа-
ція про мародерство важлива, хоча ми 
не схильні приписувати подібну пове-
дінку значній кількості мешканців міста.

Отже, інформацію про пограбування 
майна під час пожежі знаходимо в скар-
зі луцьких євреїв Менделя Іцхаковича, 
вдови Гитми, єврея Якуба та ін. Вони за-
свідчили, що вночі, коли горіло місто, бі-
гли на ринок рятувати своє майно. Коли 
прибули на місце, побачили, що двері їх-
ніх комор зламано та відкрито, а товари 
пограбовано. Збитки за завдані шкоди 
євреї оцінили на суму понад 2 тис. коп 
литовських грошей. У цьому злочині по-
терпілі звинуватили братів Яна й Адама 
Чуватів (котрих згадано як «…людей без 
службы в Луцку ся бавячих»), Миколая 
Чирку та слугу князя Григорія Четвер-
тинського Василя Шилневича [11, ф. 25, 
оп. 1, спр. 106, арк. 370–370 зв.].

Звинувачені в мародерстві стали 
перед Луцьким гродським судом і дали 
свідчення з власною версією подій. Так, 
за свідченням Адама Чувата, він, разом 
з братом Яном, дізнавшись про поже-
жу, кинувся на ринок рятувати майно, 
яке там зберігалося. Прибувши на місце, 
вони в подальшому діяли за проханням 
пана Миколая Чирки (колишнього слу-
ги єпископа Євгенія Єло-Малинсько-
го), котрий показав їм, які саме комори 
треба терміново відчиняти. Керуючись 
цими вказівками, брати відбили двері 

вказаних комор і винесли речі, що там 
зберігалися. Потім, «кгды опановал 
ωгонъ рынокъ» [11, ф. 25, оп. 1, спр. 106, 
арк.  370 зв.], вони евакуювали майно 
на берег річки Глушець. В умовах по-
ширення пожежі Адам Чуват на деякий 
час покинув небезпечний район переві-
рити власне майно; повернувшись, він 
дізнався, що згадану скриню перенесли 
до Окольного замку і передали на збері-
гання до двору князя Григорія Четвер-
тинського. Далі Адам Чуват стверджу-
вав: «И доведавшися же то жидовъская 
скрыня поведилом ω ней и тамем жидов-
ку Кгитлю изъ сыномъ до двору завел и 
скрыню имъ ωказал, которую ωни взя-
ли» [11, ф. 25, оп. 1, спр. 106, арк. 370 зв.]. 
При цьому з тексту не ясно, чи скриня 
на момент передачі власникам була з 
речами, чи вже порожня. Показання в 
суді Яна Чувата загалом підтверджують 
цю інформацію, уточнюючи, що врято-
вані речі було запаковано в скриню, яка 
належала євреям, та переправлено до 
Окольного замку по маршруту вздовж 
річки Глушець «аж до форты» [11, ф. 25, 
оп. 1, спр. 106, арк. 371]. Таким чином, ін-
формація братів Чуватів фактично пояс-
нює позов євреїв результатом непорозу-
міння: грабунку речей не було, навпаки, 
майно міщани рятували в небезпечних 
умовах; згодом, дізнавшись про госпо-
дарів врятованої від вогню скрині, вони 
добровільно повернули її законним 
власникам.

Проте в показах інших свідків фак-
ти мародерства під час пожежі зна-
йшли підтвердження. Так, у свідченні 
пана Мартина Колчицького (слуги пана 
Адама Чаплича) згадуються жовнір-
ські пахолки, які напали на невідомого 
«хлопа» та відібрали в нього речі. Потім 
вони напали й на згаданого Яна Чувата 
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(що якраз повертався з замку), подерли 
його одяг і розсипали по землі заховані 
при ньому речі, причому кожен пахолок 
брав із них те, що хотів. При цьому са-
мому панові Мартину Колчицькому, що 
був тоді з хлопцем Андрійком, довелося 
визнати: «Якож и я взял хустку рубко-
вую а тотъ Андрейко шапку взяли есмо 
и потом есмо ся фрымарчили ям дал 
хустъку а ωн ми дал шапку и тую шапку 
готовем ωтдати» [11, ф. 25, оп. 1, спр. 106, 
арк. 372]. Зухвалість поведінки нападни-
ків, які пограбували Яна Чувата, а також 
нерозсудливий вчинок пана Мартина 
Колчицького, що спокусився на чуже 
майно, пояснюються, очевидно, тим, що 
вони не сумнівалися: Чуват несе крадені 
речі. А отже, жертва нападу не ризикне 
подавати в суд на їхні дії. На користь 
цього може свідчити й фраза Яна Чува-
та, яку він начебто сказав нападникам 
після пограбування: «Пойдѣте, а доведу 
вас до скрыни, але вже в ней не машъ ни-
чого» [11, ф. 25, оп. 1, спр. 106, арк. 372].

Підозрілу поведінку жовнірських 
пахолків під час луцької пожежі, котру 
можна розтлумачити як мародерство, 
засвідчила й інша особа, а саме слуга 
київського підстолія Филипа Єльця пан 
Миколай Гирка. Описуючи події ночі 
з 21 на 22 березня 1617 р., він, зокрема, 
зазначав: «…виделъ же жолнерские па-
холикове ωдны коморы ωтбияли а дру-
гие с пулгаками стояли и речи с комор 
до коляс носили и на колясы клали на 
томъ ωчима своими глядѣл»  [11, ф. 25, 
оп. 1, спр. 106, арк. 372 зв.]. З цього свід-
чення випливає, що пахолки реалізову-
вали свій задум з військовою логікою: 
було задіяно транспорт для вивезення 
майна та розставлено озброєну охорону 
для безпечної роботи осіб, які ламали 
двері та вилучали речі з комор. Наразі 

нам невідомо, чим закінчилася справа за 
скаргою луцьких євреїв щодо незакон-
ного привласнення їхнього майна. Від-
повідно ми не можемо робити виснов ки 
про причетність до згаданого злочину 
конкретних підозрюваних. Проте не під-
лягають сумніву факти мародерства з 
боку частини мешканців міста, що зна-
йшло підтвердження у показах на суді 
свідків пожежі 1617 р.

Наслідки пожежі 1617 р. 
Зміни в церковній забудові міста 

та перерозподіл сфер впливу 
християнських конфесій Луцька 

у 1620–1630 рр.
Пожежа 1617 р. завдала великої шко-

ди економіці Луцька. Саме тому невдовзі 
після цієї стихії міський уряд звернувся 
до польського короля Сигізмунда ІІІ з 
проханням надати економічні пільги за-
для подолання її наслідків. Король задо-
вольнив його прохання й листом від 18 
жовтня 1617 р. дозволив луцькому магі-
страту продавати сіно, смолу та дьоготь 
для отримання додаткових прибутків в 
умовах зубожіння міщан  [2, c. 133]. На 
жаль, детальнішої інформації про еко-
номічні втрати луцької міської громади 
розшукати поки що не вдалося.

Більше інформації маємо про вплив 
пожежі 1617 р. на перебіг суспільно-ре-
лігійних відносин у Луцьку протягом 
1620–1630  рр. Отже, згадане стихійне 
лихо активізувало складні релігійні про-
цеси в Луцьку, які давно назрівали в 
середовищі міщан і шляхтичів. Унійна 
церква, владики якої за 20 років після 
Берестейського собору не змогли ство-
рити для лучан привабливої перспек-
тиви релігійного майбутнього, мала об-
межений вплив на вірних у цьому місті. 
Водночас під владою унійних єпископів 



130 №3 (84) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

перебували майже всі храми східного 
обряду, крім невеликої церкви св.  Дми-
тра в Окольному замку  [4, c. 690–691]. 
Криза у стосунках унійних єпископів та 
їхньої пастви виявилася передусім у від-
мові міщан  – парафіян Покровської та 
Миколаївської церков  – відбудовувати 
свої храми, знищені пожежею. Владика 
Ієремія Почаповський навіть змушений 
був звернутися до королівського суду 
для розв’язання цього конфлікту  [8, 
c. 174–175]. Подальші події показали, що 
церкву св. Миколая так і не було відбу-
довано, а Покровський храм згодом від-
новив православний єпископ Атанасій 
Пузина, який відібрав в уніатів землю, де 
вона раніше стояла.

Проте якщо позицію луцьких міщан, 
котрі бойкотували відновлення погорі-
лих церков, можна вважати пасивним 
опором унійним єпископам, то для пра-
вославної шляхти пожежа 1617  р. дала 
можливість оформити антиунійну опо-
зицію на правовому рівні. Як уже зазна-
чалося, вогнем було знищено «шпиталь 
старожитный» неподалік Глушецького 
мосту [10, c. 23]. Саме потреба його від-
новити й заснувати благочинну орга-
нізацію, яка б узяла на себе місію його 
утримувати, була формальною підста-
вою для заснування знаменитого Луць-
кого братства, яке стало центром силь-
ної та впливової православної опозиції 
унії не лише в Луцьку, але й на території 
Волинського воєводства [1, c. 49].

Пожежа 1617 р. також посилила по-
зиції в Луцьку Католицької церкви за 
рахунок послаблення впливу уніатів. У 
зв’язку з цим слід зазначити, що в 1620-х 
роках у місті посилювалися позиції ри-
мо-католиків. Знаковою подією в цьому 
сенсі було заснування 1624 р. в Окольно-
му замку кляштору черниць бригідок [4, 

c. 788–789; 10, c. 47]. Водночас унаслі-
док складних відносин Луцького уній-
ного владики Ієремії Почаповського з 
луцькими міщанами стало неможливим 
відновити знищену пожежею церкву 
св.  Миколая. Руїни храму стояли пуст-
кою й були, зрештою, віддані в оренду 
під побудову корчми та господарських 
будівель. При цьому було порушено по-
ховання на церковному цвинтарі, що ви-
кликало скандал і віддзеркалилось у су-
дових актах [10, c. 19–20]. Неможливість 
відродити церкву й парафію, а також 
подальші суперечки, пов’язані з побу-
довою корчми, сприяли тому, що земля, 
на якій стояв Свято-Микільський храм, 
зрештою, перейшла до рук римо-като-
ликів. На ній 1639  р. луцький канонік 
кс.  Балтазар Тишка заснував монастир 
ченців-боніфратрів, при якому згодом 
звели костел св.  Марії Магдалини  [5, 
c. 220–227; 10, c. 54–56].

Висновки
Одна з відомих пожеж у Луцьку, яка 

датується 1617  р., сталась у ніч з 21 на 
22 березня з вини міщанина Якуба Ко-
зицького. Ймовірна причина займан-
ня  – необережне поводження з вогнем. 
Пожежа поширилася кварталами Луць-
ка над річкою Стир, у районі сучасних 
вулиць Кондзелевича, Руської, Галшки 
Гулевичівни, а також частково Данила 
Галицького і Братковського. Вогонь зни-
щив Ринок, дві церкви східного обряду 
(унійні) – Покровську та Миколаївську, 
вірменський храм св.  Стефана й «русь-
кий» шпиталь. У зоні катастрофічної по-
жежі опинилися також костел св. Якуба 
та приписана до нього каплиця Св. Духа, 
які, ймовірно, теж зазнали руйнації. 
Припускаємо, що пожежу зупинили 
замкові стіни, внаслідок чого квартали 
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міста в межах Окольного й Вишнього 
замків не постраждали.

Встановлено, що мешканці Луцька в 
умовах наступу вогню намагалися вря-
тувати приватне й церковне майно. Так, 
міщанам вдалося евакуювати дзвони, 
ікони, церковне начиння та свічі з По-
кровської й Миколаївської церков. Вод-
ночас очевидці цих подій засвідчували в 
суді факти мародерства з боку окремих 
мешканців міста, а також жовнірських 
пахолків, які, скориставшись хаосом, ла-
мали комори на ринку та привласнюва-
ли чуже майно.

Пожежа 1617  р. сприяла давно на-
зрілому перерозподілу релігійного впли-
ву в Луцьку. Послаблена Унійна церк-
ва, котра мала обмежений вплив серед 
мешканців міста, не змогла оперативно 
відновити свою інфраструктуру, яку 
знищила пожежа. В результаті низка 
об’єктів, що доти перебували під юрис-
дикцією унійних владик, поступово пе-
рейшли до православних і римо-католи-
ків. Останні звели свої культові споруди 
й заснували при них нові релігійні цен-
три (православний братський монастир 
та католицький кляштор оо.  боніфра-
трів), які зміцнили їхній вплив не лише в 
Луцьку, але й на Волині загалом.
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Він ниччини у контексті українського державотворення на основі аналізу результатів на-
ціональних та місцевих виборів, що відбулися на території виборчих округів Вінницької об-
ласті, біографій народних депутатів від регіону, депутатів Вінницької обласної та міської 
рад, керівників Вінницької обласної державної адміністрації, голів районних державних адмі-
ністрацій та районних рад області. Дано авторське визначення регіональної політичної елі-
ти, шляхи формування, запропоновано модель її сучасної структури для Вінницької області.

Також визначено, що на початковому етапі існування незалежної України ключову роль 
у формуванні нової регіональної політичної еліти відігравали вихідці із «номенклатури» та 
колишні керівники радянських підприємств. Отримані дані дають можливість стверджува-
ти, що названа соціальна група була основним басейном рекрутування керівників Вінницької 
ОДА та РДА області до середини 2000-х років, а традиції, привнесені ними у новочасну по-
літичну культуру, вплинули на формування політико-економічних груп (кланів) та доміну-
вання неопатрімоніальних відносин у взаємодії між різними акторами.

З’ясовано, що у формуванні сучасної регіональної політичної еліти Вінниччини беруть 
участь вихідці із різних сфер економічного і суспільно-політичного життя області. Зокре-
ма, це представники економічної еліти (власники бізнесу, керівники приватних і державних 
підприємств); партійної еліти; еліти засобів масової інформації і громадських організацій; 
інтелектуальної еліти (керівники і співробітники закладів науки, освіти, медицини і куль-
тури). На прикладі депутатського корпусу Вінницької обласної ради II, III, VII скликань та 
Вінницької міської ради VI і VII скликань показано тенденції до зростання кількості пред-
ставників бізнесу у цих представницьких органах влади при зменшенні кількості керівників 
органів державної влади, місцевого самоврядування та комунальних підприємств; відзначено 
стабільно високий рівень числа вихідців з інтелектуальної еліти в обласній та міській радах. 
Окрему увагу приділено проникненню у владу діячів ЗМІ та громадського сектору, а також їх 
впливу на формування політичного порядку регіону. 

Ключові слова: регіональна політична еліта; Вінницька область; рекрутування еліти; 
«номенклатура»; бізнес-еліта; інтелектуальна еліта; партійна еліта; Вінницька ОДА; Він-
ницька обласна рада.
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Annotation. The article examines the process of regional political elite formation of Vinnytsia 
region in the context of Ukrainian state formation based on the analysis of the results of national 
and local elections held in the constituencies of Vinnytsia region, biographies of deputies from the 
region as well as deputies of Vinnytsia regional and city councils, heads of Vinnytsia regional state 
administration, heads of district state administrations and district councils of the region. The author 
provides the definition for the regional political elite and outlines the ways of its set up, offers the model 
of its modern structure for Vinnytsia region.

Also, it was determined that at the beginning of the existence of an independent Ukraine, a key role 
in the formation of the new regional political elite was played by the people from the «nomenklatura» 
and former leaders of the Soviet enterprises. The obtained data confirms, that this social group was 
the main pool of recruitment of heads of Vinnytsia Regional State Administration and District State 
Administrations of Vinnytsia region until the mid-2000s, and the traditions they introduced into 
modern political culture influenced the formation of political and economic groups (clans) and the 
dominance of neopatrimonial relations in the interaction between different actors.

As defined, people from different spheres of economic and socio-political life of the region participate 
in the formation of the modern regional political elite of Vinnytsia region. In particular, they are 
representatives of the economic elite (business owners, managers of private and state enterprises), party 
elite, elites of mass media and public organizations, and intellectual elite (heads and employees of science, 
education, medicine and culture). The tendency to increase the number of business representatives 
in these authorities while reducing the number of heads of state authorities, local governments and 
utilities was shown by the example of the Vinnytsia Regional Council of II, III, VII convocations and 
Vinnytsia City Council of VI and VII convocations; a consistently high level of the number of people 
from the intellectual elite in the regional and city councils was noted. Special attention is paid to the 
penetration of media and public sector figures into the power institutions as well as to their influence on 
the formation of the political agenda of the region.

Key words: regional political elite; Vinnytsia region; elite recruitment; “nomenclature”; business 
elite; intellectual elite; party elite; Vinnytsia Regional State Administration; Vinnytsia Regional Council.

Еліта відіграє ключову роль у фор-
муванні порядку денного політичного і 
соціально-економічного розвитку дер-
жави й окремих її регіонів, а притаманні 
їй цінності та інтереси є важливим фак-
тором прийняття політичних рішень. Ці 
закономірності характерні як для націо-
нальних, так і регіональних еліт з єди-
ною відмінністю у масштабах поширен-
ня свого впливу.

З огляду на те, що регіональні полі-
тичні еліти беруть безпосередню участь 
у виробленні й утвердженні суспіль-
них норм і цінностей на місцях, а че-
рез представництво в органах законо-
давчої і виконавчої влади та місцевого 
самоврядування  – у творенні нового 

інституційного порядку, виборі зовніш-
ньо- і внутрішньополітичного курсу, 
управлінні державою загалом, вивчення 
особливостей їх формування та структу-
ри є вкрай актуальним. Важливість до-
слідження регіональних еліт посилюєть-
ся також їхнім дуалізмом: з одного боку, 
вони представляють центральну владу 
на місцях і є провідниками загально-
державної політики, а з другого – через 
нестійкість офіційних інститутів влади 
і періодичну зміну шляхів політичного 
розвитку вони схильні формувати «вот-
чини», де відстоюють переважно власні, 
а не державні інтереси.

У нашому дослідженні при відне-
сенні певних прошарків суспільства до 



135Українознавство №3 (84) 2022

Горбатюк М. Становлення регіональної політичної еліти...

регіональної політичної еліти перш за 
все ми керуємось найстарішим, але все 
ще активно застосовуваним у західній 
політичній науці позиційним методом, 
який ґрунтується на твердженні, що по-
літичний вплив у складних суспільствах 
покладається на формальні керівні по-
сади у широкому діапазоні політичних, 
управлінських, ділових, військових, 
мас-медійних, громадських інститутів 
та організацій [35, p. 80]. Також при ви-
значенні регіональної політичної еліти 
нами враховуються способи впливу на 
прийняття рішень  – безпосередні, опо-
середковані та номінальні. Безпосеред-
ній вплив  – пряма дія особи, наділеної 
владними повноваженнями, на при-
йняття остаточного рішення; опосеред-
кований вплив здійснюється шляхом 
певної дії на особу, що приймає остаточ-
не рішення, з боку близького оточення 
(членів сім’ї, фаворитів тощо); номіналь-
ний вплив спостерігається у тому разі, 
коли прийняття рішення представником 
політичної еліти здійснюється з огляду 
на авторитет і вагу інших акторів. Таким 
чином, ми ідентифікуємо регіональну 
політичну еліту через займані нею пози-
ції, що визначаються як офіційним ста-
тусом (посадою), так і неформальними 
зв’язками із різними групами впливу.

Керуючись структурно-функціональ-
ним підходом до визначення регіональної 
політичної еліти, слідом за вченими Р. Ту-
ровським  [25], О.  Гаман-Голутвиною  [5, 
с.  99], І.  Ворчаковою  [4, с.  83], М.  Тока-
рем  [24, с.  297], А.  Тухліною  [27, с.  160] 
та групою авторів статті «Positional Ap-
proach to the Political elite Criteria selection 
in Democratic states»  [36], під регіональ-
ною елітою розуміємо сукупність осіб, 
які займають статусні позиції в структу-
рах влади або безпосередньо впливають 

на ці структури і процес прийняття по-
літичних рішень у регіоні. Еліта забез-
печує узгодження інтересів суб’єк тів 
політичного процесу на рівні регіону, а 
також регіональної та національної еліт, 
високостатусних груп різних регіонів 
між собою. При цьому ми ігноруємо цін-
нісний підхід до визначення регіональної 
політичної еліти і, як і Н. Петров та О. Га-
ман-Голутвина, вважаємо, що до владної 
еліти належать особи, які володіють ре-
альною владою і впливом, незалежно від 
їхніх інтелектуальних і/чи моральних/
етичних якостей [37, p. 130], а також не-
залежно від того, які фактори обумовили 
входження до неї  – походження, багат-
ство чи заслуги [6, с. 24].

Структуру регіональної політичної 
еліти можемо зобразити у вигляді трьох 
концентричних кіл (Рис. 1). 

Перше концентричне коло (еліта, яка 
чи/та впливає на прийняття рішень на 
рівні області):

–  депутати Верховної Ради України 
від регіону  – 8  осіб від мажоритарних 
округів та депутати, обрані за партійни-
ми списками (5–10 осіб);

– голова ОДА, його заступники і ке-
рівники управлінь (10–15 осіб);

– голова і депутати обласної ради (84 
особи);

– голови РДА (27 осіб);
– голови районних рад (27 осіб);
–  власники і керівники найбільших 

підприємств області (20–30 осіб).
Друге концентричне коло (еліта, яка 

впливає на прийняття рішень на рівні 
районів і міст):

– голови РДА, їх заступники і керів-
ники управлінь (близько 10 осіб у кож-
ному з 27 районів);

–  голова і депутати районних рад 
(899 осіб);
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– голова і депутати рад міст обласно-
го підпорядкування (216 осіб) [23].

Третє концентричне коло (еліта, яка 
впливає на прийняття рішень на локаль-
ному рівні):

–  голова і депутати селищних рад 
(27 рад – 592 особи);

–  голова і депутати міських рад 
(12 рад – 312 осіб) [23].

Спільнота політично впливових 
осіб у регіоні поділяється на дві основні 
групи  – представники діючих владних 
структур, що включені безпосередньо в 
процес прийняття та реалізації політич-
них рішень і володіють реальними влад-
ними повноваженнями, і неформальні 
лідери, які мають реальний політичний 
вплив, що у конкретний час не конвер-
тований у посади.

Перша група, безумовно, домінуюча, 
включає керівників державної влади на 
місцях (голови ОДА та РДА, їх заступ-
ники, керівники департаментів), пред-
ставницької влади (голови та депутати 

обласної і районних рад), муніципальної 
влади (голови та депутати міських та се-
лищних рад), керівників регіональних 
підрозділів загальнодержавних струк-
тур. Друга група  – представники регіо-
нального та загальнонаціонального біз-
несу, політичних партій і громадських 
організацій, лідери громадської думки; 
керівники недержавних ЗМІ та установ 
науки, культури, освіти; представники 
духовенства, а також члени різних не-
формальних груп (клани, групи тиску, 
лобісти). Особливістю другої групи є те, 
що, з одного боку, її представники вна-
слідок займаних позицій можуть впли-
вати на прийняття рішень офіційними 
органами влади, а з другого  – їх сукуп-
ність являє собою басейн рекрутування 
для регіональної політичної еліти. 

У досліджуваний період регіональна 
політична еліта формувалася двома шля-
хами: електоральний (вибори) і адміні-
стративний (призначення). Формування 
представницької влади у регіонах (ради 

Рис. 1. Структура регіональної політичної еліти Вінниччини
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всіх рівнів) відбувалося шляхом виборів. 
Рекрутування складу усіх інших адміні-
стративно-політичних еліт здійснюва-
лося адміністративним шляхом  – через 
призначення на вищі посади у структу-
рах виконавчої влади регіону. При ви-
суванні претендентів на посади чи пред-
ставницькі мандати у Вінницькій області 
переважав номенклатурний принцип 
рекрутування еліт (гільдійська система). 
У більшості випадків застосовувалися 
механізми рекрутування, що характер-
ні для традиційних суспільств: родинні 
зв’яз ки, належність до групи та особиста 
відданість її лідеру, земляцтво, майновий 
статус, рідше  – релігійна чи етнічна на-
лежність. При цьому домінували неофі-
ційні канали рекрутування, а принцип 
рекрутування мало залежав від політич-
них і партійних орієнтацій претендентів.

Основним басейном рекрутування 
нової національної та регіональної по-
літичної еліти після здобуття Україною 
незалежності стали колишня партійна 
номенклатура і керівники радянських 
підприємств. Процес її формування 
доб ре відображає модель, запропоно-
вана М.  Шульгою, який виділив такі 
етапи: 1)  отримання частиною радян-
ської «номенклатури» статусу нової по-
літико-управлінської еліти, збереження/
отримання нею посад в органах держав-
ної влади та місцевого самоврядування; 
2)  перехід частини представників ра-
дянської еліти в економічний простір, 
набуття ними приватної власності та 
перетворення на власників виробничих 
підприємств; 3) поступова трансформа-
ція господарської еліти (підприємців) у 
політичну [33].

Трансформації партноменклатури 
і керівників радянських підприємств, 
установ та організацій у політичні еліти 

регіонального рівня сприяла низка за-
гальнодержавних процесів. Відсутність 
рішучих реформ на початку 1990-х ро-
ків, перш за все демонополізації та при-
ватизації, а також лібералізація цін і 
самоусунення держави від регулювання 
процесів економічного реформування 
призвели до ситуації, коли державна 
власність потрапила у повне, необме-
жене користування та управління но-
менклатури. Як стверджує О. Турчинов, 
вже у 1993–1994 рр. в основу офіційних 
і тіньових відносин було покладено ре-
гіональний принцип, який замінив со-
бою пануючу у 1991–1993  рр. галузеву 
вертикаль, а регіональні та центральні 
адміністративно-економічні групи ста-
ли основним елементом економічних і 
політичних відносин [26, с. 76].

На жаль, у політичній історії неза-
лежної України ми не можемо виділити 
конкретних знакових/рубіжних подій, 
які б могли свідчити про усунення пред-
ставників колишньої партійної номен-
клатури і «червоних директорів» від 
влади, що ознаменувало б завершення її 
епохи і стало точками відліку існування 
власне української національної еліти. 
Україна до цього часу перебуває на ета-
пі трансформації, оскільки, з точки зору 
«транзитологічних» концепцій [38], вона 
не завершила перехід від авторитарного 
до демократичного режиму, залишаю-
чись на рівні гібридного політичного 
режиму. Жодна із значних політичних 
подій (прийняття Конституції України 
1996 р., Помаранчева революція 2004 р. 
і Революція Гідності 2014 р.) не поспри-
яла встановленню якісно нової системи 
взаємовідносин у середовищі еліт і но-
вих правил гри. 

Регіональна політична еліта Віннич-
чини (голови обласної ради та ОДА, 
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народні депутати від області) має багату 
номенклатурну чи/та адміністративну 
біографію. Так, наприклад, представник 
Президента України у Вінницькій облас-
ті у березні 1992 – жовтні 1994 рр. М. Ді-
дик перебував на різних посадах у сис-
темі органів ЛКСМУ та КПУ з 1958 р. до 
розпаду СРСР; 

–  М.  Мельник, голова ОДА у липні 
1995 – червні 1996 рр., голова облради у 
липні 1994  – червні 1996  рр., народний 
депутат I і IV скликань, у 1978–1991 рр. 
був головою колгоспу ім.  Леніна с.  Ли-
півка Томашпільського району;

– А. Матвієнко, голова ОДА у серпні 
1996–квітні 1998  рр., народний депутат 
України I, III, IV, V, VI і VIII  скликань, 
на комсомольській роботі перебував з 
1977 р., у 1985–1991 рр. – секретар, пер-
ший секретар ЦК ЛКСМУ;

–  М.  Чумак, голова ОДА у квітні 
1998  – липні 1999  рр., на комсомоль-
ській роботі перебував з 1973 р., у 1983–
1991  рр.  – завідувач оргвідділу, другий, 
перший секретар Тростянецького рай-
кому КПУ;

–  Ю.  Іванов, голова ОДА (1999–
2002), голова Вінницької обласної ради 
(2002–2006), у 1980–1985  рр. працював 
директором підприємства «Вінницяте-
пломережа» управління житлового гос-
подарства Вінницького облвиконкому, з 
травня 1985 по травень 1990 р. – заступ-
ником, першим заступником, головою 
виконавчого комітету Вінницької місь-
кої ради народних депутатів;

–  Г.  Калетник, голова Вінницької 
обласної ради (квітень 1998  – березень 
2002), голова ОДА (квітень 2004 – січень 
2005), народний депутат України IV, V і 
VII  скликань, з листопада 1979  р. пра-
цював головою колгоспу с.  Велика Кіс-
ниця Ямпільського району, з листопада 

1989  р.  – головою агропромислового 
об’єднання Ямпільського району;

–  О.  Домбровський, міський голова 
Вінниці (2002 – лютий 2005), голова ОДА 
(лютий 2005  – квітень 2010), народний 
депутат України VII і VIII  скликань, на 
комсомольській роботі з 1984 р., у 1987–
1989 рр. – перший секретар Вінницького 
міському ЛКСМУ;

– І. Бондарчук, голова Вінницької об-
ласної ради (липень 1997 – квітень 1998), 
народний депутат України V скликання, 
у 1980-х роках був першим секретарем 
Вінницького міськкому ЛКСМУ, другим 
секретарем Вінницького міськкому КПУ, 
радником Вінницького обкому КПУ;

–  Г.  Заболотний, голова Вінниць-
кої обласної ради (квітень 2006  – жов-
тень 2010), народний депутат України 
VII  скликання, у 1982–1986  рр. працю-
вав головним агрономом, заступником 
начальника управління сільського гос-
подарства Бершадського райвиконкому, 
1986–1992  рр.  – заступником, першим 
заступником, головою Бершадського 
РАПО.

Аналогічною була ситуація і у випад-
ку з народними депутатами від Віннич-
чини. Із 19 депутатів Верховної Ради 
УРСР XII  скликання (Верховної Ради 
України I скликання) від регіону (17 об-
рано у квітні 1990  р. та 2 на довиборах 
у 1992  р.) до компартійної еліти (керів-
ники центральних і регіональних орга-
нів КПУ та ЛКСМУ, а також керівники 
органів місцевого самоврядування) на-
лежало 8  осіб (Л.  Кравчук, В.  Хижняк, 
Г.  Дубенков, М.  Дідик, А.  Матвієнко, 
В.  Рябоконь, М.  Маслов, І.  Борщенко), 
ще 5 очолювали радянські підприємства 
(К.  Піскуновський, А.  Савчук, Г.  Под-
чос, П.  Ткач, Б.  Олійник), 2 були голо-
вами колгоспів (М.  Мельник, І.  Попик) 
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та ще 2  – працівниками освіти і науки 
(А. Зінченко, Б. Мокін). При цьому час-
тина депутатів Верховної Ради України 
I  скликання від Вінниччини на час об-
рання мала 30 і більше років партійно-
го стажу. Так, Б.  Олійник був членом 
КПРС з 1951 р., М. Дідик та П. Ткач – з 
1957 р., Л. Кравчук – з 1958 р., І. Попик – 
з 1959 р., В. Хижняк – з 1961 р.

Після парламентських виборів 
1994  р. кардинальної зміни політичних 
еліт також не відбулося, оскільки значна 
частина депутатів Верховної Ради Украї-
ни II скликання від області мали компар-
тійне минуле. Із 16 депутатів від регіону 
5 на час обрання працювали в органах 
державної влади та місцевого самовряду-
вання України (А. Кондратюк, М. Пара-
сунько, К.  Піскуновський, А.  Юхимчук, 
І.  Ямковий), 3 були головами колгоспів 
(В. Кавун, В. Лантух, В. Яровенко), 2 пред-
ставляли профспілкові організації (Г. Не-
двига, О. Стоян). Лише 2 депутати були 
вихідцями із бізнесових кіл  – І.  Квят-
ковський (Всеукраїнська інвестиційно-
трастова компанія «ВІНКО») та В. Бряу-
зов (ВАТ «Вінниця нафто продукт»). При 
цьому варто відзначити, що кар’єр ний 
шлях В.  Бряузова підтверджує тезу про 
конвертацію політичної влади компар-
тійної верхівки в економічні ресурси: у 
1971–1990 рр. він перебував на партійній 
роботі, з 1991 р. очолював обласне управ-
ління з забезпечення нафтопродуктами, 
а на час виборів 1994 р. вже був генераль-
ним директором обласного орендного 
виробничо-комерційного підприємства 
«Вінниця нафто продукт». З усіх народних 
депутатів I та II скликань від Вінниччи-
ни лише Є. Смірнова можна віднести до 
української контреліти радянської доби, 
оскільки він був виключений з 4  курсу 
філософського факультету Київського 

державного університету та ув’яз не ний у 
1973–1976 рр. за ст. 187 «прим» КК УРСР 
(антикомуністична діяльність).

Не відбулося ротації еліт і на район-
ному рівні. Велика кількість обраних 
у 1994  р. голів міських і селищних рад 
також мали компартійне минуле або 
очолювали органи місцевого самовря-
дування у часи СРСР. Так, голова Хміль-
ницької РДА у 1995–1998 рр. О. Алімен-
ко у 1983–1992  рр. працював головою 
Хмільницького райвиконкому, квітні 
1992  – червні 1994  рр.  – представником 
Президента України у Хмільницькому 
районі  [30, с.  38]; міський голова Шар-
города Й. Андрієць обіймав цю посаду з 
1986 по 2002 р., а до цього у 1975–1986 рр. 
був селищним головою Шаргорода, тоб-
то очолював населений пункт 27 років, з 
них 16 у часи СРСР [30, с. 39]; міський го-
лова Хмільника у 1991–2002 рр. М. Бойко 
у 1980–1984  рр. перебував на партійній 
роботі, з 1986 р. працював заступником 
голови Хмільницького міськвиконкому, 
з березня 1990  р.  – заступником голо-
ви міської ради народних депутатів  [30, 
с. 66]; І. Кугай (м. Калинівка) – у струк-
турах влади з 1979 р., працював головою 
Калинівського райвиконкому, представ-
ником Президента України в районі, го-
ловою райради і головою РДА [30, с. 201]; 
В.  Людвік, що очолював Жмеринську 
міську раду з 1984 по 1998 р., працював 
у партійних органах у 1970–1984 рр. [30, 
с. 223].

Зважаючи на відсутність люстрації 
в Україні, схожі процеси відбувалися на 
усіх рівнях владної вертикалі – від Він-
ницької обласної ради до рад локально-
го рівня – районних, міських, селищних 
і сільських. 

Доводиться констатувати, що змі-
на політичного режиму після розпаду 
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СРСР не призвела до зміни політичної 
еліти у регіоні. Основою регіональної 
політичної еліти Вінницької області ста-
ла партійна номенклатура, керівники ор-
ганів місцевого самоврядування та ди-
ректори державних підприємств (т.  зв. 
«червоні директори») часів СРСР, голо-
ви колгоспів і радгоспів. У перші роки 
незалежності було закладено основні 
принципи функціонування регіональ-
них політичних еліт, які полягають у до-
мінуванні неопатрімоніальних відносин 
і функціонуванні більшості політичних 
гравців регіонального рівня у межах 
певних політико-економічних груп (кла-
нів), які найчастіше організовувалися 
навколо привладних політичних акторів 
(т.  зв. «партії влади»). Вихідці із радян-
ської партійної та управлінської еліти 
відігравали ключову роль у регіональній 
політико-адміністративній системі Він-
ницької області принаймні до 2010  р., 
а запровадження ними певних правил 
гри у регіональній політиці робить но-
менклатурний слід помітним до цього 
часу. Як результат  – сучасна регіональ-
на політична еліта Вінниччини за свої-
ми ідеологічними установками значно 
віддалилась від радянських стандартів, 
але за своїм соціальним походженням, 
світоглядом, професійною ментальніс-
тю, досвідом і методами управлінської 
діяльності все ще залишається продов-
женням колишньої радянської регіо-
нальної еліти.

Ще однією групою першого десяти-
ліття української незалежності, з якої 
активно рекрутувалася регіональна по-
літична еліта регіону, були лідери та чле-
ни організованих злочинних угруповань 
(далі – ОЗУ), що активно діяли у 1990-х 
роках. До середини 2000-х років біль-
шість ОЗУ припинили свою діяльність, 

а особи, причетні до їх функціонування, 
легалізували накопиченні капітали і в 
багатьох випадках забезпечили собі міц-
ні репутаційні тили за рахунок включен-
ня у політичну діяльність та входження 
до політичної еліти. За повідомлення-
ми ЗМІ, причетність до кримінальних 
структур 1990-х років мають депутати 
Верховної Ради України від Вінниччи-
ни В.  Продивус (VII  скликання)  [3; 9], 
Г.  Ткачук (VII  та VIII  скликання)  [1], 
О. Мейдич (IX скликання) [10; 29].

Практично у кожній сфері суспіль-
ного та економічного життя є свої еліт-
ні групи, які прагнуть, використовуючи 
наявні ресурси, авторитет та репутацію, 
посісти певні щаблі у владній вертикалі.

До них ми відносимо:
–  економічну (бізнес) еліту (власни-

ки бізнесу, керівники приватних і дер-
жавних підприємств);

– партійну еліту;
–  еліту засобів масової інформації і 

громадських організацій;
–  інтелектуальну еліту (керівники і 

співробітники закладів науки, освіти, 
медицини і культури).

На нашій схемі ці еліти зображені у 
вигляді еліпсів, які пересікають концен-
тричні кола (Рис.  1). Особи, які прони-
кають у політичну еліту (займаючи певні 
пости в органах державної влади чи ор-
ганах місцевого самоврядування), одно-
часно продовжують займати домінуючу 
роль у сферах, з яких вони походять, а 
також діють в інтересах цих сфер/галу-
зей (чи окремих підприємств/організа-
цій/інституцій).

В умовах масштабного соціально-
го й економічного зламу в 1990-х роках 
провідною тенденцією у процесі форму-
вання нової політичної еліти було те, що 
економічні групи, поряд з бюрократією, 
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виявилися більш стійкими та адаптив-
ними, на відміну від інших соціальних 
груп і прошарків населення. Російський 
елітолог А. Старостін зазначає, що най-
більш поширеною схемою рекрутування 
регіональної еліти на сучасному етапі на 
пострадянському просторі стала цирку-
ляція в рамках трикутника «бізнес-елі-
та  – політична еліта  – адміністративна 
еліта» [22, с. 103]. А політолог М. Голова-
тий стверджує, що «і загальнонаціональ-
на, і регіональна еліта в Україні – це еліта 
не стільки політична, скільки економіч-
на, еліта ділових кіл» [7, с. 45].

З другої половини 1990-х років особ-
ливістю структури регіональної еліти 
стало входження до її складу представ-
ників бізнесу і значне зростання їх полі-
тичного впливу на регіональному рівні. 
При цьому можна виділити два аспекти 
процесу посилення політичного впливу 

бізнесу: експансію загальнонаціональ-
ного бізнесу в регіональний економіч-
но-політичний простір і значне роз-
ширення участі регіонального бізнесу в 
регіональній політиці. Інституційними 
формами участі бізнесу в регіональній 
політиці Вінниччини, у першу чергу, є 
входження до представницьких органів 
різних рівнів – Верховної Ради України, 
обласної та районних рад. При цьому 
входження бізнесу може відбуватися як 
шляхом обрання власника бізнесу, так і 
осіб, які представляють його інтереси.

Типовим прикладом проникнення 
бізнесу у владу є 5-й Президент Украї-
ни П.  Порошенко, який розпочав свою 
політичну кар’єру із перемоги на пар-
ламентських виборах 1998 р. у мажори-
тарному окрузі № 11 (частина Вінниці) і 
надалі неодноразово перемагав у цьому 
окрузі. Представники великого бізнесу 

Рис. 2. Розподіл депутатів Вінницької обласної ради 
VII скликання за типом професійної діяльності (к-сть;%)

Джерело: Чергові місцеві вибори 25.10.2015. Вінницька область. Вінницька обласна рада. URL: 
https://cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm056pid102=6467pf7691=6467pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html
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доволі часто ставали народними депута-
тами, зокрема, це С.  Глусь (співвласник 
горілчаної компанії nemiroff), В.  Про-
дивус (корпорація «Прем’єр-Фінанс»), 
Г.  Вацак (Кондитерський Дім «Вацак»), 
М.  Кучер (топ-менеджер і співвласник 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»), 
Р. Демчак (корпорація UBG), Г. Калетник 
(Вінницький лікеро-горілчаний завод, 
ТМ «Сотка») та ін. З іншого боку, ключо-
ві посади у регіональній владі Вінниччи-
ни (голови ОДА і облради) в основному 
займали професійні політики/бюрокра-
ти, винятком було лише призначення 
у 2012  р. головою ОДА власника ТОВ 
«Агро-Кряж» І. Мовчана.

Представники бізнесу також займа-
ють значне місце в органах місцевого 

самоврядування. Надзвичайно потуж-
но представлений бізнес у нині діючій 
Вінницькій обласній раді (VII  скликан-
ня) – це 41 депутат із 84, або 49%. Серед 
них: керівники і власники сільськогос-
подарських підприємств – 21%; керівни-
ки і власники виробничих підприємств 
і закладів торгівлі – 14%; фізичні особи-
підприємці – 9% (Рис. 2).

Варто відзначити, що представни-
цтво бізнесу у Вінницькій обласній раді 
постійно зростає. Так, в облраді II скли-
кання керівників і власників сільськогос-
подарських і промислових підприємств 
та закладів торгівлі, ФОПів було 11% від 
загального числа депутатів, III скликан-
ня – 37%, VII скликання – майже поло-
вина – 49% (Табл. 1, Рис. 3).

Таблиця 1
Розподіл депутатів Вінницької обласної ради II, III, VII скликань 

за типом професійної діяльності (к-сть;%)

II 
скликання

III 
скликання

VII 
скликання

осіб % осіб % осіб %
Керівники і власники сільськогосподарських 
підприємств 5 7 10 11 18 21

Керівники і власники виробничих підприємств і 
закладів торгівлі 3 4 22 24 14 17

Фізичні особи-підприємці 0 0 2 2 9 11
Керівники медичних, освітніх, культурних закладів 5 7 19 21 5 6
співробітники медичних, освітніх, культурних 
закладів 6 8 5 5 7 8

Керівники і заступники керівників органів 
державної влади і місцевого самоврядування чи їх 
структурних підрозділів 

28 37 22 24 13 16

Керівники державних та комунальних підприємств 14 19 4 4 2 2
Керівники ЗМІ і ГО 2 2 0 0 3 4
Інші 12 16 8 9 13 15
Загальна кількість депутатів 75 100 92 100 84 100

Джерело: Список депутатів Вінницької обласної ради 2 скликання. URL: https://vinrada.gov.ua/2-go_sklikannya.htm; 
список депутатів Вінницької обласної ради 3 скликання. URL: https://vinrada.gov.ua/3-go_sklikannya.htm; чергові 
місцеві вибори 25.10.2015. Вінницька область. Вінницька обласна рада. URL: https://cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm056pid
102=6467pf7691=6467pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html
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Подекуди великі корпорації, влас-
ники яких є українськими олігархами, 
намагаються проникати у місцеві орга-
ни влади для захисту інтересів компанії 
на місцевому рівні. Наприклад, на міс-
цевих виборах 2015 р. політична партія 
«Рідний дім» (далі  – ПП «Рідний дім») 
висунула списки лише до двох місцевих 
рад: Ладижинської міськради Вінниць-
кої області й Бурштинської міськради 
Івано-Франківської області. Саме у цих 
містах працюють Ладижинська і Бурш-
тинська теплоелектростанції, які є влас-
ністю компанії «ДТЕК Західенерго», 
що входить до групи компаній «СКМ» 
Р. Ахметова. Депутатами Ладижинської 
міської ради від ПП «Рідний дім» стали 
співробітники Ладижинської ТЕС Т. Са-
гаєва, О.  Жаріков, О.  Алєксєєв, які до 
цього не займалися політичною діяль-
ністю  [32]. Таким чином, ПП  «Рідний 
дім» можна розглядати як партію, ство-
рену СКМ для вирішення можливих 

політичних питань у місцях розміщен-
ня двох великих промислових об’єктів 
компанії  [12, с.  25]. Через це аналітики 
Національного інституту стратегічних 
досліджень класифікували ПП  «Рідний 
дім» як «партія  – дочірнє підприєм-
ство» [12, с. 31].

Подібні випадки спостерігаються 
і на районному рівні, коли місцеві біз-
несмени прагнуть створити свої групи 
у районній раді. Так, наприклад, депутат 
облради В.  Рубанський (власник селян-
сько-фермерського товариства «Рубін», 
с.  Конищів Мурованокуриловецького 
району) на місцевих виборах 2015 р. очо-
лив список партії «Українське об’єд нан-
ня патріотів – УКРОП» до Мурованоку-
риловецької райради. Двоє працівників 
його підприємства – головний агроном і 
механік – стали депутатами райради від 
цієї політсили [17].

Таким чином, регіональні політичні 
еліти і підприємці активно взаємодіють 

Рис. 3. Розподіл депутатів Вінницької обласної ради II, III, VII скликань 
за типом професійної діяльності (узагальнені дані; %)
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між собою. При цьому спостерігається 
все більше виражена інституційна полі-
тизація економічних акторів, які дедалі 
частіше стають депутатами обласних, ра-
йонних, міських і селищних рад. Бізнес є 
одним із найбільш важливих каналів ре-
крутування політичної еліти, особливо 
до обласної ради. При цьому представ-
леність підприємців у регіональній по-
літичній еліті багато в чому залежить від 
структури економіки області та діючої 
моделі влади.

Слабкість політичних партій в Украї-
ні і недосконалість законодавства, що ре-
гулює партійну діяльність, робить пар-
тійну еліту неконкурентною порівняно 
із представниками бізнесу. У Вінницькій 
області ця слабкість виявляється у тому, 
що після кожних президентських вибо-
рів формується т. зв. «партія влади», до 
якої, «перефарбовуючись», переходить 
значна частина місцевих політиків та 
чиновників з метою збереження влади. 
При цьому політичні партії мають дуже 
обмежений набір важелів впливу на сво-
їх членів. Прикладів таких переходів є 
безліч. Наприклад, голова Бершадської 
районної ради М.  Бурлака на місцевих 
виборах 2010 і 2015  років балотувався 
від Всеукраїнського об’єд нан ня «Бать-
ківщина» (далі  – ВО  «Батьківщина») і 
Аграрної партії України відповідно; го-
лова Жмеринської районної ради В. Ма-
лярчук  – політичної партії «Партія ре-
гіонів» (далі  – Партія регіонів) (2010) і 
політичної партії «Наш край» (2015); го-
лова Липовецької районної ради Ю. На-
уменко  – Соціалістичної партії України 
(2010) і ВО «Батьківщина» (2015); голова 
Тульчинської районної ради О. Аврамен-
ко  – Народної Партії (2010) і Аграрної 
партії України (2015). Партійні переходи 
є звичним явищем і у Вінницькій міській 

раді. Наприклад, діючий депутат від по-
літичної партії «Вінницька європейська 
стратегія» (далі  – Вінницька європей-
ська стратегія) П.  Бабій був депутатом 
міськради минулого скликання від Пар-
тії регіонів [2] тощо.

Зміна політичних уподобань регіо-
нальної політичної еліти Вінниччини, на 
наш погляд, проходить такі етапи:

–  перемога представника певної по-
літико-економічної групи на президент-
ських виборах;

–  поява «партії президента»/«партії 
влади» (наприклад, партія «Народний 
Союз Наша Україна» у 2005  р., Партія 
регіонів у 2010  р., партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» у 2014 р., по-
літична партія «Слуга народу» у 2019 р.);

–  призначення голови ОДА, який 
обо в’язково наближений до «партії вла-
ди» (2005–2010  рр.  – О.  Домбровський 
(партія «Народний Союз «Наша Укра-
їна»), 2010–2014  рр.  – І.  Джига, І.  Мов-
чан (Партія регіонів), 2014–2019  рр.  – 
В.  Олійник, В.  Коровій (партія «Блок 
Петра Порошенка «Солідарність»));

–  підготовка провладної політичної 
сили до місцевих виборів – на цьому ета-
пі відбувається перехід значної частини 
регіональної політичної еліти до «партії 
влади»;

– участь у місцевих виборах і, як на-
слідок, завдяки рейтингу президента і 
президентської політичної сили, а також 
використанню адмінресурсу – отриман-
ня провладними політиками вагомої 
частини місць в обласній і районних ра-
дах та інших органах місцевого самовря-
дування;

– падіння рейтингу президента і пре-
зидентської політичної сили та поява 
нового рейтингового кандидата на пост 
Президента України провокує новий 
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цикл партійної міграції політиків регіо-
нального і локального рівнів.

Виборчим кампаніям до регіональ-
них органів влади передує негласний 
відбір на основі належності до певних 
політико-економічних груп. Таким чи-
ном, часто вибори легітимізують резуль-
тати тіньового торгу, в тому числі щодо 
персонального складу обласних і район-
них рад: найбільш значущі політичні 
рішення є наслідком негласного обгово-
рення груп впливу і груп тиску за участю 
адміністративної вертикалі.

Інституційна слабкість політичних 
партій призводить до того, що до влади 
приходять люди із кримінальним мину-
лим. Також відомі поодинокі випадки 
продажу прохідних місць у партійних 
списках на місцевих виборах (напри-
клад, ВО «Батьківщина») [16]. Подекуди 
політичні партії вдаються до відвертих 
маніпуляцій з результатами волевияв-
лення своїх виборців. Наприклад, після 
підбиття підсумків на місцевих виборах 
2015 р. до облради понад 50 кандидатів зі 
списку політичної партії «Опозиційний 
блок» (далі – Опозиційний блок) відмо-
вилися від права стати депутатом, щоб 
менш рейтингові претенденти отримали 
мандат. Загалом 4 із 6  депутатів облра-
ди від партії за результатами виборів 
не мали б отримати мандат. У підсумку 
депутатами стали колишні «регіонали» 
О. Побережець, який у внутрішньопар-
тійному рейтингу зайняв 58  місце, та 
Ю. Яремчук, якого раніше виключили з 
фракції Партії регіонів з етичних мірку-
вань [28].

Слабкість партійної системи в Украї-
ні у кінцевому результаті призводить до 
того, що головною інституційною фор-
мою елітогенезу в регіонах стають не ре-
крутування за партійними каналами, а 

патрон-клієнтистські відносини. У бага-
тьох випадках запорукою входження до 
регіональної політичної еліти у Вінниць-
кій області є належність до певної полі-
тико-економічної групи/клану, що вибу-
довувалася на основі таких чинників:

– спільна територіальна належність;
–  спільні (або принаймні неконку-

рентні) економічні інтереси;
– ідеологічна/світоглядна близькість;
– досвід спільної діяльності;
–  особиста лояльність домінуючому 

на конкретний час політичному актору/
главі клану;

– родинні зв’язки.
Для Вінниччини не є характерним 

вибудовування політико-економічних 
груп на основі родинних і етнокон-
фесійних зв’язків. Домінуючою осно-
вою внутрішньогрупової консолідації є 
спільність економічних інтересів. У по-
літичному просторі Вінниччини трива-
лий час (2002–2019) діяла т.  зв. «партія 
вінничан», ключовими фігурами якої 
були О.  Домбровський, Г.  Заболотний, 
О.  Порошенко (старший), В.  Гройсман, 
С.  Моргунов та ін. Основні ознаки цієї 
неформальної структури: 1)  закритість; 
2)  ієрархічність; 3)  клановість; 4)  кон-
формність; 5)  провінційність; 6)  попу-
лізм; 7) самоізоляція; 8) чітка ідентифіка-
ція за територіальною належністю  [34]. 
З  метою збереження влади представ-
ники групи регулярно змінювали полі-
тичну належність: на початку існування 
це була Народно-демократична партія 
(НДП), з 2005 р. – Народний Союз «Наша 
Україна». У часи домінування в області 
Партії регіонів «вінничани» створили 
власні політичні проекти, беручи участь 
у місцевих виборах 2010 р. до обласної та 
районних рад під брендом Української 
партії «Єдність», а до Вінницької міської 
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ради – політичної партії «Совість Украї-
ни». У 2015 р. ключові фігури регіональ-
ного політичного поля балотувалися від 
партії «Блок Петра Порошенка «Солідар-
ність» та локального партійного проекту 
«Вінницька європейська стратегія», при-
чому були помітні різкі зміни партійної 
належності [20].

Частина регіональної політичної елі-
ти Вінниччини отримує владні повно-
важення за каналами громадських та 
релігійних організацій, а також засобів 
масової інформації. Напевно, найбільш 
яскравим прикладом входження пред-
ставників ЗМІ до регіональної політич-
ної еліти є співвласники і співредакто-
ри обласної щотижневої газети «33-й 
канал» А.  Жучинський і Т.  Редько. Їхнє 
становлення як політиків регіонального 
масштабу почалося після Помаранче-
вої революції 2004  р., під час якої газе-
та «33-й канал» стала на бік В. Ющенка 
і значною мірою впливала на суспільно-
політичні настрої у регіоні. У результаті 
А. Жучинський зайняв другу позицію у 
першій п’ятірці партії «Народний Союз 
Наша Україна» на виборах до Вінницької 
облради у 2006 р. [15]. У 2010 р. А. Жу-
чинський і Т. Редько пройшли до облра-
ди у складі Української партії «Єдність», 
яка здебільшого успадкувала склад сво-
го передвиборчого списку від партії 
«Народний Союз Наша Україна»  [13]. 
За результатами місцевих виборів 
2015  р.  Т.  Редько  – депутат Вінницької 
обласної ради від ВО «Батьківщина» [8].

Ще однією зоною басейну рекру-
тування регіональної політичної еліти 
Вінниччини є громадські організації. 
За даними Головного територіального 
управління юстиції у Вінницькій області 
Міністерства юстиції України, у 2020  р. 
у регіоні нараховується 737 громадських 

організацій [18]. Депутати місцевих рад 
часто самі є засновниками громадських 
організацій. Зокрема, серед депутатів Він-
ницької міської ради VII  скликання це 
О. Алекса (ГО «Вінницька обласна феде-
рація боксу»), Г. Давиденко (ГО «Соціаль-
на перспектива»), І. Ткачук (професійна 
спілка перевізників міста Вінниці та Він-
ницьке обласне громадське об’єднання 
«Подільська спілка підприємців та діло-
вих людей»), М. Тихонюк (ГО «Бужська 
гавань»), С.  Єгоян (обласна громадська 
організація «Вірменська діаспора Він-
ниччини»)  [18]. Активно створювали 
громадські організації і народні депута-
ти України від Вінниччини: Г.  Ткачук  – 
професійна спілка працівників торгівлі, 
сфери надання послуг та громадського 
харчування м.  Вінниці, С.  Кудлаєнко  – 
Вінницький обласний осередок громад-
ської організації «Фронт змін», О. Мей-
дич – громадська організація «Асоціація 
спортивної боротьби Вінницької облас-
ті», Г.  Калетнік  – Вінницький обласний 
осередок Асоціації спортивної боротьби 
України, Г.  Заболотний  – Федерація во-
лейболу Вінницької області [18].

Громадський сектор також може 
взаємодіяти з регіональними органами 
державної влади і місцевого самовряду-
вання через інститут громадських рад, 
зокрема впливати на соціально-гумані-
тарну, фінансово-економічну, молодіж-
ну політику, політику у сфері охорони 
здоров’я, соціального захисту, сільсько-
го господарства, екології та земельних 
ресурсів, житлово-комунального госпо-
дарства, енергетики та інфраструктури. 
Важливим напрямком роботи громад-
ських рад є ініціювання та проведення 
громадської експертизи діяльності ор-
ганів державної влади  [19]. Наприклад, 
у 2015  р. було проведено громадську 
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експертизу діяльності Вінницької ОДА 
щодо дотримання та виконання повно-
важень під час розробки перспективно-
го плану формування територій громад 
Вінницької області, у ході якої було ви-
явлено низку порушень, які облдерж-
адміністрація врахувала у подальшій 
роботі [11, с. 86–87]. Втім під час деталь-
ного аналізу складу громадських рад 
з’ясувалося, що громадські діячі у цих 
інституціях доволі часто у меншості, а 
більшість ради становлять представни-
ки органів державної влади та місцевого 
самоврядування [21].

У деяких випадках соціальною базою 
рекрутування регіональної політичної 
еліти постає так звана інтелектуальна 
еліта області – керівники і співробітни-
ки бюджетних установ, що представ-
ляють сфери освіти, науки, охорони 
здоров’я та культури. Більша представ-
леність інтелектуальної еліти в органах 
влади помітна у 1990-ті роки, а почина-
ючи із виборів 2002  р., спостерігається 
її поступове витіснення. Так, у перших 
двох складах Верховної Ради України 
вихідці із цієї соціальної групи мали до-
волі вагоме представництво. Зокрема, у 
Верховній Раді України I  скликання це 
2  депутати із 19 (Б.  Мокін, ректор Він-
ницького філіалу Київського політехніч-
ного інституту, та А.  Зінченко, доцент 
Вінницького педагогічного інституту), 
II скликання – 4 депутати із 16 (В. Бут-
кевич, завідувач кафедри міжнародного 
права Київського університету імені Та-
раса  Шевченка; Н.  Марковська, заві-
дувач кафедри Вінницького медичного 
інституту ім. М. Пирогова; Є. Смирнов, 
режисер Народного театру Тульчинсько-
го районного будинку культури; В. Стре-
тович, старший науковий співробітник 
Інституту держави і права АН України). 

Починаючи із парламентських виборів 
1998  р., ключову роль у політиці віді-
грають представники бізнесу. Як резуль-
тат – від інтелектуальної еліти Вінниць-
кої області до Верховної Ради України 
III  скликання пройшов лише Є.  Смир-
нов, якого до цієї соціальної групи мож-
на віднести умовно, зважаючи на пере-
бування у парламенті у 1998–2002  рр. 
Починаючи із виборів 2002  р., до укра-
їнського парламенту від регіону обира-
лися виключно представники бізнесу, 
чиновники та партійні функціонери.

Дещо відрізнялася ситуація у Він-
ницькій обласній раді – представництво 
інтелектуальної еліти зменшувалося, але 
її кількість залишалася відчутною впро-
довж усього досліджуваного періоду. 
Так, у Вінницькій облраді II  скликання 
перебувало 11  співробітників та керів-
ників закладів освіти, науки, медицини 
та культури, або 15% усього складу пред-
ставницького органу, у облраді III скли-
кання – 24 особи (26%,) VIII скликання – 
12 осіб (14%) (Рис. 3). Подібні тенденції 
помітні також у Він ницькій міській 
раді – серед депутатів VI і VII скликань 
представників регіональної інтелек-
туальної еліти було відповідно 6  осіб 
(12%) [14] та 8 осіб (15%) [31].

Збереження представництва інте-
лектуальної еліти в органах місцевого 
самоврядування на противагу Верховній 
Раді України можемо пояснити з двох 
позицій. З одного боку, як стверджував 
Р.  Патнем, політична легітимність част-
ково ґрунтується на уявленні про рів-
ність можливостей, а відсутність деяких 
соціальних груп у складі органу влади 
може підривати його легітимність  [39, 
p. 44]. З другого боку, припускаємо сим-
біоз «бюджетників» та бізнесу, коли за 
лояльність у голосуванні за рішення, 
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вигідні комерційним структурам, пред-
ставники інтелектуальної еліти отриму-
ють підтримку бюджетних організацій.

Отже, регіональна політична елі-
та Вінниччини сформувалася на осно-
ві радянської партійної номенклатури і 
принесла у нову систему суспільно-по-
літичних відносин старі цінності та осо-
бливості взаємодії. Процес її формуван-
ня підтверджує поширену у наукових 
колах тезу про перетворення влади ра-
дянських та компартійних діячів у влас-
ність (матеріальні статки). Певну роль 
у становленні регіональної політичної 
еліти Вінницької області відіграли ке-
рівники і члени організованих злочин-
них угруповань, які легалізували наявні 
у них ресурси, у т. ч. за допомогою вхо-
дження до владних структур. Ключову 
роль у структурі сучасної політичної 
еліти регіону відіграють представники 
бізнесу, які чисельно і за впливовістю 
переважають у владі елітні групи, що 
походять із політичних партій, громад-
ських організацій, ЗМІ, сфер науки, 
освіти, культури та охорони здо ро в’я. 
У процесі становлення політична еліта 
Вінниччини набула низку характерних 
рис: нездатність до системного оновлен-
ня; характер формування, не обумовле-
ний процедурою поетапного входжен-
ня; замкненість (низька циркуляція); 
значна залежність від виконавчої влади; 
клановість та сімейність (значну роль ві-
діграють родинні зв’язки та/або належ-
ність по певної політико-економічної 
групи як фактор входження до складу 
політичної еліти) тощо.
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Анотація. Дослідження присвячене аналізу процесів становлення та розвитку, а також 
поточного стану структур Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на території Ав-
тономної Республіки Крим і міста Севастополя у період з 1991 (відновлення незалежності 
України) по 2022 рік. УГКЦ наразі є однією з трьох найбільших християнських релігійних ор-
ганізацій в Україні. Незважаючи на відносно невелику чисельність на території Кримського 
півострова, її парафії у регіоні відіграють особливу роль у питанні збереження української 
ідентичності, починаючи з кінця ХХ ст.; відтак розбудова релігійних структур є важливим 
аспектом консолідації громади етнічних українців Криму, яка є другою за чисельністю етніч-
ною спільнотою АР Крим і м. Севастополя. Перша громада УГКЦ на території Кримського 
півострова була зареєстрована в серпні 1991 р. як частина Києво-Вишгородського екзархату. 
Становлення та розвиток структур УГКЦ в Криму навіть в умовах незалежності України 
відбувалися у складних обставинах через організаційні труднощі, а також через протидію 
органів влади та громадських об’єднань, налаштованих проти діяльності УГКЦ. Відповід-
но головними проблемами парафій були ненадання земельних ділянок під будівництво хра-
мів, відсутність культових споруд та штучні перешкоди їхньому спорудженню. Після подій 
т. зв. «кримської весни» 2014 року громада українців Криму стала дискримінованою етнічною 
спільнотою, що перебуває під загрозою асиміляції. Становище Кримського екзархату УГКЦ 
погіршилося: майже всі священики та частина вірян були змушені залишити Крим через 
тиск на українську громаду півострова. Парафії регіону пройшли вимушену «перереєстра-
цію» як «екзархат Католицької церкви візантійського обряду», який безпосередньо підлягає 
Святому Престолові, однак ці структури надалі зазнають тиску в умовах відсутності влас-
них інформаційних ресурсів. Крім цього, релігійні громади УГКЦ в Криму мають проблеми 
катастрофічного браку священнослужителів та подальшого відпливу парафіян молодого та 
середнього віку, що може спричинити їхню стагнацію та повільний занепад аж до зникнення. 
Аналітичні розвідки та наукові статті, присвячені становищу греко-католицьких громад 
Криму, практично відсутні.

Ключові слова: Крим; релігія; церква; кримські українці; греко-католики; Католицька 
церква; Українська греко-католицька церква.
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Важливим аспектом консолідації 
громади етнічних українців Криму, яка 
є другою за чисельністю етнічною спіль-
нотою АР Крим і м.  Севастополя, на-
прикінці ХХ  – на початку ХХІ  ст. була 
розбудова релігійних структур. Зага-
лом у складі української громади Криму 

присутні представники різних релігій та 
конфесій, а також особи, які до них не 
належать. Разом з тим соціологічні опи-
тування виявляли у середовищі зазначе-
ної спільноти значну частку вірян пра-
вославних та греко-католицької церков. 
Важливу роль у підтриманні української 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ON THE QUESTION OF THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING 
OF THE UKRAINIAN GREEK CATHOLIC CHURCH STRUCTURES 
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Annotation. The study is devoted to the analysis of the processes of formation and development, 
as well as the current state of the structures of the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC) on 
the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol in the period from 
1991 (restoration of Ukraine's independence) to 2022. The UGCC is currently one of the three largest 
Christian religious organizations in Ukraine. Despite the relatively small number on the territory of 
the Crimean Peninsula, its parishes in the region play a unique role in the preservation of Ukrainian 
identity, starting from the end of the 20th century; therefore, the development of religious structures is 
an important aspect of the consolidation of the community of ethnic Ukrainians in Crimea, which is 
the second largest ethnic community in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. 
The first congregation of the UGCC on the territory of the Crimean Peninsula was registered in August 
1991 as part of the Kyiv-Vyshgorod Exarchate. The formation and development of the structures of the 
UGCC in Crimea, even under the conditions of Ukraine's independence, took place in circumstances 
due to organizational difficulties from authorities and public associations opposed to the activities of 
the UGCC. Accordingly, the main problems of the parishes were the failure to provide land plots for the 
construction of churches, the lack of religious buildings, and artificial obstacles to their structure. After 
the events of the so-called "Crimean Spring" in 2014, Ukrainians in Crimea became a discriminated 
ethnic community under threat of assimilation. Accordingly, the situation of the Crimean Exarchate 
of the UGCC changed for the worse: almost all priests and part of the parishioners were forced to 
leave Crimea due to pressure on the Ukrainian community of the peninsula. The parishes of the region 
underwent forced "re-registration" as an ‘exarchate of the Catholic Church of the Byzantine rite’, which 
is directly subject to the Holy See. Still, these structures continue to be under pressure in the absence 
of their own information resources. In addition, the religious communities of the UGCC in Crimea 
have the problem of a catastrophic lack of clergy and the subsequent outflow of young and middle-
aged parishioners, which can cause their stagnation and a slow decline to the point of disappearance. 
Analytical intelligence and scientific articles devoted to the situation of the Greek-Catholic communities 
of Crimea are practically absent.

Key words: Crimea; religion; church; Crimean Ukrainians; Greek Catholics; Catholic Church; 
Ukrainian Greek Catholic Church.
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ідентичності в Криму відігравали Укра-
їнська православна церква Київського 
патріархату (далі  – УПЦ КП), Україн-
ська автокефальна православна церква 
(далі – УАПЦ) та Українська греко-като-
лицька церква (далі – УГКЦ). До 2014 р. 
роль у цьому питанні УПЦ Московсько-
го патріархату (МП), серед парафіян якої 
налічувалося чимало українців Криму, 
була двозначною, однак дедалі більш не-
гативною з огляду на те, що ця релігійна 
організація значною мірою була залуче-
на у пропагування концепцій «русского 
мира» та «триєдиного народу». Згідно з 
результатами опитувань Центру Разум-
кова, у 2008  р. серед кримських україн-
ців, які вважали себе віруючими і заде-
кларували свою належність до певної 
конфесії, 21% були вірянами УПЦ КП, 
4,8%  – УАПЦ і 3,7%  – УГКЦ  [16]. Тоді 
ж понад 1% опитаних етнічних росіян 
у Криму, які задекларували конфесійну 
належність, ідентифікували себе як па-
рафіян УГКЦ. 

Становище громади українців Кри-
му погіршилося після подій т. зв. «крим-
ської весни» 2014 р. За короткий промі-
жок часу російські окупанти ліквідували 
їхні політичні та громадські структури, 
систему україномовної освіти, низку 
українських пам’ятників і закладів куль-
тури; лідери та активісти громади були 
піддані переслідуванню або депортації 
(деякі з них зникли безвісти і про їхню 
долю дотепер нічого невідомо). Крим-
ські українці опинилися ізольованими 
від українського освітнього та інформа-
ційно-культурного простору; практично 
припинилося використання української 
мови в публічному просторі. Тлом для 
цих дій є широкомасштабний інформа-
ційно-пропагандистський тиск на крим-
ських українців через дегуманізацію 

образу та демонізацію української нації, 
заперечення її права на суверенний дер-
жавний і культурний розвиток. Відтак 
громада українців Криму стала однією з 
двох найбільш дискримінованих етніч-
них спільнот (поруч із кримськотатар-
ським народом) на території АР Крим і 
Севастополя і опинилася під загрозою 
асиміляції.

У цих критичних обставинах для 
збереження української ідентичності на 
Кримському півострові особливу роль 
відіграють такі релігійні організації, як 
Кримська єпархія УПЦ КП (з грудня 
2018 р. – автокефальної помісної Право-
славної Церкви України) та Кримський 
екзархат УГКЦ. Втім щодо українських 
православних громад Криму, особливо 
за період 2014–2022  рр., наявні аналі-
тичні розвідки і наукові статті  [14; 19], 
а матеріали про стан греко-католиків у 
Криму практично відсутні.

Метою цієї статті є аналіз процесів 
становлення та розвитку структур УГКЦ 
в Криму за період 1991–2022 рр., від часу 
відновлення незалежності України і до 
сьогодні.

Формування структур УГКЦ 
в Криму в незалежній Україні: 

від окремих парафій 
до Кримського екзархату

УГКЦ бере свій початок у 1596  р., 
коли значна частина духовенства та па-
рафіян Київської митрополії Константи-
нопольської церкви визнали юрисдикцію 
та догмати Католицької церкви, але збе-
регли східнохристиянську обрядовість 
та традиції. На Лівобережжі України 
греко-католицькі структури припинили 
своє існування в середині XVII cт. під час 
козацької революції. На Правобережжі 
їх ліквідувала влада Російської імперії у 
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ХІХ ст., коли ці землі були захоплені ди-
настією Романових-Гольштейн-Готтор-
пів у результаті поділів Речі Посполитої. 
На західноукраїнських землях у ХІХ–
ХХ  ст. греко-католицька церква набула 
у процесі творення модерної української 
нації де-факто статус національної, адже 
вона не лише опікувалася духовними 
потребами вірян, а й зробила значний 
внесок у творення національної ідентич-
ності. Після інкорпорації західноукраїн-
ських земель до складу СРСР в середині 
ХХ ст. комуністичний режим репресував 
єпископат УГКЦ, низку священиків та 
мирян, після чого провів у 1946 р. псев-
дособор, який оголосив про входження 
церкви до складу РПЦ. Легально спові-
дувати свою віру українські греко-като-
лики в СРСР не могли, але частина з них 
продовжувала це робити «у катаком-
бах»  – у форматі підпільної релігійної 
діяльності. Ситуація змінилася під час 
перебудови в СРСР, і у 1989 р. УГКЦ була 
легалізована: вона досить швидко відно-
вила свої позиції домінуючої чисельно 
конфесії у західній частині країни, а по-
тім почала розбудовувати свої структури 
в інших її регіонах. Сьогодні ця церква 
є однією з трьох найбільших християн-
ських релігійних організацій в Україні.

Прийнято вважати, що першою гро-
мадою УГКЦ на території Кримського 
півострова стала парафія Успіння Пре-
святої Богородиці у Севастополі, яка 
була де-факто зареєстрована ще в СРСР 
напередодні його розпаду  – 19 серпня 
1991  р.  [1] (інші джерела наводять дату 
27 серпня 1991  р.  [15]  – ймовірно, як 
дату реєстрації вже в незалежній держа-
ві Україна Гагарінською районною дер-
жавною адміністрацією Севастополя) – і 
входила до Києво-Вишгородського ек-
зархату УГКЦ.

До цієї ж структури увійшла і пара-
фія в ім’я перенесення мощів Миколая 
Чудотворця в Ялті: як юридична особа 
вона була зареєстрована 24 квітня 1992 р. 
виконавчим комітетом Ялтинської місь-
кої ради АР Крим, проте її формування 
відбулося після легалізації УГКЦ в СРСР 
наприкінці 1980-х років зусиллями місь-
кого осередку Всеукраїнського товари-
ства (ВУТ) «Просвіта» ім. Т.  Шевченка. 
Організаторкою громади стала Лідія 
Бучинська. Рішення про утворення релі-
гійної громади УГКЦ було прийняте під 
час зібрання 25 жовтня 1990  р.; її голо-
вою обрано Наталю Матуляк. На почат-
ку існування громада налічувала від 9 до 
25 осіб, переважно вихідців із західних 
регіонів України. Першим настоятелем 
громади став о.  Микола Шевчук, відря-
джений на прохання ялтинських греко-
католиків зі Львівської єпархії УГКЦ. 
Після того, як будівлю римо-католиць-
кого храму в Ялті було передано місце-
вим вірянам, за спільною домовленістю 
богослужіння в ній проводилися для 
громади УГКЦ, члени якої брали участь 
разом із римо-католиками у боротьбі за 
повернення культового приміщення і у 
ремонтних роботах. Слід відзначити, що 
під час боротьби за храм віряни для про-
ведення літургії купували квитки до му-
зею, що розташовувався у конфіскова-
ній ще комуністичною владою у  1920-х 
роках сакральній будівлі кінця ХІХ ст. У 
1995–1997 рр. настоятелем парафії в ім’я 
перенесення мощів Миколая Чудотвор-
ця УГКЦ в Ялті був о.  Валерій Лозин-
ський, у 1997–2000 рр. – о. Назарій Лех, 
з 15 жовтня 2000 р. до березня 2014 р. – 
о. Ігор Гаврилів, що виконував обо в’яз ки 
декана Кримського деканату УГКЦ.

З моменту реєстрації ялтинська 
громада УГКЦ добивалася виділення 
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земельної ділянки для будівництва влас-
ної церкви. Позитивне рішення Ялтин-
ська міськрада винесла 22 травня 2005 р., 
проте надана ділянка була розташована 
на сейсмічно нестабільному ґрунті. Не-
забаром рішення Ялтинської міськради 
місцева ініціативна група, налаштована 
проти діяльності УГКЦ в Криму і сфор-
мована в тому числі з прихильників 
УПЦ МП, оскаржувала в судах. У серп-
ні 2013 р. на земельну ділянку проникли 
невідомі зловмисники, які незаконно 
змінили замок на вхідних воротах, по-
зрізували окремі дерева, вирвали та ви-
кинули на смітник хрест, встановлений 
на знак освячення місця. Акт вандалізму 
було зафіксовано оперативною групою 
міліції, яка прибула на виклик пароха. 
У День Незалежності, 24 серпня 2013 р., 
хрест відновили й освятили. 

13 червня 2011 р. в селищі Відрадно-
му Ялтинської міськради було освячено 
перший у Криму збудований за канона-
ми храм УГКЦ в ім’я Пресвятої Трійці, 
спорудження якого тривало 10 місяців 
зусиллями та коштами родини підпри-
ємця Петра Токача на його приватній 
земельній ділянці  [6]. Освячення храму 
здійснили секретар Синоду єпископів 
УГКЦ куріальний єпископ Богдан (Дзю-
рах); єпископ Василь (Івасюк), екзарх 
Одесько-Кримський; декан Кримського 
деканату протопресвітер Ігор Гаврилів; 
священики Кримського екзархату УГКЦ 
та Одесько-Сімферопольської дієцезії 
РКЦ з Ялти і Євпаторії. У заході брали 
участь численні гості з України, Біло-
русі, Польщі та Молдови. Невеликий 
за розмірами храм Пресвятої Трійці не 
міг вмістити всіх охочих узяти участь 
в урочистому богослужінні, тож час-
тина вірян зібралася у дворі, слухаючи 
трансляцію літургії через гучномовець. 

22 липня 2012 р. глава УГКЦ Верховний 
архієпископ Києво-Галицький Святос-
лав (Шевчук) передав до цього храму 
мощі священномученика Климента 
Папи Римського, який свій земний шлях 
завершив у І ст. н. е. на засланні в Криму. 
Під час виставлення мощів главі церкви 
співслужили архієпископ і митрополит 
Львівський Ігор (Возьняк), архієпископ 
і митрополит Івано-Франківський Во-
лодимир (Війтишин), єпарх Коломий-
сько-Чернівецький Микола (Сімкай-
ло), екзарх Одесько-Кримський Василь 
(Івасюк). 10 вересня 2012 р. вклонитися 
мощам святого Климента прибула пер-
ша група прочан з Тернопільщини. 8 
грудня 2012 р., у день пам’яті згаданого 
святого, під час прощі екзарх Одесько-
Кримський Василь (Івасюк) своїм архі-
єрейським благословенням надав храму 
Пресвятої Трійці у Відрадному статус 
паломницького центру; на той час це 
була наймасовіша проща Одесько-Крим-
ського екзархату УГКЦ, оскільки в ній 
узяли участь понад 300 вірян і 27 свяще-
ників [18].

Ініціаторкою створення громади 
Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ у 
Севастополі і першою її головою стала 
очільниця Севастопольської міської ор-
ганізації «Союз українок» Богдана Про-
цак (1945–2017). Допомогу в реєстрації 
громади надавали голова Севастополь-
ської міської державної адміністрації 
(СМДА) Іван Єрмаков та голова депу-
татської групи «Україна» у СМДА офі-
цер ВМС України Ігор Тенюх. Підписи 
під ініціативним листом, крім Б. Процак 
та І.  Тенюха, поставили також право-
захисник Микола Кічмар (1952–1992), 
родини Миколи Гука, Володимира Хо-
лодюка, Володимира Притули, Стефанії 
Садчук, Заторської-Топіліної, Яковенків 
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та ін.; значну підтримку УГКЦ в Севас-
тополі надав перший голова осередку 
ВУТ «Просвіта» в Сімферополі Михай-
ло Бучинський. Протягом перших двох 
років існування громади богослужіння 
на великі свята для її вірян на терито-
рії музею-заповідника «Херсонес Тав-
рійський» проводили семінаристи та 
клірики Львівської духовної семінарії 
Святого Духа; приміщення для бого-
служінь надавав Севастопольський вій-
ськово-морський інститут ім.  П.  С.  На-
хімова. Богослужіння також відбувалися 
у помешканні Б. Процак та в орендова-
них помешканнях настоятелів парафії. 
Згодом, коли голова Севастопольсько-
го міського осередку ВУТ «Просвіта» 
М.  Гук отримав приміщення для орга-
нізації, з’явилася можливість проводи-
ти богослужіння у більшій залі. У січні 
2001 р. відбулося відкриття храму УГКЦ 
в приміщенні колишньої крамниці на 
10-му кілометрі Балаклавського шосе, 
наданому в оренду за символічну плат-
ню: до цього чималих зусиль доклала 
працівниця агрофірми «Золота балка» 
Марія Гукова, яка була організаторкою 
й активною діячкою заснованої у 1997 р. 
громади УГКЦ в ім’я апостола Андрія 
Первозваного у Балаклавському районі 
Севастополя.

Настоятелями парафій УГКЦ у Се-
вастополі, функціонуванню яких постій-
ний опір чинили представники міської 
влади та Севастопольського благочин-
ня УПЦ МП, були о. Анатолій Мазурик 
(нині покійний; 1993–1996), о. Микола 
Бердник, о. Петро Кам’янський, о. Ми-
кола Квич (~2004–2014) [1]. У 2002 р. па-
рафіяни УГКЦ в Севастополі отримали 
земельну ділянку розміром 10 соток для 
будівництва храму, однак для забудо-
ви були придатні лише близько 4 соток 

через межування та обтяження земель-
ної ділянки; після звернення громади 
СМДА надала дозвіл на збір документів 
для відведення земельної ділянки в нату-
рі. У квітні 2011 р. громада була змушена 
звертатися з цього питання до Генераль-
ної прокуратури України [11].

19 травня 1992  р. виконавчий ко-
мітет Сімферопольської міської ради 
АР Крим зареєстрував парафію УГКЦ в 
ім’я священномученика Йосафата Кун-
цевича, члени якої домагалися надання 
земельної ділянки під побудову храму з 
2005 р.; богослужіння постійно відбува-
лися у спеціально облаштованій вітальні 
будинку, в якому мешкав парафіяльний 
священик. У 2010  р. громада отримала 
земельну ділянку площею 0,34 га біля 
Української гімназії, проте вона була за-
йнята спорудами, самовільно збудова-
ними родинами репатрійованих крим-
ських татар. Пропозицію представників 
міської ради Сімферополя щодо зне-
сення нелегальних будівель заради спо-
рудження каплиці настоятель громади 
о. Віктор Гуменюк відкинув; за порадою 
можновладців він оформив запит до 
Меджлісу кримськотатарського народу 
щодо цього питання, проте не отримав 
відповіді [7].

У 2001  р. Синод єпископів УГКЦ 
ухвалив рішення про створення Одесь-
ко-Кримського екзархату; у 2003 р. воно 
було затверджене Папою Римським Іва-
ном Павлом ІІ. 28 липня 2003  р. було 
засновано Одесько-Кримський екзар-
хат УГКЦ  [5], територія якого охопила 
Одеську, Миколаївську, Херсонську, Кі-
ровоградську області та АР Крим. Екзар-
хат очолив екзарх Одесько-Кримський 
Василь (Івасюк) [10].

30 серпня 2004  р. виконавчий комі-
тет Керченської міської ради АР Крим 
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зареєстрував парафію святих рівноапос-
тольних Володимира та Ольги УГКЦ. У 
2010–2011 рр. кількість її вірян з 20 осіб 
зросла до 50; парафія була презентова-
на вихідцями з Галичини, Кіровоград-
ської, Одеської та Черкаської областей. 
У 2006–2012  рр. настоятелем громади 
був о. Валерій Сембрат. З 2007 р. члени 
громади безрезультатно добивалися від 
місцевої влади надання земельної ді-
лянки для будівництва храму. Зрештою, 
на аукціоні було придбано занедбане 
приміщення біля залізничного вокзалу 
площею 130 кв. м, з якого планувалося 
зробити каплицю для проведення бого-
служінь. 19 грудня 2010 р. у храмовому 
приміщенні відбулося перше богослу-
жіння; 16 січня 2011  р. екзарх Одесь-
ко-Кримський Василь (Івасюк) освятив 
храм [8].

20 травня 2005  р. виконавчий ко-
мітет Євпаторійської міської ради АР 
Крим зареєстрував парафію Покрови 
Пресвятої Богородиці УГКЦ, настоя-
телем якої весь час її існування був о. 
Богдан Костецький, що служив також 
капеланом військової частини А-4519 
(зенітно-ракетний полк Повітряних сил 
України). Ініціаторкою створення ре-
лігійної громади і спочатку єдиною її 
парафіянкою стала Віра Ковальчук. Гро-
мада, яка за півроку існування зросла 
до кількох десятків осіб, не мала влас-
ного храму й орендувала приміщення 
у бібліотеці центральної курортної по-
ліклініки на набережній ім.  Горького, 
де було облаштовано каплицю. Оголо-
шення про діяльність парафії в місті 
зривалися. Після низки відмов місцевої 
влади надавати землю під будівництво 
храму безкоштовно громада за допомо-
гою екзарха Одесько-Кримського Васи-
ля (Івасюка) та жертводавців придбала 

земельну ділянку, на якій розпочалося 
будівництво Свято-Покровського хра-
му [8].

Протягом 2002–2007 рр. в АР Крим і 
м.  Севастополі були зареєстровані інші 
громади УГКЦ:

– св. Василія Великого (2002 р., с. Гон-
чарне Балаклавського району Севасто-
поля; велося будівництво храму);

– Різдва Пресвятої Богородиці 
(2002 р., м. Алушта; богослужіння відбу-
валися у приватному помешканні);

– Воскресіння Христового (2003  р., 
селище Паркове Ялтинської міськради 
АР Крим);

– Святої Трійці (2005 р., м. Джанкой);
– перенесення мощів св. Миколая 

(2005 р., Ялта);
– св. Миколая (2007  р., с.  Маленьке 

Сімферопольського району АР Крим) [17].
Повідомлялося про існування гро-

мади УГКЦ в с. Софіївка Сімферополь-
ського району АР  Крим. У перспективі 
була можливість відкриття релігійних 
громад у м. Саки, селищі Мирному, а та-
кож інших населених пунктах на заході 
Криму. Відбувалися душпастирські візи-
тації до вірян у селищах Новоозерному 
та Чорноморському [11].

13 лютого 2014  р. глава УГКЦ Вер-
ховний архієпископ Києво-Галицький 
Святослав (Шевчук) за згодою Сино-
ду єпископів УГКЦ та Апостольської 
Столиці створив Кримський екзархат 
УГКЦ, виокремивши його з Одесько-
Кримського екзархату УГКЦ. Екзархат 
охоплює територію АР Крим і м. Севас-
тополя. Тимчасовим адміністратором 
екзархату став протоієрей Михаїл Буб-
ній [4], який одночасно був призначений 
екзархом Одеським із висвяченням на 
єпископа з титулом Тубурсікум-Буре. До 
складу Кримського екзархату УГКЦ на 
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території АР  Крим, імовірно, увійшли 
9 громад, у Севастополі – 3 [17]. За інши-
ми даними, він мав 11 парафій на тери-
торії Кримського півострова [13].

Становлення та розвиток структур 
УГКЦ у Криму навіть в умовах неза-
лежності України відбувалися у склад-
них обставинах як через організаційні 
труднощі, так нерідко й через протидію 
місцевих і регіональних органів влади 
та самоврядування, шовіністично на-
лаштованих проросійських політичних 
сил і домінуючої в регіоні УПЦ МП. Од-
ними з головних проблем парафій були 
відсутність храмів та штучні перешкоди 
їх спорудженню. Богослужіння дово-
дилося відправляти або в храмах інших 
конфесій (як це було в Ялті та Керчі, де 
віряни збиралися у римо-католицьких 
костелах, доки не були облаштовані 
власні храми), або в помешканнях свя-
щеників (Сімферополь) чи спеціально 
пристосованих приміщеннях (Євпато-
рія, Севастополь).

Дискримінація українських 
греко-католиків 

в окупованому Криму
Після окупації АР Крим і Севастопо-

ля у лютому 2014 р. ситуація для Крим-
ського екзархату УГКЦ різко погірши-
лася. Майже всі священики та частина 
вірян були змушені залишити Крим че-
рез антиукраїнську істерію, інформацій-
но-психологічний, адміністративний, 
судовий і позасудовий тиск на україн-
ську громаду Криму загалом з боку дер-
жави-агресора та колаборантів, а також 
через порушення прав на свободу совісті 
і віросповідання. Через наявні в РФ ре-
лігійні обмеження (реєстрація кожного 
парафіянина, недопуск до богослужінь 
осіб, відсутніх у парафіяльних списках, 

заборона проводити богослужіння поза 
межами храму та оприлюднювати фак-
ти з життя релігійної громади, що може 
бути витлумачене як «незаконна місіо-
нерська діяльність», тощо), а також через 
фізичний та інший тиск деякі парафіяни 
припинили відвідувати богослужіння 
у храмах УГКЦ. За інформацією клі-
ру УГКЦ, після т. зв. «кримської весни» 
«голова республіки Крим» С.  Аксьонов 
заявляв, що в Криму «ніякої греко-като-
лицької церкви не буде» [12].

15 березня 2014  р. в Севастополі 
російські силовики після богослужін-
ня викрали священика парафії Успіння 
Пресвятої Богородиці УГКЦ у Севасто-
полі, головного капелана ВМСУ Миколу 
Квича. Доки його утримували протягом 
12 годин, у його помешканні відбув-
ся обшук, під час якого було вилучено 
10 бронежилетів, які о. Микола планував 
передати журналістам та українським 
військовослужбовцям. Священикові ін-
кримінували «терористичну діяльність» 
і погрожували позбавленням волі на 
15  років у російській в’яз ниці. Під час 
обшуку та допиту зрадники з-поміж 
співробітників СБУ та МВС України, що 
перейшли на бік держави-агресора, та 
службовці контррозвідки РФ застосову-
вали до о.  Миколи фізичну силу та ви-
магали від нього розмовляти російською 
мовою, заявляючи, що «ніякої україн-
ської тут не буде». 16 березня 2014  р. 
о. Микола Квич був змушений залишити 
Крим.

У той же час у Сімферополі здійсне-
но напад на приватний будинок, у яко-
му була розташована каплиця УГКЦ. 
На о.  Ігоря Гавриліва, який на початку 
2014  р. був деканом Кримського де-
канату УГКЦ, чинився тиск з метою 
його переходу до УПЦ МП  [9]. Парох 
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євпаторійської громади о. Богдан Кос-
тецький був допитаний у брутальній 
формі, а також пізніше розповідав про 
погрози священикам УГКЦ. Всі греко-
католицькі священики змушені були ви-
везти свої родини з Криму, а потім у бе-
резні 2014 р. й самі виїхати. Ще навесні 
2014 р. о. Богдан Костецький з деякими 
членами родини повернувся до парафі-
ян у Євпаторію. Пізніше для проведення 
богослужінь до Криму прибули три чен-
ці різних згромаджень. 22 грудня 2014 р. 
Апостольська Столиця призначила па-
роха євпаторійської громади о.  Богдана 
Костецького делегатом пастирського 
округу Католицької церкви в Криму для 
вірян східного обряду.

Після зустрічі президента РФ Воло-
димира Путіна з Папою Римським Фран-
циском у 2015  р. українським греко-ка-
толикам у Криму було запропоновано 
перереєструватися за російським за-
конодавством, але не як частина УГКЦ: 
представникам Кримського екзархату 
УГКЦ було заявлено, що назви «укра-
їнська» та «греко-католицька» у «росій-
ському» Криму неможливі [2].

За даними УГКЦ, станом на 2015 р. її 
громади в Криму нараховували 2,5 тис. 
парафіян. У 2016 р. парафії у Севастопо-
лі, Керчі, Ялті, Сімферополі і Євпаторії 
вимушено перереєструвалися як екзар-
хат Католицької церкви візантійського 
обряду, який безпосередньо підлягає 
Святому Престолові. Станом на 2017  р. 
ці парафії обслуговували 2 священики. 
Того ж року єпископ Михаїл (Бубній) 
нагадав, що під час «перереєстрації» 
громад УГЦК в Криму виникла вимога 
отримання нового найменування для 
парафій, яке б не містило слів «україн-
ська» та «греко-католицька»; після кон-
сультацій з Апостольським Нунцієм в 

Україні та Апостольською Столицею 
було напрацьоване рішення щодо зміни 
назви заради запобігання втраті парафій 
та вірян [3].

Попри вимушений компроміс із 
«владою» Криму греко-католики пів-
острова й надалі зазнають тиску. Так, у 
2016 р. греко-католицьку громаду в Єв-
паторії позбавили приміщення у бібліо-
теці центральної курортної поліклініки, 
яке тривалий час використовувалося як 
каплиця. У 2017  р. «Ленінський район-
ний суд» у Севастополі призупинив на 
2 тижні діяльність греко-католицької 
громади за те, що богослужіння про-
водив священик-громадянин України 
без російського «патенту» або «дозволу 
на працю»; самого клірика депортували 
із забороною в’їзду на територію РФ і 
Кримського півострова. 

На греко-католицькі парафії Криму 
також чиниться тиск через накладання 
штрафів. Так, навесні 2019  р. греко-ка-
толицьку парафію в Севастополі було 
оштрафовано за відсутність вивіски з 
повною назвою релігійної організації на 
будівлі храму. У жовтні 2020  р. «миро-
вий суддя» за аналогічне «порушення» 
наклав на ялтинську греко-католиць-
ку громаду штраф у розмірі 30 тис. ру-
блів [14, с. 25].

Станом на 2022  р. греко-католиць-
кі громади на території Криму не мали 
власних інформаційних ресурсів. Сайт 
Кримського деканату УГКЦ припинив 
своє існування ще у 2014–2015  рр. На 
офіційних ресурсах УГКЦ оприлюдню-
ється небагато інформації про життя 
греко-католиків на півострові. При цьо-
му стан релігійних громад у Криму, які 
мають проблеми катастрофічного браку 
священнослужителів, адміністративно-
го тиску та подальшого відпливу осіб 
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молодого та середнього віку, дає привід 
прогнозувати їхню «стагнацію та повіль-
ний занепад аж до зникнення» [2].

Висновки
Майже одразу після відновлення у 

1989 р. легального статусу УГКЦ в Криму 
частина українців, переважно вихідців 
із західних регіонів країни, почали утво-
рювати й офіційно реєструвати греко-
католицькі громади в Ялті, Севастополі 
та Сімферополі, які спочатку увійшли 
до складу Києво-Вишгородського екзар-
хату, згодом  – до Одесько-Кримського 
екзархату. Подальший розвиток струк-
тур УГКЦ в АР Крим і м.  Севастополі 
відбувався в незалежній Україні загалом 
по висхідній до 2014 р., попри протидію 
цьому процесові з боку значної части-
ни представників регіональної і місце-
вої влади та органів самоврядування на 
Кримському півострові, які мали уперед-
ження проти «уніатів» та/або україно-
фобські шовіністичні погляди, а також 
частини вірян і духівництва УПЦ МП. Ці 
сили намагалися протидіяти отриманню 
громадами УГКЦ земельних ділянок і 
побудові на них культових споруд, ство-
рювали інформаційно-психологічний 
тиск на греко-католиків, прагнули не 
допустити їхньої широкої участі у між-
конфесійному діалозі на регіональному 
рівні. Зокрема, керівництво Сімферо-
польської і Кримської єпархії УПЦ МП 
послідовно виступало проти включення 
українських греко-католиків до складу 
Міжконфесійної ради Криму «Мир – дар 
Божий», хоча УПЦ МП і УГКЦ взаємо-
діяли у подібних форматах на загально-
державному рівні. Проте консолідація 
українських греко-католиків і розбудо-
ва їхніх структур тривали, результатом 
чого стало утворення у лютому 2014  р. 

Кримського екзархату УГКЦ. Ця адміні-
стративно-церковна одиниця була від-
носно невеликою (в АР Крим і м. Севас-
тополі налічувала 11–12 парафій), проте 
вона об’єднувала ту частину української 
громади півострова, яка мала доволі ви-
сокий рівень національної свідомості та 
релігійності. Це дало можливість пара-
фіянам УГКЦ зайняти помітну нішу в 
житті кримського українства та сприяти 
його консолідації. До того ж греко-като-
лицькі структури допомагали задоволь-
нити духовні потреби частини одновір-
ців, які перебували на військовій службі 
в Криму.

Окупація Росією Криму у 2014 р. кар-
динально погіршила становище Крим-
ського екзархату УГКЦ, який до того 
перебував у зоні дії ліберального укра-
їнського законодавства у сфері релігії та 
загалом демократичного режиму. Без-
прецедентний тиск на кримські структу-
ри УГКЦ, які, ймовірно, передбачалося 
цілком ліквідувати (зокрема, про це мо-
жуть свідчити заяви «керівництва» пів-
острова), був насамперед обумовлений 
тим, що вони відігравали певну роль у 
підтриманні національної ідентичності 
кримських українців і їхніх організацій-
них зв’язків не лише з іншими регіонами 
України а й з іншими державами. Відтак 
замість повної ліквідації структур гре-
ко-католиків у Криму було взято курс 
на послідовну їхню дискримінацію через 
тиск на священиків та парафіян, обме-
ження їхніх прав на свободу совісті та 
віросповідання, свободу зібрань тощо. 
Це призвело до великих негативних змін 
у функціонуванні УГКЦ в Криму – кіль-
кість її парафій зменшилася з 11 до 5, 
які були об’єд нані у структуру під на-
звою «Екзархат Католицької церкви ві-
зантійського обряду», підпорядковану 
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безпосередньо Святому Престолові. Та-
ким чином, у межах міжнародно визна-
них кордонів України утворилися три 
греко-католицькі об’єд нан ня  – власне 
УГКЦ, Мукачівська греко-католицька 
єпархія (утворена внаслідок Ужгород-
ської унії 1646  р., перебуває у прямому 
підпорядкуванні Святому Престолові) 
та «екзархат Католицької церкви візан-
тійського обряду» на території АР Крим 
і м. Севастополя. Вимушений виїзд із за-
значених регіонів частини священиків 
та вірян УГКЦ, дискримінаційна полі-
тика російської окупаційної адміністра-
ції Криму щодо структур цієї церкви на 
півострові, загальна тенденція до по-
ступової асиміляції кримських україн-
ців внаслідок цілеспрямованих дій дер-
жави-окупанта утворюють загрозу для 
подальшого існування структур укра-
їнських греко-католиків на території 
Кримського півострова.
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Окупація Росією Криму у 2014 р. кардинально погіршила 
становище Кримського екзархату УГКЦ, який до того пере-
бував у зоні дії ліберального українського законодавства у 
сфері релігії та загалом демократичного режиму. Безпре-
цедентний тиск на кримські структури УГКЦ, які, ймовірно, 
передбачалося цілком ліквідувати (зокрема, про це можуть 
свідчити заяви «керівництва» півострова), був насамперед 
обумовлений тим, що вони відігравали певну роль у під-
триманні національної ідентичності кримських українців і 
їхніх організаційних зв’язків не лише з іншими регіонами 
України а й з іншими державами.
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Анотація. Статтю присвячено вивченню питання дослідження колекції рушників На-
ціонального історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (далі – НІЕЗ «Переяслав»), а 
також наукового доробку Наталії Заїки у висвітленні історії створення Музею українсько-
го рушника, розвитку художніх промислів у регіоні та формування історіографічної бази з 
розглядуваної тематики. Встановлено, що історіографія дослідження колекції рушників по-
діляється на три періоди: 1992–1998 рр.; 2005–2009 рр.; 2015–2021 рр. Аналіз напрацювань 
вказує на те, що колекція вивчалася виключно науковими співробітниками заповідника. До 
сучасного етапу дослідження збірки, хронологічні рамки якого визначені як 2015–2021 рр., на-
лежать праці Н. Заїки, С. Зубер, Н. Павлик. Їхній доробок за ці роки включає публікації та 
наукові статті й каталоги, в яких розглядаються: колекція монастирських рушників; регіо-
нальне представлення рушників у збірці; рушники фабрик художніх виробів; діяльність Музею 
українського рушника. Зокрема, встановлено, що у фондовій збірці зберігається чимало мо-
настирських рушників, які є не менш цікавими й оригінальними, ніж народні, та мають свою 
орнаментальну композицію, розкольорування тощо. Визначено, що основою колекції рушни-
ків є її етнографічна складова, що розкривається в регіональному представництві предме-
тів. Досліджуються декоративно-ужиткові вироби Переяславщини, Черкащини, Сумщини. 
Приділено увагу й виробам фабрик художніх виробів Переяслава й Богуслава, що зберігаються 
у фондах та експонуються в експозиціях заповідника. Зосереджено увагу на історії створення 
та діяльності Музею українського рушника в складі НІЕЗ «Переяслав». Окреслено науковий 
доробок співробітників заповідника та значення розвідок Н. Заїки з дослідження фондової 
збірки рушників, її тематики, а також з висвітлення історії створення та діяльності фа-
брики художніх виробів ім. Богдана Хмельницького у Переяславі.
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Серед творів декоративно-ужитко-
вого мистецтва рушник є одним з уні-
кальних явищ за своєю поліфункціо-
нальністю та сакральним значенням. 
Сфера його використання виходить 
далеко за межі утилітарних функцій та 
задоволення естетичних потреб. Не-
одмінна присутність та ритуальне вико-
ристання рушника в обрядах, пов’язаних 
із народженням, життям і смертю люди-
ни, засвідчують його особливий семіо-
тичний статус та значущість в етнічній 
культурі [18, с. 48].

Враховуючи, що колекція рушників 
значна (понад чотири тис. одиниць), 
тематично різнопланова, має різновид-
ність та широкий хронологічний про-
міжок, науковими співробітниками 
заповідника постійно проводиться її 
розробка, вивчення та каталогізація. У 
науковій діяльності Наталії Заїки руш-
ник займає особливе місце: вона очолює 
Музей українського рушника в складі 

НІЕЗ «Переяслав» (у 1960–1970  рр.  – 
Переяслав-Хмельницький історичний 
музей), створила його експозицію, опри-
люднила низку публікацій про виріб 
народного мистецтва, підготувала його 
каталоги.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій засвідчує, що тема рушника, фор-
мування колекції, її дослідження та част-
ково історіографія висвітлені в роботах 
Г. Козій  [22], Л. Годліної  [1; 2;  3], Н. За-
їки [4–20], Н. Павлик [23], С. Зубер [21] 
та у спільних працях. Певні аспекти до 
історіографії питання розглядаються у 
науковій статті Н.  Заїки  [18, c. 48–54]. 
Пошук джерел і літератури із зазна-
ченої проблеми показав відсутність 
ґрунтовних досліджень, присвячених 
колекції рушників НІЕЗ «Переяслав» й 
історіографії зокрема. Зважаючи на те, 
що Н. Заїкою значну частину публікацій 
вказаних вище авторів вже опрацьова-
но та оприлюднено у науковому виданні 

scientific heritage of Natalia Zaika in covering the history of the Museum of Ukrainian rushnyk, 
development of artistic crafts in the region and formation of the historiographic base of this subject. 
It has been established that the historiography of the rushnyks collection research is divided into three 
periods: 1992-1998; 2005-2009; 2015-2021. The analysis of the work indicates that the collection has 
been studied exclusively by the research staff of the Reserve. The modern stage of collection research, 
chronologically defined as 2015-2021, includes the works of N. Zaika, S. Zuber, N. Pavlyk. Their legacy 
over the years includes publications and scholarly articles and catalogues that examine: the collection 
of monastic rushnyks; regional representation of rushnyks in the collection; rushnyks from art products 
factories; activities of the Museum of Ukrainian rushnyk. In particular, it has been established that 
the fund collection contains a lot of monastic rushnyks, which are no less interesting and original than 
the folk ones and have their own ornamental composition, colouring etc. It has been determined that 
the basis of the rushnyk collection is an ethnographic component, which is revealed in the regional 
representation of the items. Decorative and applied items of Pereiaslav, Cherkasy and Sumy regions 
are studied. Attention is also paid to the products of the Pereiaslav and Boguslav art products factories, 
which are kept in the funds and are exhibited in the Reserve. Attention is focused on the history and 
activity of the Museum of Ukrainian rushnyk as a part of NHER «Pereiaslav». The scientific heritage 
of the reserve staff and the significance of N. Zaika's researches of the fund collection of rushnyks, its 
themes, as well as the history of creation and activity of the factory of artistic products named after 
Bohdan Khmelnytsky in Pereiaslav are pointed out.

Key words: rushnyk; embroidery; weaving; punching; art factory; funds; N. Zaika.
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відповідні матеріали, у цій статті в ос-
новному увага зосереджена на аналізі її 
праць.

Вивчення наукового доробку попе-
редніх дослідників зумовило мету й за-
вдання написання статті  – проаналізу-
вати ці публікації та визначити внесок 
Н. Заїки в питання дослідження колекції 
рушників НІЕЗ «Переяслав», створення 
Музею українського рушника, розвитку 
художніх промислів у регіоні та форму-
вання історіографічної бази з цієї тема-
тики. 

Нагромаджений науковий матері-
ал та його опрацювання дали підстави 
розглянути Н.  Заїкою питання дослі-
дження колекції рушників за трьома 
періодами: 1992–1998 рр.; 2005–2009 рр.; 
2015–2021  рр.  [18, с.  48]. Тобто можемо 
виділити три етапи розвитку історіо-
графії дослідження колекції рушників: 
90-ті роки ХХ ст., коли відбулося завер-
шення збору основної частини колекції 
та початок її наукової обробки. Поча-
ток ХХІ  ст. характеризується як період 
менших надходжень у фондову збірку 
рушників заповідника, водночас розпо-
чинається процес більш предметного її 
вивчення співробітниками закладу. Та-
кож цілком обґрунтовано можна виділи-
ти новий (сучасний) етап дослідження 
збірки, хронологічні рамки якого визна-
чені Н.  Заїкою як 2015–2021  рр. Аналіз 
напрацювань вказує на те, що колекція 
вивчалася виключно науковими співро-
бітниками заповідника.

Умовно виділяючи періоди дослі-
джуваної проблеми, зазначимо, що, не-
зважаючи на багаторічне формування 
самої колекції рушників у заповіднику 
(з 1960-х років), вперше про її різнома-
ніття було заявлено у 1992 році у Переяс-
лаві-Хмельницькому на Всеукраїнській 

науковій конференції «Переяславська 
земля та її місце в розвитку української 
нації, державності й культури» [22, с. 48–
54]. 

Серед праць наукових співробітни-
ків НІЕЗ «Переяслав» можна виділити 
публікації Н. Заїки, підготовлені та опри-
люднені нею самостійно і в співавтор-
стві з колегами протягом 2007–2022 рр. 
Її доробок за ці роки проаналізуємо за 
хронологічно-тематичним принципом: 
1) колекція монастирських рушників; 
2)  регіональне представлення рушників 
у збірці; 3) рушники фабрик художніх 
виробів; 4) діяльність Музею україн-
ського рушника.

Колекція монастирських рушників. 
Досліджуючи загальну фондову збірку 
народних рушників, Н. Заїкою та Л. Че-
редніченко з часом було звернуто увагу 
на те, що у ній чимало зберігається мо-
настирських рушників, які є не менш 
цікавими й оригінальними, ніж народ-
ні, та мають свою орнаментальну ком-
позицію, розкольорування тощо. Про-
аналізувавши колекцію, вони виявили 
двадцять п’ять монастирських рушни-
ків. В одній зі статей авторки подали 
інформацію про формування та комп-
лектування цього тематичного зібрання, 
етапи надходження предметів до фондів 
Заповідника та схарактеризували їх ком-
позиційні схеми, орнаментальні мотиви 
й основні деталі візерунків  [19, с.  53]. 
Відзначимо, що до цієї групи авторки 
від несли вироби, виготовлені в монас-
тирях на території України. Загальнові-
домо, що в багатьох жіночих монастирях 
існували свої майстерні з вишивання 
тканин, у тому числі й рушників. Досить 
часто їх купляли селяни для своїх осель 
або ж до місцевих церков, з часом такі 
вироби стали надбанням музеїв.



169Українознавство №3 (84) 2022

Ткаченко В. Дослідження колекції рушників Національного...

У науковому доробку Н. Заїки ана-
лізованого періоду були й спільні стат-
ті із ще однією дослідницею рушників 
Л. Годліною. Зокрема, у статті «Сакраль-
ні мотиви в орнаментиці монастирських 
рушників в контексті прадавніх вірувань 
українців» (2007) вони акцентували ува-
гу на рушнику як одному з основних 
атрибутів обрядового світу українців 
та порівняли його орнаменти з дохрис-
тиянськими віруваннями пра слов’ян. 
Авторки спробували дослідити, згру-
пувати та проаналізувати найоб’ємніші 
та найбільш уживані групи знаків-сим-
волів із вишивки монастирських руш-
ників. Вони зазначили, що композиція 
та основні орнаментні вузли підпоряд-
ковуються закономірностям побудови 
композиційної схеми народного руш-
ника. Сакральні мотиви у візерунках 
укладаються в систему дохристиянських 
вірувань та уявлень українців. Л. Годліна 
та Н. Заїка зробили висновок, що ті на-
шарування, які з’являються під впливом 
християнської культури, аж ніяк не змі-
нили обрядового навантаження рушни-
ка, а лише зміщували смислові акценти 
окремих деталей [2, с. 31–35].

У статті «Дерево життя» – основний 
мотив монастирських рушників (з колек-
ції НІЕЗ «Переяслав»)» (2015) авторка на 
основі польових матеріалів та фондової 
колекції НІЕЗ «Переяслав» висвітлила 
осередки побутування монастирських 
рушників з мотивом «дерево життя» на 
території Середньої Наддніпрянщини у 
ХІХ–ХХ  ст. та приділила увагу аналізу 
його впливу на розвиток українського 
декоративно-ужиткового мистецтва ре-
гіону [4].

Вивчаючи колекцію рушників, Н. За-
їка звернула увагу на регіональне їх пред-
ставлення. Так, першопочатково своїм 

обов’язком дослідниця вважала за по-
трібне звернутися до малодослідженої 
тематики переяславських рушників. У 
статті «Рушники затоплених сіл Пере-
яславщини кінця ХІХ – другої половини 
ХХ ст. у колекції НІЕЗ «Переяслав» (2019) 
проаналізована частина фондової збірки 
рушників, що представляють затопле-
ні села Переяславщини. Авторка стат-
ті наголосила, що «висвітлення даного 
питання актуальне не тільки з погляду 
вивчення традиційних аспектів матері-
альної та духовної культури населення 
Переяславщини, але має загальнонаціо-
нальне, культурне значення» [14, с. 424].

Продовжуючи дослідження цієї те-
матики, Н. Заїка у статті «Переяславські 
ткані рушники 60–90 рр. ХХ ст. у фондо-
вій збірці НІЕЗ «Переяслав»: традиційні 
риси та особливості» (2021) розглянула 
матеріали фондової колекції за цим на-
прямом. Авторка висвітлила питання 
сировини, з якої виготовляли рушники, 
техніки їх ткання, колористичних осо-
бливостей; здійснила характеристику 
композиційних та орнаментних мотивів. 
У результаті дослідження Н.  Заїка при-
йшла до висновку, що народний тканий 
рушник 1960–1990  рр. зазнав суттєвих 
змін у розкольоруванні, основних техні-
ках виконання та їх поєднаннях, в орна-
ментах та сировині. Водночас при цьому 
збереглися в окремих випадках елемен-
ти традиційного народного рушника 
(домоткане полотно, заполоч, компози-
ційні схеми, фрагменти давніх орнамен-
тів) [17, с. 104–111].

Натомість в іншій статті Н.  Заїка 
здійснила дослідження матеріалів фон-
дової колекції переяславських вишитих 
рушників 60–90-х років ХХ ст. Дослідни-
ця спробувала з’ясувати, з якої сировини 
їх виготовляли, які техніки виконання, 
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колористичні особливості, та схаракте-
ризувала композиційні й орнаментальні 
побудови орнаменту [9, с. 198–205]. 

Окрім тканих та вишитих рушників, 
на Переяславщині побутували й вибій-
чані. Про цей вид виробів декоративно-
ужиткового мистецтва, що зберігаються 
у фондовому зібранні НІЕЗ «Переяслав», 
йдеться у публікації Н.  Заїки та Л.  Че-
редніченко «Вибійка на Переяславщині 
в кінці ХIХ  – середині ХХ століття (із 
фондової колекції НІЕЗ «Переяслав»)» 
(2011). Зокрема, у статті на основі по-
льових матеріалів висвітлено та проана-
лізовано мистецтво вибійки на Переяс-
лавщині в кінці ХІХ  – середині ХХ  ст., 
окреслено осередки вибійчаного про-
мислу та вплив вибійчаного рушника на 
розвиток декоративного мистецтва  [20, 
с.  31–34]. Стаття стала продовженням 
попередніх публікацій, у яких увага при-
ділялася питанню побутування рушни-
ків на Переяславщині.

Зважаючи на широку регіональну 
представленість рушників досліджува-
ної колекції, Н. Заїкою в одній зі статей 
приділено увагу виробам Черкащини. 
Відзначено, що вони становлять ви-
нятковий пласт автохтонної культури 
Подніпров’я, та вперше введено ці ма-
теріали колекції до наукового обігу. До-
слідниця наголосила, що зразки народ-
ної культури Черкащини на тлі решти 
предметів колекції рушників мають свої 
особливості в орнаментиці та компози-
ції [16, с. 81–85]. 

Регіональна тематика також пред-
ставлена у статті Н. Заїки у співавторстві 
з Л. Годліною. Авторки досліджували ко-
лекцію рушників-божників із фондової 
збірки заповідника, а саме вироби на-
родного вжитку з Сіверщини (Сумщи-
на). Вони проаналізували предмети та 

подали матеріали у формі розширеного 
каталогу. Дослідниці вказали, що руш-
ники-божники Сіверщини у «колекції 
народного рушника складають невелику 
частку фондової збірки (28 одиниць). До 
збірки НІЕЗ «Переяслав» були прийняті 
із матеріалами етнографічної експедиції, 
яка у 1963–1979 рр. працювала на тери-
торії Чернігівщини»  [3, с.  454]. Окрім 
того, Л. Годліна та Н. Заїка зазначили тех-
ніки вишивання виробів та розглянули 
композиційну орнаментальну побудову 
рушників-божників. Авторки відзначи-
ли, що «основу орнаментальних мотивів 
традиційно складають фітоморфні дета-
лі, доповнені космоморфними та орніто-
морфними елементами» [3, с. 455].

Як уже зазначалося, у фондовій ко-
лекції представлено рушники з різних 
регіонів України. Як продовження до-
слідження виробів із Сумщини Н. Заїка 
частково опрацювала та в одній зі статей 
проаналізувала кролевецький рушник 
(вироблені на кролевецьких мануфак-
турах), що представлено в експозиції 
Музею українського рушника, та по-
дала його каталог. Вона зазначила, що в 
музеї експонується всього 47 одиниць, 
водночас «у збірці українських народ-
них рушників кролевецьких налічуєть-
ся понад триста одиниць», перші із них 
надійшли у 1973 р. Дослідниця вказала, 
що географічно у колекції представлено 
рушники з Переяславщини, Черкащини, 
Полтавщини. Авторка звернула увагу на 
те, що серед населення побутували й такі 
назви кролевецьких рушників  – «купо-
вані», «ярмаркові», «орлові» та ін. Щодо 
кольорової гами та орнаментальних рі-
шень дослідниця підкреслила, що «пере-
важна більшість предметів ткана черво-
ним по білому», а серед орнаментальних 
мотивів «превалюють орнітоморфні та 
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геометричні елементи», приділила увагу 
композиції таких рушників [8, с. 454]. 

Оглядаючи та аналізуючи фондову 
збірку рушників Заповідника, Н.  За-
їка не змогла обійти увагою й рушники 
фабрик художніх виробів. Адже у фон-
довій колекції НІЕЗ «Переяслав» пред-
ставлено не тільки народні рушники 
чи монастирські з різних регіонів, але й 
роботи майстрів фабрик народних про-
мислів, що побутували в Україні упро-
довж ХХ ст. Так, у статті «Предмети Бо-
гуславської фабрики художніх виробів 
«Перемога» у колекції НІЕЗ «Переяслав» 
(2018) Н.  Заїка висвітлила роботу Бо-
гуславської фабрики, яка в радянський 
період була значним осередком народ-
ної декоративно-ужиткової творчості, 
зокрема ткацтва. У її розвитку, зазначи-
ла авторка, видатну роль відіграв І. Не-
чипоренко, який долучився до новацій 
у традиційному богуславському ткацтві 
та його популяризації. Проводячи дослі-
дження у фондах Заповідника, Н.  Заїка 
виявила 61 предмет основного фонду та 
10 одиниць на тимчасовому збереженні. 
Вона зазначила, що музейна збірка, яка 
сформувалася у минулому столітті, має 
мистецьке, наукове і духовне значення 
як для нашого, так і для наступних по-
колінь [12, с. 258–266].

У статті «Каталогізація авторських 
робіт Богуславської фабрики художніх 
виробів «Перемога» із фондової колекції 
Національного історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав» (2018) Н. Заїка 
висвітлила діяльність Богуславської фа-
брики художніх виробів зі збереження 
традицій народного ткацтва та зосере-
дила увагу на введенні до наукового обі-
гу її виробів, що зберігаються у фондовій 
колекції закладу, – це роботи І. Нечипо-
ренка та Н.  Скопець. Авторка вперше 

опрацювала музейну колекцію тканин 
Богуславської фабрики в НІЕЗ «Переяс-
лав» повністю та представила матеріал у 
вигляді каталогу робіт [13, с. 142–150].

У 2016 р. вийшла друком стаття Н. За-
їки про Переяслав-Хмельницьку фабри-
ку художніх виробів ім. Богдана Хмель-
ницького, у якій на основі різноманітних 
джерел вона розкрила діяльність фабри-
ки та проаналізувала її художні вироби 
ХХ  – початку ХХІ  ст. Наукова розвідка 
містить дуже цінну інформацію про те, 
що в 1902  р. в Переяславі відкрилися 
земська майстерня й школа, при яких 
діяли роздавальні пункти для вишиван-
ня майстрами виробів у домашніх умо-
вах. Дослідниця зазначила, що вироби, 
а саме рушники, виготовлені майстрами 
земської майстерні в 1902 р., представле-
ні в експозиції Музею українського руш-
ника [6, с. 77–79]. 

В іншій статті «Інтерпретація тради-
цій у сучасному асортименті Переяслав-
Хмельницької фабрики художніх виро-
бів ім.  Богдана Хмельницького» (2018) 
Н.  Заїка висвітлила сучасний асорти-
мент Переяслав-Хмельницької фабрики 
художніх виробів ім. Богдана Хмель-
ницького, який базується на давніх тра-
диціях ткацтва та вишивки. Дослідниця 
зазначила активізацію творчої діяль-
ності майстрів та залучення молоді до 
відродження народного мистецтва  [11, 
с. 221–226].

Діяльність Музею українського руш-
ника. Окремої уваги заслуговує низка 
статей Н.  Заїки, в яких вона окреслила 
історію створення самого Музею укра-
їнського рушника та його діяльності на 
сучасному етапі. Зокрема, у невеликій 
за обсягом публікації про святкування 
20-ї річниці створення Музею авторка 
зазначила, що на свято був запрошений 
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керівник благодійного фонду «Україн-
ський рушник» Микола Степаненко. Він 
привіз із собою для показу унікальний 
рушник: «Рушник національної Єднос-
ті!». Подана коротка історія створення 
Музею українського рушника  [7, с.  54–
63].

Опрацювавши відповідні документи, 
архівні дані, зважаючи на власні спогади 
та записи, Н. Заїкою у 2017 р. у науково-
му виданні «Матеріали до української 
етнології» було надруковано розгорнуту 
історію становлення та діяльності Му-
зею українського рушника Національ-
ного історико-етнографічного заповід-
ника «Переяслав». Авторка приділила 
увагу формуванню колекції й створенню 
тимчасових виставок рушників у різних 
приміщеннях Заповідника. Дослідниця 
зазначила, що в часи ідеологічної бо-
ротьби радянської влади із релігією пер-
шочергово експозиція музею рушника 
була відкрита в Борисоглібській церкві 
(мікрорайон Борисівка, м.  Переяслав). 
Проте проіснувала та відкрита була для 
огляду вона недовго, з часом її було згор-
нуто. 

Н.  Заїка ґрунтовно описала процес 
реставраційно-відновлювальних робіт 
на будівлі Трьохсвятительської церкви 
на території Музею народної архітекту-
ри та побуту Середньої Наддніпрянщи-
ни, у якій розгорнута експозиція музею. 
Розкриваючи саму експозицію, Н.  Заїка 
зазначила, що вона займає вівтар, наву 
та бабинець, а рушники, що демонстру-
ються, – «це унікальні твори народного 
мистецтва» [11, с. 247], а також коротко 
висвітлила структуру експозиції, регіо-
нальні особливості експонованих руш-
ників тощо. Підсумовуючи, дослідниця 
вказала, що «Музей українського руш-
ника гармонійно вписується в дерев’яні 

інтер’єри Трьохсвятительської церкви, 
поєднавши в собі етнографічну історію 
українства» [11, с. 239–248]. 

Одним із напрямків роботи будь-
якого музею є культурно-освітня діяль-
ність. З цією метою Н.  Заїкою кожного 
року проводяться різні культурологічні 
заходи та демонструються як одноденні 
тимчасові, так і стаціонарні докумен-
тально-речові виставки рушників із 
колекції Заповідника на довгий період. 
Їх мають можливість побачити чимало 
екскурсантів. Саме про таку діяльність 
і йдеться у таких публікаціях: «Історія 
фабрики художніх виробів ім. Б. Хмель-
ницького»: минуле й сьогодення»  [5, 
с. 123–125] та «Виставкові проекти у Му-
зеї українського рушника»  [15, с.  7–75]. 
Вони є своєрідним доповненням і про-
довженням попередніх розвідок дослід-
ниці.

Отже, нами зроблена спроба про-
аналізувати відомі публікації Н. Заїки за 
2007–2022 рр. й наукових співробітників 
Заповідника та подати інформацію про 
колекцію рушників у НІЕЗ «Переяслав» 
як важливий компонент матеріальної 
та духовної культури українців. Окрім 
того, опрацьовано матеріали дослідниці 
про становлення фабрик художніх виро-
бів у Богуславі та Переяславі, які збері-
гали та розвивали народні традиції тка-
цтва й вишивки. Нею засвідчено, що на 
них працювали відомі майстри, а вироби 
мали попит серед населення. Не менш 
важливими для розкриття теми рушни-
ка є відомості Н.  Заїки про створення 
та діяльність на базі НІЕЗ «Переяслав» 
самого Музею українського рушника. 
Адже музей виконує значну роботу зі 
збереження й популяризації народних 
виробів та здійснює значну культурно-
освітню діяльність.
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Ткаченко В. Дослідження колекції рушників Національного...

Нині важко уявити процес дослі-
дження колекції рушників НІЕЗ «Пере-
яслав» без пошуків у цій царині Н. Заїки 
та її колег. Вона стала однією із тих, хто 
започаткував наукове вивчення збірки, 
окреслила коло завдань для подальшого 
її дослідження, як етнографічного, так і 
мистецтвознавчого. 
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Серед творів декоративно-ужиткового мистецтва руш-
ник є одним з унікальних явищ за своєю поліфункціо-
нальністю та сакральним значенням. Сфера його вико-
ристання виходить далеко за межі утилітарних функцій та 
задоволення естетичних потреб. Не одмінна присутність та 
ритуальне використання рушника в обрядах, пов’язаних із 
народженням, життям і смертю людини, засвідчують його 
особливий семіотичний статус та значущість в етнічній 
культурі.
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ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ 

В КРИМУ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 – ГРУДЕНЬ 1918 РР.) 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Сергій ГУБСЬКИЙ
orcid.org/0000-0003-0203-651X
науковий співробітник відділу історичних студій НДІУ

Анотація. У статті висвітлюються питання становлення та діяльності українського 
військово-морського флоту в Криму (березень 1917 – грудень 1918 рр.) у сучасній українській 
історіографії. Зазначається, що в працях сучасних українських істориків охарактеризована 
матеріально-технічна база на Чорному морі, яка існувала станом на 1917 р., розкрито пе-
редумови для будівництва українського військового флоту, висвітлено процеси боротьби за 
його створення у добу Української Центральної Ради (УЦР) та Гетьманату П. Скоропадсько-
го. Зокрема, досліджено історичні, географічні, етнічні, політичні та матеріально-технічні 
складові для творення цієї військової структури. Розглянуто праці сучасних українських на-
уковців, у яких наголошується на комплексі помилок із боку провідників УЦР та уряду в галузі 
військово-морського будівництва, їх непослідовного відстоювання українських національних 
інтересів щодо Чорноморського флоту, що досить відчутно вплинуло на активність укра-
їнських сил Криму і Севастополя та дезорієнтувало їх подальшу державотворчу діяльність. 
Констатовано, що в період існування Української Держави гетьмана П. Скоропадського уряд 
відразу ж взяв курс на приєднання Криму до України. Незважаючи на обурення німців, було 
оголошено про повну економічну блокаду Кримського півострова. Керівництво Української 
Держави робило все для повернення під свою юрисдикцію Чорноморського флоту, що йому, 
нарешті, і вдалося, але вже після поразки Німеччини у Першій світовій війні, початку ан-
тигетьманського повстання 14 листопада 1918 р., зречення через місяць П. Скоропадським 
влади і, врешті-решт, захоплення Чорноморського флоту країнами Антанти.

Також автор акцентує увагу на побажаннях багатьох українських дослідників цього 
періо ду до владних структур сучасної України, особливо в теперішніх умовах повномасш-
табного вторгнення Росії в Україну, враховуючи позитивний і негативний досвід державного 
і військового будівництва українських державних утворень 1917–1921 рр.

Ключові слова: Українська Народна Республіка; Українська Держава; П. Скоропадський; 
українська історіографія; військово-морське будівництво; Чорноморський флот; незалеж-
ність; Крим; Севастополь.

THE ISSUE OF THE ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE 
UKRAINIAN NAVY IN CRIMEA (MARCH 1917 – DECEMBER 1918) 

IN CONTEMPORARY UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY
Serhii HUBSKYI
research fellow of the Historical Studies Department of RIUS

Annotation. The article highlights the issues of formation and activity of the Ukrainian Navy 
in Crimea (March 1917 – December 1918) in modern Ukrainian historiography. It is noted that in 
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Після відновлення державної не-
залежності України 24 серпня 1991  р. 
дослідження подій Української націо-
нально-демократичної революції 1917 – 
1921  рр. стали невід’ємною складовою 
історіо графічного процесу. Проте спо-
чатку сучасні українські науковці най-
більшу увагу зосереджували на полі-
тичній історії революції та діяльності 
українських урядів державних форму-
вань того часу.

Поступово в цьому контексті відбу-
валось становлення військової історії як 
окремої галузі наукових знань, з’яви лися 
наукові осередки з вивчення історії воєн, 
військового будівництва та військового 
мистецтва доби Визвольних змагань 
1917–1921 рр.

У цьому зв’язку важливе значення 
мають події і явища становлення та діяль-
ності українського військово-морського 

флоту в цей період, зокрема в Криму у 
березні 1917 – грудні 1918 рр.

Тема дослідження діяльності Укра-
їнської Центральної Ради (УЦР) та Геть-
манату П.  Скоропадського у сфері вій-
ськово-морського будівництва, під час 
існування яких було поновлено укра-
їнську морську традицію, завжди мала 
важливе значення в сучасній українській 
історіографії. Особливо вона стала акту-
альною з 2014  р., в часи анексії Росією 
українського Криму, розв’язаної «соби-
рателями русских земель» війни на Дон-
басі, та повномасштабного російського 
вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р. 
з метою окупації України та ліквідації 
української державності.

Незважаючи на те, що з початку 
90-х  років ХХ  ст. в Україні проведена 
велика наукова робота з дослідження 
питань вітчизняної військової історії 

the writings of modern Ukrainian historians, the material and technical base in the Black Sea, which 
existed as of 1917, was characterized, the prerequisites for the construction of the Ukrainian military 
fleet were revealed, the processes of the struggle for its creation during the days of the Ukrainian Central 
Rada (UCR) and the Hetmanate of P. Skoropadskyi were highlighted. 

In particular historical, geographical, ethnic, political, material and technical components for the 
creation of this military structure were investigated. The works of modern Ukrainian scientists were 
considered, in which they emphasize a complex of mistakes on the part of the leaders of the Ukrainian 
Armed Forces and the government in the field of naval construction, their inconsistent defense of 
Ukrainian national interests regarding the Black Sea Fleet, which significantly affected the activity of 
Ukrainian forces in Crimea and Sevastopol and disorientated their further state-building activities. It 
was stated that during the existence of the Ukrainian State of Hetman P. Skoropadskyi, the government 
immediately took a course to join Crimea to Ukraine. Despite the indignation of the Germans, a 
complete economic blockade of the Crimean Peninsula was announced. The leadership of the Ukrainian 
State did everything to return the Black Sea Fleet under its jurisdiction, and it finally succeeded, but 
only after the defeat of Germany in the First World War, the beginning of the anti-Hetman uprising on 
November 14, 1918, the abdication of power by P. Skoropadskyi a month later, and the eventual capture 
of Black Sea Fleet by the Entente countries.

The author also focuses on the wishes of many Ukrainian researchers of this period to the power 
structures of modern Ukraine, especially in the current conditions of the full-scale invasion of Russia into 
Ukraine, taking into account the positive and negative experience of the state and military construction 
of Ukrainian state entities in 1917–1921.

Key words: Ukrainian People's Republic; Ukrainian State; P. Skoropadskyi; Ukrainian 
historiography; naval construction; Black Sea Fleet; independence; Crimea; Sevastopol.
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доби Визвольних змагань 1917–1921 рр., 
питання військово-морського будівни-
цтва, діяльності українського військо-
вого флоту зазначеного періоду під час 
боротьби за національну державність 
ще й на сьогодні є недостатньо розроб-
леними, хоча, безумовно, вже існує й 
опублікована певна документальна база 
та вагома кількість праць, присвячених 
різним етапам та аспектам творення віт-
чизняних військово-морських сил на по-
чатку ХХ ст. Також варто зазначити, що 
до цього часу фактично немає окремих 
наукових робіт, у яких би досліджува-
лись питання сучасної історіографії про-
блеми.

Метою цієї статті є заповнити цю 
прогалину і проаналізувати праці су-
часних вітчизняних вчених, присвячені 
питанню творення та діяльності вій-
ськово-морських сил у Криму (березень 
1917  р.  – грудень 1918  р.), показати до-
свід УЦР і Гетьманату П. Скоропадсько-
го у цій сфері.

Одними з перших значних дослі-
джень початку 90-х років ХХ ст. в Укра-
їні, присвячених створенню та діяль-
ності українського військово-морського 
флоту у березні 1917  – грудні 1918  рр., 
стали роботи В.  Кравцевича та В.  Сер-
гійчука [7; 27]. В. Кравцевич аналізує си-
туацію, що виникла на Чорноморському 
флоті після краху самодержавства в 
Російській імперії в лютому 1917 р., по-
казує боротьбу різних політичних сил 
за впливи серед моряків, відродження 
національної свідомості серед моря-
ків-українців, на основі різноманітних 
джерел відтворює хронологічний хід 
подій у Севастополі, зокрема підняття 
українських прапорів на кораблях фло-
ту 29 квітня 1918 р. В. Сергійчук у циклі 
статей, опублікованих у періодичному 

виданні «Народна армія», вперше подає 
документи, віднайдені ним в архівах Ки-
єва і Санкт-Петербурга, які свідчать про 
патріотизм українців-чорноморців, їхні 
перемоги та невдачі у спробах відродити 
повноцінний український флот на Чор-
ному морі після постання Української 
Народної Республіки (УНР).

Створенню українського військово-
го флоту у визначений період присвяче-
ні окремі публікації П.  Василевського, 
А. Данілова, В. Корольова, О. Миронен-
ка, Г. Перепелиці, Д. Сидорука [1; 4; 6; 24; 
25; 28]. Останній у своїй праці, зокрема, 
ставить запитання і намагається дати 
відповідь: чи були на той час (1917–1918) 
умови для створення українського вій-
ськово-морського флоту? Автор зазна-
чає, що «аналіз архівних документів, спо-
гадів ветеранів флоту, інших історичних 
матеріалів свідчить: по-перше, дух волі, 
навіяний Лютневою революцією 1917 
року, дав можливість народу України, 
як і народу Польщі, Фінляндії та іншим, 
що входили до складу Російської імперії, 
стати на шлях національного відроджен-
ня, розвитку своєї державності. Але для 
України, морські кордони якої складають 
понад 1.700 км, не могло бути й мови про 
самостійність без Військово-Морського 
Флоту. Тому Центральна Рада вважала 
побудову Українського флоту справою 
державотворення» [28, с. 67].

Також сприятливими, такими, що до-
помагали створенню національних вій-
ськово-морських сил, автор називає ряд 
чинників: великі надії керівництва Укра-
їни на українізацію Чорноморського 
флоту, оскільки він комплектувався при-
зовниками за територіальною ознакою і 
понад 70% особового складу походили 
з українських губерній; значна частина 
командування Чорноморського флоту 
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на чолі з віце-адміралом О.  Колчаком, 
родом з Херсона, не протидіяла україн-
ському національному руху на флоті, 
а контр-адмірал М.  Саблін увійшов до 
Центрального проводу Української Ради 
Чорноморського флоту; особливу роль 
у справі створення військово-морських 
сил відіграв український національний 
рух, оскільки у Севастополі ще з 1905 р. 
існував український гурток «Кобзар», 
що послужив осередком в організації 
навесні 1917 р. Ради Української Чорно-
морської громади (голова В.  Лащенко), 
яка займалася агітаційно-пропагандист-
ською, просвітницькою діяльністю, мала 
свій прапор та надсилала на всі україн-
ські військові з’їзди у Києві делегатів від 
Чорноморського флоту [28, с. 67–69].

Проаналізувавши сприятливі фак-
тори для побудови національних вій-
ськово-морських сил, автор говорить 
про перешкоди, що виникли на цьому 
шляху. Це великий опір різнополярних 
сил: національних (кримські татари вва-
жали Севастополь своїм містом), класо-
вих (більшовицьких та російських біло-
гвардійських), міжнародних (і Антанта, 
і країни Четверного союзу прагнули за-
володіти Чорноморським флотом).

Крім того, автор, констатуючи дер-
жавотворчі прагнення урядів Цен-
тральної Ради і особливо Гетьманату 
П. Скоропадського для побудови флоту, 
приділяє достатньо уваги і помилкам, 
допущеним Центральною Радою в пи-
таннях організації реальних боєздатних 
військово-морських сил. Незважаючи 
на неповне висвітлення окремих момен-
тів творення українського військового 
флоту, робота Д.  Сидорука стала по-
мітним позитивним явищем в питан-
нях побудови національних військо-
во-морських сил періоду 1917–1921  рр. 

в українській історіографії середини 
90-х років ХХ ст.

Відображенню цілісної картини 
творення українського військово-мор-
ського флоту 1917–1918 рр., узагальнен-
ню досвіду урядів Центральної Ради та 
Гетьманату у сфері військово-морського 
будівництва та його використання для 
розбудови сучасних Військово-мор-
ських сил України присвячені наукові 
дослідження сучасних військових істо-
риків С. Литвина та А. Лубенця [8–17]. В 
цих роботах, зокрема, охарактеризована 
матеріально-технічна база для форму-
вання українського військового флоту 
на Чорному морі, яка існувала станом на 
1917 р., розкрито передумови для будів-
ництва українського військового флоту, 
висвітлено процеси боротьби за його 
створення у добу Центральної Ради, до-
сліджена організаційна структура фло-
ту, його бойовий склад та технічне осна-
щення.

На основі аналізу використаних 
та опублікованих матеріалів авторами 
сформульовано ряд наукових висновків 
про те, що досвід військово-морського 
будівництва періоду Центральної Ради 
та Гетьманату збагатив надбання укра-
їнської військово-морської традиції, 
накреслив основні концептуальні на-
прямки подальшої розбудови флоту при 
наявності сприятливих умов.

Висвітлюючи історичні, географічні, 
етнічні, політичні та матеріально-тех-
нічні передумови відродження україн-
ського національного військового флоту 
в період діяльності УЦР, С.  Литвин та 
А.  Лубенець зазначають, що «наявність 
передумов історичного характеру зу-
мовлена тим, що з давніх-давен морські 
традиції Київської Русі, героїчної доби 
козацтва зберігалися у пам’яті народу. 
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З початком Української національно-
демократичної революції 1917  р. вони 
підживлювали державницькі прагнення 
українського народу, прагнення мати 
свій національний військовий флот» [10; 
17, с. 8–9].

Науковці констатують, що протягом 
усієї історії свого існування Чорномор-
ський флот був географічно пов’язаний 
з долею українців, що споконвіку насе-
ляли Причорноморський регіон. Реалі-
зація матеріально-технічних та інших 
потреб Чорноморського флоту здійсню-
валась, як правило, за рахунок україн-
ських регіонів [10; 17, с. 8–9].

Аналізуючи різні радянські й укра-
їнські джерела, С. Литвин і А. Лубенець 
дійшли висновку, що на 1917  р. осо-
бовий склад Чорноморського флоту 
на 80% складався з українців, про що 
зазначалось на засіданнях Чорномор-
ського Центрофлоту  – органу, який 
ніяк не можна було запідозрити у при-
хильності до процесу українізації ЧФ у 
1917–1918 рр. [10]. Про цю цифру гово-
рить і більшість українських джерел, до 
якої схиляється і автор цих рядків, тоді 
як радянські історики подають 65–70% 
українців на ЧФ, які наводить і сучас-
ний український історик В.  Голубко, а 
В. Сергійчук, посилаючись на слова в од-
ному з публічних виступів віце-адмірала 
О. Колчака, говорить про 90% українців 
на ЧФ [10].

На думку С.  Литвина і А.  Лубенця, 
комплектування Чорноморського флоту 
на початку ХХ ст. переважно українцями 
можна пояснити декількома причинами: 

по-перше, через те, що географічно 
ЧФ був розташований або поблизу укра-
їнських етнічних земель (Кримський 
півострів. – С. Г.), або безпосередньо на 
них. У воєнних умовах більш спрощена 

система постачання рекрутського мате-
ріалу з найближчих до Чорного моря ре-
гіонів мала очевидні переваги;

по-друге, через те, що Балтійський 
флот прикривав столичний регіон, до 
його комплектування ставилися більш 
прискіпливо, тому комплектувався ЧФ 
здебільшого колишніми заводчанами, 
які порівняно з селянами були більш 
технічно підготовленими;

по-третє, комплектування ЧФ за 
рахунок здебільшого українського се-
лянства здійснювалося й з причин во-
єнно-промислової стратегії, суть якої 
полягала у необхідності збереження ре-
зерву кваліфікованої робочої сили по-
близу столичного регіону імперії, який 
одночасно був одним із найпотужніших 
центрів російської воєнної промисло-
вості [10].

Вчені зазначають, що «тоді як 4/5 
всіх нижчих чинів Чорноморського фло-
ту традиційно складали моряки україн-
ського походження, то зовсім протилеж-
ним було становище серед офіцерського 
корпусу. Майже всі офіцери були ви-
хованцями петербурзького Морського 
корпусу і нерідко належали до відомих 
російських дворянських родів, що росли 
і виховувалися в традиціях монархічно-
го ладу» [10].

На думку дослідників, ця так звана 
«закритість і кастовість» у твердженні 
радянської історіографії була зручною 
для пояснення запрограмованої біль-
шовиками «класової боротьби», що 
знайшла своє втілення у звірячих та 
безглуздих убивствах чорноморських 
офіцерів збільшовиченими матросами 
восени–взимку 1917 р. Відносно низька 
активність офіцерів-чорноморців щодо 
українського руху, на думку С.  Литви-
на і А.  Лубенця, яку ми теж поділяємо, 
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спричинилась перш за все несприйнят-
тям більшістю офіцерів соціалістичних 
гасел Центральної Ради, а їх імперська 
ментальність не була сприятливим фак-
тором для українізації, проте з часом 
ставлення значного прошарку офіцер-
ства до українського питання змінилося 
на краще.

Аналізуючи помилку Центральної 
Ради, науковці зазначають, що вона до-
вгий час не вважала, що український на-
род має право бути державним народом 
та мати власну державу, і, перебуваючи 
у полоні спокусливих соціалістичних га-
сел, не змогла повною мірою реалізувати 
потенціал українського національного 
руху.

Розуміння Центральною Радою, що 
побудова українського війська, україн-
ського флоту є справою державотворен-
ня, прийшло занадто пізно і мало, так 
би мовити, вимушений характер, кон-
статують дослідники [10]. На цю «виму-
шеність» діяльності Центральної Ради 
щодо організації військово-морсько-
го будівництва, поряд з С.  Литвином і 
А. Лубенцем, звертає увагу і Д. Сидорук. 
Він вважає, що «перехід окремих мор-
ських сил Чорноморського флоту на бік 
України примусив органи влади засну-
вати у Києві 22 грудня 1917 р. Генеральне 
секретарство морських справ (з березня 
1918 р. – Морське міністерство) під про-
водом Д. Антоновича» [10; 28, с. 68].

Дослідники зазначають, що «з пер-
шого дня свого існування новостворене 
морське відомство не отримало належ-
ної уваги з боку уряду В.  Винниченка, 
а його відоме твердження, що «не своєї 
армії нам соціал-демократам треба, а 
знищення всяких постійних армій» – ві-
дображало справжнє ставлення провід-
ників Центральної Ради до військового 

будівництва і до Чорноморського флоту 
зокрема» [10].

Погоджуючись з думкою С.  Литви-
на і А. Лубенця щодо значних помилок 
керівництва Центральної Ради в питан-
нях національного державотворення 
та військового будівництва, вважаємо, 
що в певних моментах їхні думки дещо 
категоричні. Керівництво УЦР досить 
тривалий час не підтримувало ідеї по-
вної незалежності України, але висту-
пало за автономію України у складі май-
бутньої демократичної Росії з багатьма 
атрибутами державності, включаючи і 
саму Центральну Раду як державниць-
ко-представницький орган. У питаннях 
військового будівництва, незважаючи 
на великі помилки, Центральна Рада 
виступала організовуючою і спрямо-
вуючою силою в процесах, що постали 
перед вояками-українцями російської 
армії і флоту для створення українізо-
ваних армійських і флотських частин 
та екіпажів, відродження національних 
військових традицій, а пізніше і для по-
будови вже власне українських зброй-
них сил.

Для створення українського флоту, 
констатує А.  Лубенець, існувала вагома 
матеріально-технічна база, яка у сукуп-
ності з добре підготовленим особовим 
складом становила достатньо високий 
бойовий потенціал ЧФ і давала мож-
ливість йому вирішувати складні опе-
ративно-стратегічні завдання. Основу 
Чорноморського флоту наприкінці Пер-
шої світової війни становили 177 бойо-
вих кораблів та понад 220 суден різно-
го призначення, а кількість особового 
складу дорівнювала 47735 чоловік. Але 
вже станом на 28 квітня 1917 р. у складі 
ЧФ було приблизно 30000 матросів  [17, 
с. 8].
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Говорячи про діяльність осеред-
ків українського національного руху 
в Криму та Севастополі, С.  Литвин та 
А.  Лубенець зазначають, що початок 
цьому процесу поклало створення не-
легальних гуртків, і після Лютневої 
революції 1917  р. вони зіграли значну 
роль у справі побудови національно-
го військового флоту. Після створення 
навесні 1917  р. Ради Української Чор-
номорської громади український рух 
набрав організованого характеру і за-
вдяки допомозі цієї організації вже в 
кінці квітня 1917 р. у переважній біль-
шості кораблів ЧФ, берегових військах, 
Севастопольській морській фортеці, 
частинах морської авіації було створено 
українські ради і гуртки. «У Севастопо-
лі провідну роль в українському русі на 
той час відігравав лідер кримської ор-
ганізації Української партії соціалістів-
революціонерів (УПСР), член ЦР і член 
виконкому Севастопольської ради де-
путатів армії, флоту і робітників міста 
прапорщик К.  Величко, який з червня 
(1917  р.  – С. Г.) очолив і Севастополь-
ську Українську раду»,  – констатують 
науковці  [10]. А.  Лубенець наголошує, 
що «після Петроградського жовтнево-
го (більшовицького. – С. Г.) перевороту 
політична боротьба навколо Чорномор-
ського флоту та Криму поступово на-
бувала збройного характеру, що стало 
прологом широкомасштабної грома-
дянської війни» [17, с. 10].

У цьому зв’язку автор статті притри-
мується думки, що під час всієї Україн-
ської національно-демократичної рево-
люції 1917–1921  рр. збройна боротьба 
за незалежність мала національно-ви-
звольний характер, це була національно-
визвольна війна з елементами громадян-
ського протистояння.

Значний інтерес для досліджува-
ної нами теми має інформаційно на-
сичена, з використанням архівних дже-
рел та маловідомих матеріалів праця 
П.  Гай-Нижника. В ній автор змістовно 
і неупереджено досліджує процес вій-
ськово-морського будівництва в Укра-
їні, зокрема в Криму, під час існування 
Центральної Ради Української Народної 
Республіки (березень 1917  р.  – 29  квіт-
ня 1918  р.) та Української Держави, 
або Гетьманату П.  Скоропадського 
(29 квітня – 14 грудня 1918 р.)  [2]. Вче-
ний зазначає, що «в листопаді 1917 року 
Центральна Рада, проголошуючи ІІІ Уні-
версалом Українську Народну Респу-
бліку, не включила Крим до її складу… 
Проте українізація Чорноморського 
флоту, що не припинялась увесь цей час, 
і придушення російськими більшовика-
ми кримськотатарської автономії на по-
чатку 1918 року створили нову політич-
ну ситуацію навколо Криму, в результаті 
чого Центральна Рада змінила свою по-
літику щодо півострова» [2, с. 38].

У цьому зв’язку дослідник наводить 
цікаву інформацію про проведення 
10  січня 1918  р. у Києві І Українського 
морського з’їзду, «який розглянув:

1) звіт Української морської ради;
2) інформацію Генерального морсь-

кого секретарства про його роботу;
3) доповіді з місць;
4) стан і перспективи Чорноморсько-

го флоту;
5) питання запровадження морської 

служби на добровільних засадах;
6) ставлення військового і торговель-

ного флоту до УНР;
7) проблему організації профспілки 

моряків тощо.
12 січня 1918 року матрос  – делегат 

від Морського з’їзду – на засіданні Малої 
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ради УНР виголосив вітальну промову 
до Української Центральної Ради»  [2, 
с. 39].

Також, на думку автора статті, важ-
ливим моментом для зміни політики 
керівництва Центральної Ради щодо 
Криму стало відрядження ще в жовтні 
1917  р. Д.  Антоновича як посланця від 
Генерального секретаріату (уряду авто-
номної України) на Південь України для 
з’я су ван ня питання українізації ЧФ. Він 
з’я су вав, що український рух на флоті 
дуже поширений, але не організований 
і не має керівництва. «Найбільшою і 
найвпливовішою українською групою 
була команда панцерника (дредноута) 
«Воля», який навіть підіймав україн-
ський прапор. В той же час на іншому 
панцернику (а їх на Чорноморському 
флоті було лише два) «Три святителя» 
команда була прихильна переважно до 
більшовиків. Залоги ж інших менших 
кораблів орієнтувалися, як правило, на 
настрої цих броненосців»,  – констатує 
науковець [2, с. 38].

П.  Гай-Нижник доводить, що після 
повернення з відрядження «Д.  Анто-
нович переконався у двох речах: Чор-
номорський флот є українським як за 
особовим складом, так і за духом, та в 
тім, що без Севастополя, як головної 
морської бази-фортеці, про український 
військово-морський флот на Чорному 
морі не може бути й мови. А отже, укра-
їнським мусить бути й Кримський пів-
острів» [2, с. 38].

Вже будучи Генеральним секретарем 
з морських справ, Д.  Антонович запро-
понував, а Мала рада УНР затвердила 
проект українського морського прапо-
ра, виробленого Українською Морською 
радою. Він мав «складатися з двох смуг – 
жовтої (вгорі) та синьої (внизу); на синій 

розташовано золотий знак князя Во-
лодимира  – тризуб з хрестом угорі»  [2, 
с. 39].

Та на перешкоді цим планам стала 
військова агресія Радянської Росії на 
чолі з В. Леніним проти УНР.

Як зазначає А. Лубенець, щодо Кри-
му і Чорноморського флоту більшовики 
мали власний план: встановити в Криму 
свою владу і втягнути ЧФ у вир повно-
масштабної війни, що вже почалася на 
території колишньої Російської імпе-
рії [17, с. 10].

«Для встановлення в Криму свого 
режиму,  – зазначає дослідник,  – Рада 
народних комісарів (більшовицький 
уряд. – С. Г.) надала місцевим більшови-
кам величезні гроші – 49 мільйонів кар-
бованців, а севастопольські більшовики 
розгорнули широку кампанію з дискре-
дитації Центральної Ради, що після по-
валення Тимчасового уряду розгляда-
лася ними «винятково як буржуазна 
контрреволюція» [17, с. 10]. Коротко зга-
дуючи про перебіг більшовицько-укра-
їнської війни в кінці 1917  – на початку 
1918  р., підписання 27 січня (9 лютого) 
1918 р. Берестейського мирного догово-
ру між УНР і Центральними держава-
ми  – Німеччиною, Австро-Угорщиною, 
Болгарією, Туреччиною та звільнення 
німецькими військами разом із підрозді-
лами військ УНР Києва, П. Гай-Нижник 
зауважує, що ще 14 лютого 1918  р. на 
засіданні Ради народних міністрів УНР 
було визначено за можливе погодити-
ся на укладання миру з Радянською Ро-
сією за умови, що «Крим остається під 
впливом України» і «весь флот (також 
і торговельний) на Чорному морі на-
лежить тільки Україні»  [2, с.  39]. Проте 
позиція більшовиків виявилась зовсім 
іншою. Ще в лютому 1918 р., тимчасово 
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захопивши владу в Криму, вони відразу 
ж відкинули будь-яку можливість ви-
рішення питання передачі частини ЧФ 
Україні. Розкриваючи подальші плани 
керівництва УНР щодо Криму і Севасто-
поля, П. Гай-Нижник акцентує увагу на 
підготовці урядом УНР військової опе-
рації із захоплення Криму і Севастополя 
та констатує, що «на заваді її здійсненню 
стали німці, які самі окупували півост-
рів» [2, с. 39].

Аналізуючи ситуацію, що виникла 
навколо Чорноморського флоту у берез-
ні 1918 р. з наближенням до Криму союз-
них Україні німецьких військ, А.  Лубе-
нець виокремлює три окремі політичні 
сили, які мали діаметрально протилежні 
цілі. Першою з них був більшовицький 
Раднарком, який прагнув не допустити 
переходу флоту під українську юрис-
дикцію і заради збереження свого по-
літичного рейтингу був готовий піти на 
крайнощі, зокрема, більшовики зажада-
ли негайної евакуації до Новоросійська 
найновіших кораблів, а решту планува-
ли знищити. Другу політичну силу пред-
ставляли українські осередки, що були 
зацікавлені у збереженні флоту і пере-
веденні його під українську юрисдикцію. 
Третьою, нестійкою, частиною, на думку 
А.  Лубенця, були осередки російських 
партій, що складали небільшовицьку 
опозицію в Центрофлоті і до яких при-
єдналося флотське офіцерство на чолі з 
контр-адміралом М.  Сабліним. Історик 
стверджує, що «об’єд нан ня антибіль-
шовицьких сил заради збереження ЧФ 
і призвело до підняття ним українських 
прапорів 29 квітня 1918 р.» [17, с. 11].

Досліджуючи воєнно-морську по-
літику Центральної Ради, А.  Лубенець 
зазначає, що Генеральному секретар-
ству морських справ вдалося добитися 

схвалення 14 січня 1918 р. «Тимчасового 
закону про флот Української Народної 
Республіки», в якому вперше була офі-
ційно викладена концепція воєнно-мор-
ської доктрини УНР [17, с. 11]. Згідно з 
цим законом Чорноморський флот пере-
ходив у власність УНР і вона мала нести 
всі витрати, пов’язані з його утриман-
ням. Проте впровадженню цього закону 
в життя, наголошує науковець, заважала 
відсутність реального впливу на Чорно-
морський флот, а своєчасно не вирішена 
на Брест-Литовських переговорах про-
блема ЧФ і Криму стала найсерйозні-
шою перешкодою у здійсненні військо-
во-морської політики УЦР [17, с. 11].

А.  Лубенець здійснив історичну пе-
ріодизацію будівництва українського 
військового флоту в добу Центральної 
Ради, яка складалася з трьох етапів: І  – 
«стихійно-революційний» (з березня 
по листопад 1917 р.) – етап українізації 
Чорноморського флоту, що розпочала-
ся за ініціативою матросів-українців; 
ІІ етап, умовно названий «законотвор-
чим» (з листопада 1917 р. – до середини 
січня 1918  р.), відзначився законотвор-
чою ініціативою уряду вже фактично 
самостійної України з військово-мор-
ських питань: розпочато створення 
управлінського апарату, розроблено 
військово-морську доктрину тощо; 
ІІІ  етап  – «організаційно-практичний» 
(березень–квітень 1918  р.)  – розпочав-
ся у березні з призначенням полковника 
О. Жуковського в.о. морського міністра, 
який приступив до реалізації національ-
ної воєнно-морської доктрини на онов-
лених засадах «Тимчасового закону про 
флот», а апогеєм цього періоду, на думку 
науковця, стало підняття на ЧФ 29 квіт-
ня українських прапорів  [17, с.  11–15]. 
Автор зазначає, що «попри енергійну 
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діяльність Морського міністерства на-
весні 1918  р., попередні численні про-
рахунки у військово-морській політи-
ці Центральної Ради, а також зовнішні 
фактори не дозволили йому реалізувати 
той потенціал, який існував для розбу-
дови українського флоту» [17, с. 13].

Науковець наголошує на комплексі 
помилок з боку провідників УЦР та уря-
ду у галузі військово-морського будівни-
цтва, їх неспроможності до послідовного 
відстоювання українських національних 
інтересів щодо Чорноморського флоту, 
небажання залучити на службу Укра-
їні офіцерський склад флоту та інші 
прорахунки, які завдавали українській 
державі величезних воєнно-політич-
них втрат. Також вони досить відчутно 
вплинули на авторитет українських сил 
Криму та Севастополя, дезорієнтували 
їх подальшу державотворчу діяльність. 
Це допомогло більшовицькій Росії здій-
снити широкомасштабну агресію проти 
суверенної УНР, а Чорноморський флот, 
навколо якого створився один з епіцен-
трів конфронтації між Раднаркомом і 
Центральною Радою, втратив більшість 
свого особового складу, а також кілька 
найновіших кораблів, що були затоплені 
більшовиками під Новоросійськом, – за-
значає в висновках свого дослідження 
науковець.

З другої половини 2000-х  років і до 
сьогодні з’явилася значна кількість нау-
кових праць, присвячених безпосередньо 
досліджуваній нами темі. До них слід від-
нести дослідження сучасних українських 
істориків І.  Гриценка, Ю.  Каліберди, 
О. Луговського, М. Мамчака, В. Приходь-
ка, Я. Тинченка [3; 5; 18; 19–22; 26; 30–31]. 
Зокрема, стаття Ю. Каліберди висвітлює 
процеси українізації на Чорноморському 
флоті як важливої складової будівництва 

національних військово-морських сил. У 
статті О. Луговського йдеться про орга-
нізаційні аспекти будівництва збройних 
сил Української Держави 1918 р., в т. ч. і 
військово-морського флоту. В публікації 
В.  Приходька висвітлюється функціо-
нування Чорноморського флоту в часи 
Центральної Ради, Гетьманату та Ди-
ректорії УНР. Автор лаконічно, але зміс-
товно і в хронологічній послідовності 
констатує про етапи державного та вій-
ськового будівництва в Україні взагалі 
і в Криму зокрема [26]. Проте викликає 
принаймні подив посилання автора на 
архівні джерела, що стосуються загаль-
новідомих фактів, наприклад, проголо-
шення Центральною Радою IV Універса-
лу та її звернення про військову допомогу 
до Центральних держав.

У книгах М.  Мамчака систематизу-
ється історія українського флоту і по-
вертаються із забуття багато невідомих 
раніше сторінок військово-морської 
історії України, зокрема 1917–1921  рр. 
Його праці з використанням багатого 
архівного історичного матеріалу напи-
сані у популярній формі історично-до-
кументального нарису. Автор говорить 
про боротьбу моряків-чорноморців у 
створенні національних військово-мор-
ських сил  – Державного Флоту УНР і 
Української Держави, причини успіхів і 
невдач на цьому шляху, відкриває істо-
ричне підґрунтя кривавих трагедій, що 
розгорнулися на Чорноморському флоті 
і в Севастополі в кінці 1917 – на початку 
1918  рр., відтворює біографії офіцерів і 
адміралів українських військово-мор-
ських сил цього періоду, подає назви ко-
раблів та дії їх екіпажів, які в непростих 
політичних умовах розпаду Російської 
імперії приймали рішення виступити на 
захист і служити українському народові.
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У працях Я.  Тинченка, теж поданих 
у формі науково-популярних видань, 
розглядаються організація та діяльність 
державних морських інституцій, які за-
ймались питаннями функціонування 
військового флоту, створення україн-
ської військово-морської уніформи, 
участі моряків-чорноморців у Першій 
більшовицько-українській війні (гру-
день 1917  – лютий 1918  рр.). Автор ви-
користав низку документів та газетних 
публікацій того часу, невідомих широко-
му загалу.

Зокрема, досліджуючи долю Чорно-
морського флоту в Севастополі навесні–
влітку 1918 р., Я. Тинченко зазначає, що 
після взяття німцями Одеси, Очакова та 
Миколаєва весь Чорноморський флот 
зібрався у Севастополі у складі 8 ліній-
них кораблів (броненосців), 4 крейсерів, 
6 гідрокрейсерів, 27 міноносців, 17 під-
водних човнів, 5 канонерських човнів, 6 
мінних загороджувачів і над ними майо-
ріли червоні прапори [30, с. 34].

Як згодом виявилося, командувач 
ЧФ контр-адмірал М. Саблін та інші мо-
ряки сподівалися, що українські війська 
(Кримська група Окремої Запорозької 
дивізії Армії УНР. – С. Г.) зможуть запо-
бігти захопленню кораблів німецькими 
військами.

29 квітня 1918 р. о 16-й годині на лі-
нійному кораблі «Георгий Победоносец», 
на якому перебував командувач фло-
ту, було подано сигнал: «Флоту підняти 
Український прапор». У цьому зв’язку 
автор наводить маловідому інформацію, 
що під час підняття українських прапо-
рів «майже весь флот, крім міноносця 
«Пронзительный», виконав цей наказ. 
На міноносці залишився червоний пра-
пор. Щоб не починати протиборства, 
Саблін наказав командирові міноносця 

залишити севастопольський рейд і пере-
йти до Новоросійська. Увечері (29 квіт-
ня.  – С. Г.) «Пронзительный» та ще 13 
міноносців, команди яких відмовилися 
залишатися в Криму, вийшли із Севас-
тополя та відправилися до Новоросій-
ська» [30, с. 35].

Під час вступу 1 травня 1918  р. ні-
мецьких військ до Севастополя, зазна-
чає дослідник, їх «було зустрінуто «вій-
ськовим парадом», яким керував член 
військової ради самопроголошеної у 
Криму Республіки Таврида та комендант 
фортеці Севастополь полковник Карпов. 
Німці одразу зіткнулися в Криму з бага-
товладдям. Причому кожна з влад пре-
тендувала на кораблі Чорноморського 
флоту. Аби уникнути будь-яких непоро-
зумінь, німецьке командування просто 
оголосило всі корабельні команди Чор-
номорського флоту (маючи на увазі ті 
кораблі, які залишилися у Севастополі, 
тому що частина флоту ввечері 30 квітня 
згідно з наказом М. Сабліна відпливла до 
Новоросійська. – С. Г.) військовополоне-
ними, звезло їх на берег, виставило біля 
кораблів свою варту та підняло на них 
кайзерівські військово-морські прапо-
ри» [30, с. 36].

Історик звертає увагу на той факт, що 
у Севастополі німці захопили величезну 
кількість пасажирських і торговельних 
кораблів, зокрема ті, які належали різ-
ним країнам Антанти. Іноземні кораблі 
були одразу оголошені військовою здо-
биччю, інші  – або мали бути передані 
попереднім приватним власникам, або 
оголошувались інтернованими. І лише 
три, що підняли українські прапори,  – 
«Царь», «Чатыр-Даг» та «Алексей»  – не 
потрапили до цього списку [30, с. 36].

Також німці, констатує науковець, 
реквізували до складу свого флоту 



189Українознавство №3 (84) 2022

Губський С. Питання становлення та діяльності...

чотири підводні човни: «Буревестник», 
«Утка», «Орлан» і «Гагара». Вони отри-
мали нові німецькі найменування:  Us-1, 
Us-2, Us-3, Us-4, а команди цих підвод-
них човнів були укомплектовані німець-
кими моряками  [30, с.  36]. Дослідник 
І.  Гриценко зазначає, що, крім підвод-
них човнів, німці влітку 1918  р. вико-
ристовували для своїх потреб плавучу 
майстерню «Кронштадт», переймено-
вану на «Фляйс», яку вивели в Босфор, 
9 есмінців  – «Счастливый», «Быстрый», 
«Гневный», «Капитан Сакен», «Зоркий», 
«Звонкий», «Жуткий», «Живой», «За-
видный», 3 кораблі типу «Эльпидифор», 
4 буксири, 1 яхту та декілька інших ко-
раблів, запевняючи українську сторону 
в тимчасовості такого стану справ  [3, 
с. 113]. За словами історика, есмінці по-
значалися літерою «R» (що вона означає, 
встановити не вдалося) та відповідним 
номером, підводні човни мали марку-
вання «Us» (Untersee schiff – підводний 
корабель), сторожові пароплави мали на 
борту літеру «F»  – (Flachdampfer  – сто-
рожове судно), а «Лукум», колишня яхта 
головнокомандувача флоту, у німець-
ких документах згадувалася як Armierte 
Yacht, тобто «озброєна яхта» [3, с. 113].

І. Гриценко у своєму дослідженні на-
магається представити громадськості 
всеосяжний огляд української військо-
во-морської історії 1917–1918  рр. Ви-
кладаючи перебіг головних подій, автор 
спирається при цьому на великий масив 
як доступних, так і маловідомих широ-
кому загалу джерел (понад 100 одиниць) 
та фактів. Більшість із них, будучи розо-
середженими протягом багатьох десяти-
літь по кількох десятках різних видань, 
спогадів, документів, ще ніколи не були 
зіставлені, об’єднані та опубліковані в 
рамках одного дослідження. В цій праці, 

на відміну від багатьох інших праць з 
української воєнно-морської історії, го-
ловна увага приділяється з’ясуван ню 
політичних настроїв особового складу 
флоту, а також питанню державної на-
лежності тих чи інших кораблів ЧФ у 
1917–1918 рр.

Окрему увагу І.  Гриценко приді-
ляє організації і діяльності Українсько-
го Державного Флоту в Севастополі та 
інших містах Криму у травні–жовтні 
1918 р. і подіям на флоті після закінчен-
ня Першої світової війни та інтервенції 
Антанти (листопад–грудень 1918 р.). До-
слідник зазначає, що «факти, наведені в 
цій праці, мають раз і назавжди довести, 
що Україна мала всі шанси та ресурси, 
щоб реалізуватися як потужна військо-
во-морська держава ще в 1918 р., і тільки 
ціла низка політичних та військових об-
ставин, як внутрішніх, так і зовнішніх, 
завадила цим намірам втілитися в життя 
у повній мірі» [3, с. 6].

І. Гриценко і Я. Тинченко чимало міс-
ця приділяють долі Чорноморської ес-
кадри, яка перебувала у Новоросійську. 
Науковці зазначають, що німці на під-
ставі відповідної статті Берестейського 
мирного договору зажадали від Раднар-
кому передачі частини ЧФ під коман-
дуванням контр-адмірала М.  Сабліна 
Німеччині. Але більшовики прийняли 
рішення про затоплення флоту. 2 черв-
ня до Новоросійська прибув посланець 
із відповідним наказом В. Леніна. Після 
цього 10 червня 1918 р., констатують іс-
торики, німецьке командування надісла-
ло до Раднаркому ультиматум, у якому 
повідомлялося, що в разі, коли флот не 
буде повернуто до Севастополя, німець-
кі війська продовжать свій наступ  [30, 
с. 37–38]. Після наради командного скла-
ду, представників судових команд думки 
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розійшлися: одні стояли за повернення 
до Севастополя, інші  – за затоплення 
кораблів. Було вирішено провести за-
гальне голосування серед моряків з цьо-
го питання, на якому більшістю голосів 
перемогу здобули прихильники повер-
нення до Севастополя. І. Гриценко зазна-
чає, що 17 червня, піднявши андріївські, 
а над деякими кораблями й українські 
прапори, дредноут «Воля», гідрокрей-
сер «Император Траян», яхта «Креста» 
та 6 есмінців  – «Беспокойный», «Дерз-
кий», «Живой», «Пылкий», «Жаркий», 
«Поспешный» – під командуванням ка-
пітана 1-го рангу О. Тихменєва вийшли 
з Новоросійська в Севастополь й на цих 
кораблях 730 чоловік команди  – менше 
ніж чверть особового складу флоту, що 
залишився в Новоросійську [3, с. 114].

Прибувши 19 червня до Севастопо-
ля, кораблі були інтерновані німцями до 
кінця війни, на них було піднято кайзе-
рівський військово-морський прапор, 
а команди звезено на берег, при цьому, 
стверджує І.  Гриценко, вони формаль-
но ввійшли до складу т. зв. «кримсько-
української флотилії» під командуван-
ням контр-адмірала С.  Бурлея, члена 
створеного на початку червня 1918  р. 
Кримського крайового уряду на чолі з 
російським генералом, литовським та-
тарином за походженням С.  Сулькеви-
чем, який вже у першому своєму звер-
ненні до мешканців Криму зазначив, що 
сподівається отримати від німецького 
командування частину військових ко-
раб лів Чорноморського флоту задля 
охорони «територіальних вод Кримсько-
го краю» [3, с. 114; 30, с. 42]. При цьому 
І.  Гриценко зазначає, що С.  Бурлей був 
військовим міністром в уряді Сульке-
вича, а Я.  Тинченко констатує, що він 
обійняв посаду товариша (заступника) 

військового міністра цього уряду  [3, 
с. 114; 30, с. 42].

Кораблі, що залишилися в Новоро-
сійську – дредноут «Свободная Россия», 
9 есмінців та міноносців  – «Хаджибей», 
«Керчь», «Калиакрия», «Фидониси», 
«Прон зи тель ный», «Капитан-лейтенант 
Баранов», «Лейтенант Шестаков», «Смет-
ли вый» та «Стре ми тельный», – збільшо-
визованими матросами 18 червня були 
виведені за допомогою буксирів у відкри-
те море і безжально затоплені  [3, с. 114; 
30, с. 38].

Великою подією стало повернен-
ня додому з Новоросійська паропла-
вів, транспортів та інших невійськових 
кораблів, насильно виведених з чор-
номорських портів більшовиками та 
анархістами перед німецьким та австро-
угорським наступом. За допомогою ні-
мецько-турецької ескадри, констатують 
науковці, пароплави «Евфрат», «Ай-
Петри», «Юпитер», «Луч», «Анатолий 
Молчанов» та інші протягом 3–5 липня 
повернулися в порти України та Кри-
му [3, с. 115–116; 30, с. 38–42].

Значною сторінкою українського 
військово-морського життя, що відро-
джувалось у Севастополі навесні–влітку 
1918 р., наголошує Я. Тинченко, став під-
йом лінкора (дредноута) «Императрица 
Мария», який належав до нового типу 
російських військових кораблів і мав 
стати грізною зброєю на Чорному морі. 
7(20) жовтня 1916 р., коли корабель пе-
ребував у Північній бухті Севастополя, 
на ньому стався потужний вибух, після 
чого дредноут пішов на дно. Під час ви-
буху загинули 1 офіцер, 2 кондуктори 
та 225 матросів. Причини вибуху так 
остаточно і не з’ясували, констатує іс-
торик  [30, с.  43]. Він зазначає, що під-
йомом лінкора зацікавилося німецьке 



191Українознавство №3 (84) 2022

Губський С. Питання становлення та діяльності...

командування. 23 травня 1918 р. у бухті 
Севастополя під керівництвом віце-ад-
мірала В.  Каніна та інженера Г. Сіденс-
нера здійснено підйом «Императрицы 
Марии», а необхідні кошти для цієї опе-
рації були виділені урядом Української 
Держави. Ретельно дослідивши корпус 
корабля, «морські фахівці були змушені 
визнати, що після підйому дредноут уже 
не може використовуватися як військо-
вий корабель… Інженер Г. Сіденснер на-
діслав до Морського Генерального шта-
бу Української Держави… звіт про свою 
роботу» [30, с. 43].

Як уже зазначалося, 29 квітня 1918 р. 
відбувся державний переворот. За допо-
могою німців від влади було усунуто і 
розпущено Центральну Раду, скасовано 
УНР і на З’їзді хліборобів проголошено 
Українську Державу на чолі з гетьманом 
Всієї України, Військ козацьких і фльо-
ти (флоту) П.  Скоропадським. Павло 
Петрович Скоропадський (1873–1945), 
незважаючи на прихід до влади за до-
помогою Німеччини, наполягав на по-
верненні нею флоту Україні й не ба-
чив майбутнього Української Держави 
без Криму. У своїх спогадах він писав: 
«Кримський півострів, слабо, порівня-
но, заселений українцями, не входив 
до складу України. Варто поглянути на 
карту, щоб відразу зрозуміти, наскільки 
така держава не має даних для того, щоб 
бути життєздатною. Причому, треба за-
значити, що коли б у силу яких-небудь 
умов такі кордони могли б кінець кінцем 
установитися, без сумніву, Крим зро-
бився б найлютішим ворогом України, а 
весь цей багатющий український край… 
був би приречений на повільний зане-
пад, оскільки його порти Одеса і Маріу-
поль знаходились би під безпосередніми 
ударами з боку Криму» [23, с. 90–91].

З приводу вирішення питання повер-
нення флоту П. Скоропадський пізніше 
зазначав, що з перших днів його приходу 
до влади на засіданнях уряду було ви-
рішено все зробити для того, щоб пере-
вести флот під українську юрисдикцію, 
що і сталося восени 1918 р., але на дуже 
короткий термін. Він також згадував, що 
німці щодо флоту проводили політику 
його повного захоплення. Деякі судна 
вивозилися до Босфору, а цінне майно 
в портах конфісковувалося. Більшість 
матросів збільшовичились. Тому восени 
1918 р. для флоту було вирішено провес-
ти новий набір моряків. Непередбачува-
не становище з флотом ускладнювалося 
невирішеним питанням державної на-
лежності Криму і Севастополя. Без його 
роз в’я зання неможливо було вирішити 
питання кількості й кваліфікації необ-
хідного Україні військового флоту. Геть-
ман стверджував, що Україна не може 
існувати без Криму, тому що це буде 
якийсь тулуб без ніг. Крим має належати 
Україні на будь-якій умові: чи це буде по-
вне злиття або широка автономія, беру-
чи до уваги всі економічні, національні 
та релігійні інтереси мешканців півост-
рова [29, с. 281–284].

На відміну від попереднього уряду 
УНР, гетьман довірив справу будівни-
цтва флоту фахівцям. Для цього він сво-
їм наказом від 10 травня 1918  р. ство-
рив спеціальну комісію з реформування 
морського відомства на чолі з віце-ад-
міралом (пізніше гетьман П. Скоропад-
ський присвоїть йому звання повного 
адмірала. – С. Г.) А. Покровським. І. Гри-
ценко зазначає, що до складу комісії уві-
йшли досвідчені військово-морські воє-
начальники: віце-адмірал О.  Хоменко, 
контр-адмірал Д.  Ненюков, О.  Кликов 
і П.  Патон-де-Верайон  [3, с.  101–102]. 1 
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червня 1918  р. комісія А.  Покровського 
представила план будівництва і форму-
вання національного флоту Української 
Держави. Затверджений гетьманом, він 
став основою будівництва Українського 
Державного Флоту.

Як стверджує П. Гай-Нижник, 2 черв-
ня 1918  р. Німеччина офіційно (де-юре) 
визнала Українську Державу. Новий укра-
їнський посол у Берліні барон Ф. Штейн-
гель докладав чималих зусиль в налаго-
дженні державних справ з цією країною, 
в т. ч. й у військовій галузі [2, с. 42].

І.  Гриценко зауважує, що спочатку 
Україні вдалося повернути тільки ста-
рий лінійний корабель «Георгий Побе-
доносец», крейсери «Кагул» і «Память 
Меркурия», решта кораблів продов-
жували залишатися в руках німців  [3, 
с. 112]. Він констатує, що в Севастополі 
організовувалося офіційне воєнно-мор-
ське представництво. 21 травня 1918  р. 
був виданий наказ Ч. 6/069 такого зміс-
ту: «По наказу Ясновельможного Пана 
Гетьмана Всієї України капітан І рангу 
Михайло Остроградський признача-
ється офіційним представником Мор-
ського Міністерства Української Дер-
жави до м.  Севастополя для зв’язку з 
германським командуванням на Кримі 
по питанням, котрі торкаються: воєнних 
кораблів, транспортів і пароплавів, що 
базуються у Севастополі, їх особистого 
складу, севастопольського правління, а 
також по всіх воєнно-морських питан-
нях на Кримі»  [3, с.  108]. Начальником 
штабу офіційного представника був 
призначений капітан 1-го рангу (пізніше 
контр-адмірал) М.  Черніловський-Со-
кол і вже 27 травня 1918  р. М.  Остро-
градський розпочав поступовий залік 
до резерву в Севастополі всіх бажаючих 
офіцерів та унтер-офіцерів флоту, які не 

залишилися на дійсній службі, наголо-
шує дослідник [3, с. 108].

У цей час Морським відомством, за-
значає І. Гриценко, велася бурхлива під-
готовча робота. На основі «Тимчасово-
го закону про флот УНР» розроблявся 
новий закон про флот, який остаточно 
закріплював право Української Держа-
ви на Чорноморський флот (закон було 
прийнято вже за часів Директорії). Ви-
робляються і законодавчо проходять 
«Положення про корпус старшини 
воєнно-морського санітарного відом-
ства», «Положення про воєнно-мор-
ських агентів за кордоном», «Положення 
про демобілізацію кораблів торговель-
ної фльоти», «Штати Лоцмайстерських 
дистанцій», «Штати корпусу морської 
охорони побережжя», «Положення про 
раду Морського Міністра» та багато ін-
ших. За гетьмана П. Скоропадського на-
казом по Морському відомству Ч. 70 від 
23 травня 1918 р. почалося формування 
бригади морської піхоти у складі трьох 
полків для несення служби [3, с. 117].

Також, зауважує І.  Гриценко, роз-
виток флоту визначив потребу в укра-
їнській військово-морській символіці. 
Весною 1918  р. у Києві була заснована 
державна геральдично-прапорна комі-
сія (на той час з капітанами 1-го рангу 
О. Гаддом і М. Злобіним). Вона мала на 
меті виготовити низку службових пра-
порів для українського флоту, армії, 
дипломатичної служби, гетьманського 
двору та інших державних установ. 18 
липня гетьманом був затверджений го-
ловний результат діяльності комісії: но-
вий військово-морський прапор, який 
і до сьогодні, будучи одним із найста-
ріших прапорів українських збройних 
сил, в злегка зміненому вигляді є укра-
їнським військовим прапором [3, с. 117].
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15 липня був виданий закон про 
флотські уніформи (проект розробле-
ний комісією у складі контр-адмірала 
М. Остроградського, капітана 1-го рангу 
А.  Пчельникова, лейтенанта П.  Вукова 
та діловода Л.  Лазеровича), які спеці-
альним наказом були введені в ужиток 
10 вересня того ж року, констатує до-
слідник про ще одну сторінку військово-
морського будівництва періоду Гетьма-
нату [3, с. 118].

Досягнуті наприкінці літа 1918  р. 
результати не задовольнили гетьмана 
та його урядовців. Повернення всіх ко-
раблів у Севастополі під український 
прапор стало предметом тривалих пе-
ремовин з німцями. Врешті, в цей час 
вони почали схилятися до того, щоб по-
вернути Україні Чорноморський флот. 
Щоб прискорити цей процес, 17 серпня 
1918 р. до Берліна виїхали найвищі чи-
новники Української Держави  – голова 
Ради міністрів Ф.  Лизогуб та товариш 
(заступник) міністра іноземних справ 
О.  Палтов. Як воєнно-морський агент 
з ними був капітан 1-го рангу Ю. Свір-
ський. Як зазначає у своїй праці І. Гри-
ценко, «повноваження української 
делегації передбачали також ведення пе-
реговорів із німецьким урядом щодо пе-
редачі Українській Державі всіх військо-
вих кораблів Чорноморського флоту, що 
були у Севастополі. До списку кораблів, 
які повинні були перейти під україн-
ський прапор, було внесено: дредноут 
«Воля» (колишній «Імператор Олек-
сандр ІІІ»), крейсер «Кагул», 11 мінонос-
ців, група підводних човнів, 7 лінійних 
кораблів («Пантелеймон», «Евстафий», 
«Иоанн Златоуст», «Ростислав», «Три 
святителя», «Синоп», «Георгий Победо-
носец»), транспортні та допоміжні суд-
на» [3, с. 120].

Як зазначає П.  Гай-Нижник, візит 
урядової делегації виявився успішним: 
на сприятливих умовах для Гетьмана-
ту були вирішені питання торгівлі між 
двома державами, надання Німеччиною 
кредиту та ін. Німеччина дала згоду під-
тримати Українську Державу у вирішен-
ні територіальних суперечок із сусідніми 
державами [2, с. 44].

І. Гриценко наголошує, що внаслідок 
переговорів Ю. Свірський отримав усну 
гарантію того, що флот, зрештою, буде 
повернутий Україні, незалежно від того, 
чи буде їй належати Крим [3, с. 121].

Процес повернення кораблів під 
український прапор пришвидшився 
після візиту гетьмана до Німеччини. 3 
вересня 1918  р. на запрошення імпера-
тора Вільгельма  ІІ П.  Скоропадський 
відбув у його країну з офіційним візи-
том. Як наголошують П.  Гай-Нижник 
та І.  Гриценко, зустрічі гетьмана з кай-
зером, рейхсканцлером Г.  фон  Гертлін-
гом та німецькими військовими очіль-
никами виявилися успішними. Окрім 
політико-економічних, вирішувались і 
питання військового характеру. Науков-
ці констатують, що вже наприкінці літа 
1918 р. німці почали схилятися до того, 
аби повернути Україні Чорноморський 
флот та берегові укріплення [2, с. 44–45; 
3, с. 121]. 17 вересня 1918 р. німці пере-
дали до складу Українського Держав-
ного Флоту весь підводний дивізіон із 
17 підводних човнів, який було укомп-
лектовано старшинськими залогами, а 
в кінці жовтня під український прапор 
був повернений пароплав «Работник» та 
кілька інших суден, зазначає І.  Грицен-
ко [3, с. 122–126]. Аналізуючи відносини 
України і Криму, історик констатує, що 
в кінці жовтня 1918  р., після довготри-
валої економічної блокади півострова, 
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нарешті, офіційно було вирішено питан-
ня його повернення в склад Української 
Держави. Було вироблено прелімінарні 
(попередні. – С. Г.) умови входження пів-
острова як автономії до складу України. 
В компетенцію українського уряду офі-
ційно передавались зовнішня та митна 
політика Криму, а також керівництво 
флотом. Спільною були фінансова сис-
тема, експлуатація залізниць, пошти і 
телеграфу  [3, с.  126]. Також, зазначає 
дослідник, Крим отримував внутрішню 
автономію, свій крайовий парламент, 
територіальне військо, адміністрацію та 
статс-секретаря у справах Криму при 
Раді міністрів Української Держави. Тим 
часом Перша світова війна рухалася до 
свого завершення, і німці готувалися 
передати Чорноморський флот Украї-
ні. На знак цього, зазначає І.  Гриценко, 
на початку листопада в Севастополі на 
укріпленнях та на кількох торпедних та 
канонерських суднах замайорів україн-
ський морський прапор [3, с. 126].

Оцінюючи роль П.  Скоропадського 
у розбудові та відновленні військового 
флоту Української Держави, І. Гриценко 
констатує, що гетьманом був здійснений 
один із головних внесків у цю справу [3, 
с. 126]. «Новий володар України, хоч і не 
пов’язав свого життя з флотом, але він 
активно цікавився його проблемами… 
Якби гетьман не обрав кар’єру суходіль-
ного офіцера, то він, беззаперечно, став 
би офіцером воєнно-морським»,  – на-
голошує науковець [3, с. 126]. Також, за-
значає дослідник, він (гетьман.  – С. Г.) 
як професійний військовий прекрасно 
розумів місце й значення флоту в про-
цесі державотворення. Уряд гетьмана, 
на відміну від Центральної Ради, реаль-
но намагався збудувати сильне україн-
ське військо, подолати та пом’якшити 

обставини, що спричинили захоплення 
німцями українського флоту. Зрештою, 
це йому вдалося. «Справа відновлення 
Українського Державного Флоту в Криму 
та Севастополі загалом мала дуже вели-
ке значення для кінцевого затвердження 
на світовій арені Української Держави, 
яка під кінець свого існування була вже 
визнаною майже по всій Європі», – ро-
бить висновок вчений [3, с. 127–128].

14 листопада 1918 р. у день підписан-
ня в Комп’єнському лісі (Франція) дого-
вору з країнами Антанти про капітуля-
цію німецької імперії у Першій світовій 
війні німецьке командування повністю 
повернуло Українській Державі кораб-
лі Чорноморського флоту, що базува-
лися у Севастополі, Миколаєві, Одесі 
та Керчі. Фактично в листопаді 1918  р. 
Україна, нарешті, створила власні вій-
ськово-морські сили – український Чор-
номорський військово-морський флот 
став реальністю.

14 листопада 1918 р. гетьман П. Ско-
ропадський призначив адмірала А.  По-
кровського морським міністром Україн-
ської Держави, його заступниками стали 
контр-адмірал М.  Максимов в Одесі та 
контр-адмірал О. Гадд у Києві. І. Грицен-
ко у своєму дослідженні датою призна-
чення А.  Покровського морським міні-
стром називає 12 листопада [3, с. 174]. В 
цей час контр-адмірала В. Клочковсько-
го призначено головнокомандувачем 
Чорноморського флоту.

Поразка країн Четверного союзу 
ускладнила становище Української Дер-
жави. П.  Скоропадський, шукаючи під-
тримки країн Антанти та під тиском 
проросійськи орієнтованих політичних 
сил, був змушений 14 листопада 1918 р. 
проголосити федерацію з майбутньою 
небільшовицькою Росією.
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За день до оголошення «федератив-
ної грамоти», 13 листопада, на таємних 
зборах опозиційних гетьманові партій 
та організацій у Києві утворено Дирек-
торію УНР, яка вирішила відразу розпо-
чати боротьбу з політичним режимом 
Гетьманату. Наступного дня розпочало-
ся антигетьманське збройне повстання, 
очолюване В. Винниченком (1880–1951) 
та С.  Петлюрою (1879–1926), за відро-
дження УНР.

Країни Антанти, як переможці у ві-
йні, хотіли заволодіти всіма без винятку 
кораблями російського Чорноморського 
флоту, уневажнюючи їх дійсну на той 
час державну належність. І.  Гриценко 
зазначає, що «14 листопада журналіст-
ське агентство Associated press розпо-
всюдило в газетах Європи та Америки 
повідомлення, в якому доводилася необ-
хідність роззброєння кораблів Чорно-
морського флоту  – як німецьких, так і 
українських» [3, с. 174].

Отже, український військовий флот, 
констатує науковець, не міг би існувати 
в умовах інтервенції союзників – про це 
незабаром стало відомо і в українському 
Морському міністерстві [3, с. 174].

14 грудня гетьман зрікся влади і 
разом з цим його режим перестав іс-
нувати. Рада міністрів офіційно пере-
дала владу Директорії, яка 18 грудня 
урочисто вступила до Києва. Взявши 
владу, Директорія, однак, зустріла не-
визнання з боку Антанти, а відносини 
з білогвардійцями були визначені як 
ворожі та безповоротно зіпсовані ще з 
початку повстання. Як констатує І. Гри-
ценко, це фактично позбавило Україну 
флоту, адже до середини грудня всі ор-
гани управління військовим флотом на 
місцях остаточно опинилися в руках ін-
тервентів та під впливом білогвардійців. 

Більшість старшин флоту з падінням 
Гетьманату вважала себе уже вільною 
від присяги Українській Державі, а вій-
ськові кораблі та матеріальна частина 
флоту були захоплені інтервентами в 
листопаді – на початку грудня 1918 р. [3, 
с. 181–182].

Таким чином, хоча питання ста-
новлення та діяльності українського 
військово-морського флоту в Криму 
(березень 1917 – грудень 1918 рр.) в су-
часній українській історіографії певним 
чином досліджені та опрацьовані, ще 
залишається цілий ряд проблемних пи-
тань, які й до цього часу в українській 
військово-морській історіографії прак-
тично не були висвітлені дослідниками 
або ж висвітлені лише епізодично. Зо-
крема, йдеться про взаємовідносини 
українських моряків із представниками 
військових флотів союзників Німеч-
чини в зазначений період, ситуацію на 
Чорноморському флоті після падіння 
Гетьманату, яка розкрита в багатьох пра-
цях лише побіжно. Маловідомою, а то й 
невідомою залишається доля багатьох 
офіцерів і матросів, які відіграли значну 
роль у становленні українського флоту і 
після поразки Перших визвольних зма-
гань 1917–1921 рр. були змушені або емі-
грувати, або продовжувати боротьбу в 
інших умовах.

Особливо тема українського військо-
во-морського флоту в Криму актуальна 
сьогодні, в умовах повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну, тимчасової 
окупації рашистами частини української 
території, в т. ч. і Кримського півостро-
ва, тому ще раз варто закцентувати ува-
гу на побажаннях багатьох українських 
дослідників цього періоду до владних 
структур сучасної України врахову-
вати позитивний і негативний досвід 
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українських державних утворень 1917–
1921 рр.
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Тема дослідження діяльності Української Центральної 
Ради (УЦР) та Гетьманату П. Скоропадського у сфері вій-
ськово-морського будівництва, під час існування яких було 
поновлено українську морську традицію, завжди мала важ-
ливе значення в сучасній українській історіографії. Особли-
во вона стала актуальною з 2014 р., в часи анексії Росією 
українського Криму, розв’язаної «собирателями русских 
земель» війни на Донбасі, та повномасштабного російсько-
го вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р. з метою окупації 
України та ліквідації української державності.
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Анотація. Дослідження зорієнтоване на висвітлення становища кримських татар у 
Криму, аналізі державної політики України щодо забезпечення культурно-освітніх потреб 
кримських татар після 1991 р., що дасть можливість встановити хиби та прорахунки у 
здійсненні етнополітики незалежної України в Криму та унеможливити подібне у майбут-
ньому.

Актуальність досліджуваної проблематики обумовлена тим, що підтримання етно-
політичної стабільності є найголовнішим завданням етнонаціональної політики держави, 
запорукою територіальної цілісності та недоторканності. Водночас законодавство та дії 
державних органів влади повною мірою не забезпечили етнополітичної стабільності, що 
спричинило етнополітичну дестабілізацію з усіма її складовими (використання власної на-
ціональної меншини для анексії територій країни її проживання, незаконні референдуми, не-
оголошена гібридна війна).

Через освіту закладаються підвалини поглядів та ідеологій, стереотипи та упередження 
молодого покоління, яке згодом буде вирішувати долю країни. Тому, розглядаючи проблеми 
збереження та розвитку кримськотатарської мови в соціокультурному просторі Криму, ми 
акцентували увагу на прорахунках в гуманітарній політиці України щодо АР Крим.

Після 2014 р. в Україні прийнято низку законодавчих документів, які спрямовані на за-
хист прав кримськотатарського народу як корінного народу України. Також активізувалася 
діяльність кримськотатарських громадських організацій щодо національно-культурного від-
родження етносу. Однак, незважаючи на громадські ініціативи і проєкти, необхідною є роз-
робка та реалізація дієвої державної програми із захисту та розвитку кримськотатарської 
мови в умовах сучасних викликів. Одним із ключових положень цієї програми має стати роз-
виток мережі класів з кримськотатарською мовою навчання, відкриття та підтримка не-
дільних шкіл, видання підручників та додаткової літератури кримськотатарською мовою, 
фінансова підтримка громадських культурно-освітніх ініціатив. Важливою є розробка та 
підтримка проєктів, які б репрезентували кримськотатарську культуру в Україні та світі.

Ключові слова: кримські татари; ідентичність; освіта; кримськотатарська мова; 
АР Крим; державна політика.
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analyzing the state policy of Ukraine in the field of satisfying cultural and educational needs of the 
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Починаючи з 2014  р. в Україні осо-
бливої гостроти набули виклики в систе-
мі національної безпеки України: анексія 
Криму та етнополітичний конфлікт на 
Сході України; прояви сепаратизму та 
втрата контролю над частиною терито-
рії; формування самопроголошених ква-
зідержавних утворень на Донбасі; еска-
лація подій російсько-української війни 
після 24 лютого 2022 р. 

В умовах, коли кримськотатарський 
народ, для якого Крим є єдиною етніч-
ною територією, фактично знову після 
трагічних подій 1944 р. опинився у ролі 
дискримінованої спільноти, що змушена 
масово виїжджати з Криму, піддаватись 
гонінням та утискам за національною 
ознакою, важливим чинником є не лише 

підтримка мешканців окупованих тери-
торій, але й у першу чергу розроблення 
та реалізація дієвої стратегії реінтеграції 
окупованих територій. Кримські татари 
організовано виступили проти окупації 
Криму. Це автоматично перетворило їх 
на ворогів авторитарного російського 
режиму. За роки окупації вони зіткну-
лися з цілим арсеналом переслідувань: 
насильницькі викрадення, сфабриковані 
кримінальні справи, закриття Меджлі-
су, зупинка мовлення телеканалу AtR, 
обшуки в медресе та мечетях. Можна 
говорити, що, по суті, відбувається при-
хована депортація кримських татар з те-
риторії АР Крим.

Висвітлення становища кримських 
татар у Криму, аналіз державної політики 

Crimean Tatars after 1991, which will make it possible to identify errors and miscalculations when 
implementing ethnopolitics of independent Ukraine in Crimea and prevent similar ones in the future.

Relevance of the researched issues is due to the fact, that the ethnopolitical conflict in Crimea 
and east of Ukraine attested that maintaining ethnopolitical stability is the most important task of 
the ethnonational policy of the state, a guarantee of the territorial integrity and inviolability. At the 
same time, legislation and actions of state authorities did not fully ensure ethnopolitical stability, which 
caused ethnopolitical destabilization with all its components (using one's own national minority to 
annex the territories of the country of its residence, illegal referendums, undeclared hybrid war).

Foundations of views and ideologies, stereotypes and prejudices of the young generation who will 
later decide the fate of the country are laid through education. Therefore, considering the problems of 
preservation and development of the Crimean Tatar language in the socio-cultural space of Crimea, 
we focused on the miscalculations in the humanitarian policy of Ukraine towards the Autonomous 
Republic of Crimea.

After 2014 a number of legislative documents aimed at protecting the rights of the Crimean 
Tatar people as an indigenous people of Ukraine were adopted in Ukraine. The activities of Crimean 
Tatar public organizations concerning the national and cultural revival of the ethnic group were also 
intensified. However, despite public initiatives and projects, it is necessary to develop and implement 
an effective state program for the protection and development of the Crimean Tatar language in the 
conditions of modern challenges. One of the key points of this program should be the development of 
a network of classes with the Crimean Tatar language as a language of education, the opening and 
support of Sunday schools, publication of textbooks and additional literature in the Crimean Tatar 
language, and the financial support of public cultural and educational initiatives. It is important to 
develop and support projects that would represent Crimean Tatar culture in Ukraine and the whole 
world.

Key words: Crimean Tatars; identity; education; Crimean Tatar language; Autonomous Republic 
of Crimea; state policy.
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України щодо забезпечення культурно-
освітніх потреб кримських татар після 
1991  р. дасть можливість встановити 
хиби та прорахунки у здійсненні етнопо-
літики незалежної України в Криму, що 
унеможливить подібне у майбутньому, 
оптимізувати державну гуманітарну по-
літику та вдосконалити стратегію націо-
нальної безпеки України.

Динамічні зміни у складі населен-
ня Кримського півострова, сукупність 
взаємопов’язаних етнічних сегментів і 
характер та інтенсивність політичних 
і етнічних процесів вирізняють Крим 
як етнорегіон України. На ґрунті міс-
цевої специфіки тут знаходять концен-
трований вияв етнополітичні фактори. 
Важливими чинниками культурного і 
духовного життя Криму стали масове 
повернення кримських татар та інших 
репресованих етносів на свою історичну 
батьківщину і зміна етнічного складу на-
селення півострова. 

Станом на 1 січня 1989 р. (за підсум-
ками перепису населення) у Крим по-
вернулося 38365 кримських татар  [23, 
с.  113], а на 1 січня 1992  р. їх кількість 
зросла до 157862 осіб [35].

Кількість кримських татар у скла-
ді населення Автономної Республі-
ки Крим (без м.  Севастополя) досягла 
12,8%. У Бахчисарайському, Кіровсько-
му, Первомайському, Радянському ра-
йонах вона становила від 24% до 29%, 
у Білогірському  – 30% від загального 
числа мешканців. Найбільша кількість 
кримських татар проживала в Сімфе-
ропольському районі  – 30,5  тис.  осіб, 
м. Сімферополь – 24,5 тис. осіб, у райо-
нах: Бахчисарайському  – 23,8  тис.  осіб, 
Білогірському  – 21,9  тис. осіб, Чер-
воногвардійському  – 18,5 тис. осіб, 
Джанкойському  – 18,4 тис. осіб, 

Кіровському – 15,6 тис. осіб, Сакському – 
14,5 тис. осіб, найменше їх у м.  Керч  – 
1983, Красноперекопську – 1215, м. Алу-
шта  – 2760, м.  Ялта  – 2139 осіб. Слід 
зазначити, що, відповідно до перепису 
населення 1939 р., значна частина крим-
ських татар (близько 70%) проживала в 
передгірському районі і на Південному 
березі Криму [35].

Розселення депортованих осіб здій-
снювалося надзвичайно нерівномірно 
й не завжди відповідало бажанню ре-
патріантів жити в тій чи тій місцевості 
(у містах було розселено 27%, а в селах – 
73%) [35]. 

За даними Всеукраїнського перепису 
населення України 2001 р., в Автономній 
Республіці Крим проживало 24,3% укра-
їнців, 58,3% – росіян, кримських татар – 
12,1%, представників інших національ-
ностей – 5,3%, зокрема, білорусів – 1,4%, 
татар – 0,5% тощо. Окрема статистика по 
місту Севастополю свідчить про перева-
жання російського населення (71,6%), 
майже середньостатистичний по Криму 
відсоток українців (22,4%) та нечисленну 
кримськотатарську громаду (0,5%)  [37, 
с. 19].

Таким чином, кримські татари скла-
ли третю за чисельністю етнічну групу в 
регіоні, при цьому найбільш організова-
ну й політично активну.

Суттєвим фактором суспільно-по-
літичного життя АРК є мовна орієнта-
ція мешканців Криму, що обумовлю-
ється їхнім геополітичним вибором. 
Тут досить сильні проросійські настрої, 
мовне протистояння. Все це, обтяже-
не обмеженими фінансовими і матері-
ально-технічними ресурсами держави, 
створювало сприятливі умови для де-
структивних процесів в соціокультур-
ній сфері Криму. 
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За даними Всеукраїнського перепи-
су 2001  р., за рідною мовою населення 
Криму розподілялося так: українську як 
рідну визнають 10,1% населення, росій-
ську – 77,0%, кримськотатарську – 11,4%, 
інші мови як рідні – 1,5% [1, с. 5]. 

У 2008  р., за даними Центру О. Ра-
зумкова, російську мову назвали рідною 
абсолютна більшість (95,7%) росіян, пе-
реважна більшість (76,7%) українців і 
досить значна частина (9,1%) кримських 
татар [8, с. 75]. Кримськотатарську мову 
визнають рідною 86,5% кримських та-
тар, а також невеликі частки українців 
(2,2%) та росіян (0,9%)  [8, с.  75]. Укра-
їнська мова є рідною для 17,9% україн-
ців і незначних часток кримських татар 
(2,5%) та росіян (2,1%) [8, с. 75].

Абсолютна більшість представників 
усіх національно-етнічних груп (97% ро-
сіян, 91,5% українців, 79,9% кримських 
татар) вільно володіють російською мо-
вою. Українською  – відносна більшість 
(43,9%) українців, 20% росіян, 16,2% 
кримських татар. Зовсім не володіють 
українською мовою 6,7% українців, 12% 
росіян, 18,9% кримських татар. Крим-
ськотатарською мовою володіють 87,3% 
кримських татар, натомість абсолют-
на більшість росіян (93,6%) та україн-
ців (85,8%) не володіють зовсім. Однак 
12,9% українців і 5,5% росіян тією чи 
іншою мірою її розуміють, можуть нею 
розмовляти – відповідно 7,1% і 2,3% [8, 
с. 75].

Через освіту закладаються підвали-
ни поглядів та ідеологій, стереотипи та 
упередження молодого покоління, яке 
згодом буде вирішувати долю країни. 
Тому, розглядаючи проблеми збере-
ження та розвитку кримськотатарської 
мови в соціокультурному просторі Кри-
му, необхідно визначити прорахунки 

в гуманітарній політиці України щодо 
АР Крим.

У свою чергу розвиток мережі освіт-
ніх закладів має орієнтуватися на за-
доволення мовно-культурних потреб 
етнічних громад Криму. Цей процес є 
історично зумовленим, адже у 1914 р. із 
698 початкових шкіл 68 були земськими 
школами для татар, 342 школи були релі-
гійного типу, у них навчалося 7,5 тисяч 
дітей татар [13]. У 20–30-х роках ХХ ст. 
кампанія «коренізації» в Криму набула 
характеру татаризації, однією з її пер-
шочергових цілей стала програма роз-
ширення ролі кримськотатарської мови. 
Уже 3 грудня 1921 р. татарське бюро об-
ласного комітету РКП(б) висловилося 
про те, що «усі письмові акти державно-
го життя повинні бути на двох мовах – 
татарській і російській» [19, с. 188].

Наркомосвіти республіки протя-
гом 1923–1925  рр. розширив мережу 
татарських шкіл та дитячих будинків, 
організував перепідготовку татарських 
вчителів, видав 10 різних підручників 
кримськотатарською мовою, організу-
вав навчання кримських татар у вищих 
навчальних закладах за гарантованими 
квотами. 1921 р. з тисячі шкіл 343 були 
татарськими. 

За даними наркому освіти Кри-
му У. Балича, в 1927 р. з 880 кримських 
шкіл 1-го  ступеня було: російських  – 
298; естонських  – 6; татарських  – 360; 
чеських  – 2; німецьких  – 144; поль-
ських – 2; грецьких – 26; караїмських – 
2; вірменських  – 14; кримчацьких  – 2; 
єврейських  – 10; українських  – 1; бол-
гарських – 14. У них викладання велося 
рідною мовою  [2]. Як відомо, «золотий 
вік» кримської освіти виявився недов-
гим. І вже з 1938 р. почалося масове згор-
тання національних шкіл у Криму.
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Після депортації 1944  р., коли 
200  тис. кримських татар були насиль-
но вивезені з Криму переважно в Узбе-
кистан (78%), Казахстан, Росію  [10], 
разом із батьківщиною вони втратили 
право на навчання рідною мовою, роз-
виток власної культури, зберігаючи її 
лише в родинному колі. Тому після ма-
сового повернення на етнічну терито-
рію Криму на початку 90-х років XX ст. 
кримськотатарський національний рух 
одним із основних завдань своєї діяль-
ності вбачав відродження національної 
культури, відкриття шкіл та класів з 
кримськотатарською мовою навчання. 
Лідер кримськотатарського народу Мус-
тафа Джемілєв під час веб-конференції 
на тему «Крим  – друга Чечня?» конста-
тував: «Головна проблема, що стоїть пе-
ред кримськими татарами – це проблема 
збереження національної ідентичнос-
ті. І основним моментом національної 
ідентичності, як відомо, є його мова. 
Кримські татари не мають змоги навча-
ти своїх дітей рідною мовою... Якщо не 
буде вжито заходів зі створення систе-
ми освіти рідною мовою, то є реальна 
загроза зникнення кримськотатарської 
культури, кримськотатарської мови й 
узагалі кримськотатарського народу як 
окремого етносу» [15].

У постанові «Про основні напрямки 
діяльності Меджлісу кримськотатар-
ського народу на період до III Курул-
таю» акцентується увага на необхідності 
«розробити і реалізувати концепцію від-
новлення загальноосвітньої кримсько-
татарської національної школи»  [29] з 
урахуванням програм відродження мови 
і культури, запланованих Меджлісом, 
у передвиборній платформі Курултаю 
кримськотатарського народу від 28 лис-
топада 1993  р. також окремим пунктом 

наголошується на першочерговій необ-
хідності «відродження загальноосвіт-
ньої кримськотатарської національної 
школи, системи середніх і вищих спеці-
альних навчальних закладів з підготов-
ки національних кадрів» [27].

У розв’язанні питань, пов’язаних з 
освітніми завданнями шкільних уста-
нов, Меджліс підтримував тісний зв’я-
зок з асоціацією «Мааріфчі» («Просві-
титель»), надавав фінансову допомогу 
в будівництві центрів дошкільної під-
готовки, культурно-освітніх центрів на 
всій території Криму. Асоціація крим-
ськотатарських працівників освіти «Ма-
аріфчі», яка з 1996  р. здійснює велику 
роботу з розвитку освіти рідною мовою, 
проводить культурні і благодійні заходи, 
організовує зустрічі працівників шкіль-
них установ, налагоджує тісні контакти 
з закордонними громадськими органі-
заціями, що працюють у сфері освіти. 
На початку ХХІ ст. діяльність «Мааріф-
чі» була спрямована не тільки на відро-
дження освіти рідною мовою, але й на 
координацію державних і громадських 
організацій, усіх зацікавлених сторін у 
вирішенні проблем в освіті АРК. Важли-
ву увагу приділяла асоціація сучасному 
стану кримськотатарської мови й ор-
ганізації навчання дітей рідною мовою. 
Кримські татари, завдяки компактному 
проживанню і високій національній са-
мосвідомості, досить широко викорис-
товують право засновувати національні 
класи в школах [9, с. 28].

Завдяки розгорнутій діяльності 
Меджлісу кримськотатарського народу 
були засновані загальноосвітні школи 
з кримськотатарською мовою навчан-
ня. У 1996/1997 н. р. в Автономній Рес-
публіці Крим функціонували 4 школи з 
кримськотатарською мовою навчання 
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(Вілінська загальноосвітня школа I–III 
ступенів № 2 Бахчисарайського району, 
Жовтнева загальноосвітня школа I–III 
ступенів № 3 Красногвардійського райо-
ну, Старокримська загальноосвітня шко-
ла I–II ступенів № 2 Кіровського району, 
Сарибашська загальноосвітня школа 
I–II ступенів Первомайського району), 
дві школи з поглибленим вивченням 
кримськотатарської мови (Тургенєвська 
загальноосвітня школа I–III ступенів 
Бахчисарайського району, Кольчугин-
ська загальноосвітня школа I–II ступе-
нів № 2 Сімферопольського району) та 
25 класів з навчанням кримськотатар-
ською мовою в школах з російською мо-
вою навчання. На підставі пропозицій 
місцевих органів державної виконавчої 
влади Міністерством освіти Автоном-
ної Республіки Крим у 1997 р. була під-
готовлена Програма розвитку мережі 
освітніх установ, класів з українською, 
кримськотатарською мовами навчання, 
шкіл і класів з двома мовами навчання 
на 1997–2006 рр., за якою передбачалося 
«відкриття в зазначений період близько 
40 шкіл з кримськотатарською мовою 
навчання»  [24] (але до анексії Криму в 
2014 р. було відкрито лише 15).

Щодо подальшого розвитку ме-
режі загальноосвітніх закладів у 
1997/1998  н.  р. функціонувало 3 школи 
з двома мовами навчання, 6 шкіл  – із 
кримськотатарською мовою навчання. 
У школах з російською мовою навчан-
ня відкрито 29 класів з кримськотатар-
ською мовою навчання (середня напов-
нюваність 17 чоловік) [11].

За інформацією міністра освіти АР 
Крим Ю.  Подкопаєва, надісланою в 
1997  р. у Представництво Президента 
України в АР Крим, у загальноосвітніх 
навчально-виховних закладах автономії 

навчалося 314 768 школярів, серед яких 
росіян – 183 218 учнів, українців – 73 843 
та 43 661 – кримських татар [6].

У листі № 2102/01-6 від 13.12.1997 р. 
до Ради Міністрів АРК від Міністер-
ства освіти вказується, що станом на 
01.10.1997 р. 55% учнів загальноосвітніх 
шкіл вважають своєю рідною мовою ро-
сійську, 28%  – українську, 14%  – крим-
ськотатарську, 3%  – інші мови. Відпо-
відно до Конституції України Радою 
Міністрів АРК, Міністерством освіти, 
Республіканським комітетом у справах 
національностей і міграцій вжито ряд 
заходів з реалізації чинного законодав-
ства України про мови [11].

– З 1 вересня кримськотатарська 
мова та література введені до навчаль-
них планів Криму як навчальні предме-
ти об’є мом 32 навчальні години у 1–11 
класах.

– Постановою Ради Міністрів АРК 
від 27 серпня 1997 р. № 260 затверджена 
«Програма розвитку мережі шкіл та кла-
сів з українською і кримськотатарською 
мовами навчання, шкіл і класів з двома 
мовами навчання на 1997–2006 рр.». Від-
повідно до цього у всіх містах і районах 
Криму розроблені і затверджені рішен-
нями міськвиконкомів і райрад відпо-
відні регіональні програми.

У результаті виконання цієї постано-
ви у 2,5 раза збільшилася кількість учнів, 
що навчаються кримськотатарською 
мовою (з 1109 у 1996/1997  н.  р. до 2408 
у 1997/1998 н.  р.), навчання кримсько-
татарською мовою було організовано у 
9 районах Криму із 25 [11].

Проте Міністерство освіти і на-
уки АР Крим не поспішало виконува-
ти урядові директиви та накази з цен-
тру. На постанову Кабінету Міністрів 
України №  636 «Про заходи вирішення 
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політико-правових, соціально-еконо-
мічних та етнічних проблем в Автоном-
ній Республіці Крим» від 11.08.1995  р. 
місцева влада відреагувала фактично че-
рез два роки. Наприкінці серпня 1997 р. 
Рада Міністрів АРК прийняла постанову 
«Про програму розвитку мережі освіт-
ніх закладів, класів з українською, крим-
ськотатарською мовами навчання, шкіл і 
класів з двома мовами навчання». 

Під тиском громадських організацій 
у 1998 р. Радою Міністрів АРК була ухва-
лена Регіональна програма розвитку 
загальної середньої освіти в Автоном-
ній Республіці Крим на 1999–2001 рр. У 
липні 1999  р. Всекримське товариство 
«Просвіта» ім.  Т.  Шевченка звернулося 
з листом до Кабінету Міністрів України, 
у якому наголошувалось на невідповід-
ності цієї освітньої програми Конститу-
ції України. Кабінет Міністрів і Мініс-
терство юстиції України погодилися з 
вагомими доказами кримських вчених і 
освітян [6].

Це підтверджують і статистичні дані: 
так, у 1999  р. серед загальної кількос-
ті навчальних закладів (582) з україн-
ською мовою навчання було 4  (0,68%), 
з російською  – 531 (91%), з кримсько-
татарською – 7 (1,2%), з кількома мова-
ми навчання (російською, українською, 
кримськотатарською)  – 40 (6,87%)  [12]. 
Така ситуація не відповідала національ-
ному складу населення, була порушен-
ням Конституції України та Конституції 
Автономної Республіки Крим. 

На жаль, подібна тенденція простежу-
валася і в культурній сфері. За інформа-
цією Міністерства культури АРК, станом 
на 1999  р. серед національних культур-
них осередків найбільша кількість – ро-
сійських, при цьому із загальної кількос-
ті колективів – 1925 – російських – 1714, 

що складало 89%, українських – 114, що 
складало 5,9%, кримськотатарських – 82, 
тобто лише 4,25%, інших національно-
етнічних груп – 7 (0,36%) [12].

Голова Асоціації кримськотатар-
ських працівників освіти «Мааріфчі» 
Сафуре Коджаметова у 2009  р. зазнача-
ла, що з 15 шкіл із кримськотатарською 
мовою навчання 13 – школи 1–3 ступеня. 
Але і в них викладання кримськотатар-
ською мовою ведеться лише в початко-
вих класах, оскільки для старших класів 
немає підручників. «Схоже, у кримської 
влади немає бажання взагалі підтриму-
вати кримськотатарське шкільництво. 
Громадськість із 1994 року домагається 
від Верховної Ради Криму ухвалення 
Концепції розвитку освіти кримськота-
тарською мовою. Але досі проєкт цього 
документа не затвердив ні уряд авто-
номії, ні кримське Міністерство освіти. 
Кожна ж нова кримськотатарська школа 
відкривається громадськістю «з боєм», 
за неймовірного спротиву місцевої 
влади»,  – зазначає Сафуре Коджамето-
ва [21]. 

Асоціація «Мааріфчі» вказувала на 
проблеми, які виникають у сфері осві-
ти кримськотатарською мовою, зокрема 
слабка забезпеченість шкіл навчально-
дидактичним матеріалом, відсутність у 
середніх навчальних закладах спеціалі-
зованих кабінетів, а також брак словни-
ків і художньої літератури [18, с. 54].

Незважаючи на те, що кримсько-
татарські громадські організації домо-
глися відкриття на півострові 15  шкіл 
із кримськотатарською мовою навчан-
ня, у 2013/2014 н. р. рідною мовою здо-
бували освіту 5551 кримськотатарська 
дитина, національно-культурні потре-
би кримських татар не задовольнялися 
повністю, кількість навчальних місць 
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у кримськотатарських класах не відпо-
відала реальним потребам. Однією з 
причин такої ситуації була відсутність 
кваліфікованих педагогічних кадрів, не-
достатнє забезпечення навчальною літе-
ратурою тощо.

Так, у переліку на 2002/2003 н. р. міс-
титься 12 позицій підручників із крим-
ськотатарської мови та літератури та 
12 позицій перекладних видань підруч-
ників із загальноосвітніх предметів  [4, 
с. 260], тоді як на 2015/2016 н. р. пропо-
нується вже 21 підручник з кримськота-
тарської мови та літератури та 42 пере-
кладних видання [27].

Серед вищих навчальних закладів, 
де були створені навчальні програми 
з філології та історії кримських татар, 
першим став Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського. У 
1990  р. на його філологічному факуль-
теті була створена кафедра кримськота-
тарської мови і літератури, яку в 1992 р. 
розділено на кафедру кримськотатар-
ської мови (завідувач  – доцент Е. Ак-
моллаєв) і кафедру кримськотатарської 
літератури (завідувач  – доцент Дж. Бе-
кіров). У 2002 р. на основі філологічно-
го факультету був створений факультет 
кримськотатарської та східної філології, 
деканом якого став доктор філологічних 
наук, професор А. Меметов [4, с. 258]. У 
1993  р. в Сімферополі було засновано 
Кримський інженерно-педагогічний уні-
верситет, на базі якого відкрилися Сім-
феропольське педагогічне училище для 
підготовки вчителів початкових класів з 
навчанням кримськотатарською мовою 
та факультет кримськотатарської мови, 
літератури, історії та мистецтв [4, с. 259].

Після 2014 р. в умовах анексії Авто-
номної Республіки Крим Російською Фе-
дерацією відбувається фактично процес 

стирання з ментальної карти української 
ідентичності та розмивання кримсько-
татарської. 

За даними перепису, зробленого під-
контрольною російській владі Федераль-
ною службою державної статистики, на 
півострові суттєво зменшилася кіль-
кість українського та кримськотатар-
ського населення: 15,8 відсотка україн-
ців і лише 10,6 відсотка кримських татар. 
Найбільше росіян – 68,3 відсотка проти 
58,3 у 2001  р.  [22]. Як бачимо, відсоток 
українців зменшився майже на третину, 
а кримських татар – на 1,4. Таким чином, 
ідея «русского мира» активно втілюється 
в життя окупаційною владою.

Істотні зміни відбуваються і в мовній 
самоідентифікації кримчан: кількість 
українців і кримських татар, які роз-
мовляють рідною мовою, швидко ско-
рочується. У 2014  р. російську назвали 
рідною 81,3%, кримськотатарську – 9,3% 
(і ще 4,3%  – татарську), а українську  – 
вже тільки 3,5% кримчан [22]. У 2016 р., 
відповідно до дослідження окупаційної 
влади в Криму, число українців, які у по-
буті використовували українську мову, 
скоротилося до 1% (у 8 разів порівняно 
з 2008 роком), а кримських татар – до 6% 
(у 12 разів) [16].

Експерти Кримської правозахисної 
групи стверджують, що при збережених 
школах кількість кримськотатарських 
класів у них за три роки після анексії 
зменшилася на 10%. Згідно з новим За-
коном про освіту після п’ятого класу 
навчання має відбуватися лише держав-
ною мовою з вивченням мови меншин 
як предмета [34]. 

В Україні відповідно до напрацьо-
ваної законодавчої бази щодо сприяння 
розвитку мов меншин, яка складається 
з Конституції України, Декларації прав 
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національностей України, законів Укра-
їни «Про ратифікацію Європейської хар-
тії регіональних мов або мов меншин», 
«Про національні меншини», «Про за-
сади державної мовної політики», «Про 
ратифікацію Рамкової конвенції Ради 
Європи про захист національних мен-
шин» та інших законів України, а також 
міжнародних договорів, створені всі 
умови для здобуття освіти кримськота-
тарською мовою, однак за даними «Ат-
ласу мов світу, що знаходяться під за-
грозою зникнення» (Atlas of the World’s 
Languages in Danger), упорядкованому 
та виданому ЮНЕСКО, мова кримських 
татар визначається як «мова під надзви-
чайною загрозою», оскільки вона слугує 
для спілкування здебільшого старших 
поколінь [38].

Серед факторів, які впливають на 
рівень та якість освіти кримськотатар-
ською мовою, дослідники визначають: 

– по-перше, кримськотатарська мова 
в жодному нормативно-правовому акті 
не була визнана офіційною мовою Авто-
номної Республіки Крим, що стало пе-
репоною на шляху створення системи 
закладів із кримськотатарською мовою 
навчання. Право надати офіційний ста-
тус регіональної мови було застосовано 
лише в Генічеському районі Херсонської 
області, коли 19 квітня 2013  р. на сесії 
селищної ради було прийнято рішення 
зробити кримськотатарську мову ре-
гіональною для смт Новоолексіївка  [4, 
с. 261];

– по-друге, лише 22 вересня 2021 р. 
Кабінет Міністрів України ухвалив по-
станову, яка затверджує алфавіт крим-
ськотатарської мови на основі латин-
ської графіки. Тим самим він підтримав 
пропозицію Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України, узгоджену з Медж-
лісом кримськотатарського народу. За-
тверджений алфавіт складається з 31 
літери. Він базується на рішеннях Ку-
рултаю кримськотатарського народу 
1991–1993 років [5].

До цього часу система кримськота-
тарської графіки була не впорядкована 
через те, що писемність на основі ки-
рилиці не відповідала специфіці крим-
ськотатарської мови і сприяла його де-
формації. За постановою II Курултаю 
кримськотатарського народу від 30 черв-
ня 1991  р. «Про перехід на латинську 
графіку» та розпорядженням Верховної 
Ради Криму від 9 квітня 1997  р. «Про 
абетку кримськотатарської мови» пере-
клад писемності кримськотатарської 
мови на новий алфавіт передбачалося 
«здійснити поетапно і завершити до 
1 вересня 2002 р.» [25]. Проте більшість 
шкільних підручників для кримсько-
татарських шкіл була видана кирили-
цею, як-от один із базових підручників 
для третього класу «Ана тили» («Рідна 
мова») М. Умерова та Ю. Болата видан-
ня 1993 р., підручник для шостого класу 
А. Веліулаєвої, Г. Муртазаєвої, Л.  Алі-
євої «Тувгъан эдебият» («Рідна літера-
тура») видання 1998 р. [4, с. 256]. Абет-
ка кримськотатарської мови пройшла 
тривалий еволюційний процес, як і всі 
тюркські мови. Спочатку це була руніч-
на писемність, потім до 1928 року вико-
ристовували арабську абетку, а до 1938 
року – латинську. За радянських часів усі 
тюркські народи були вимушено переве-
дені на користування кирилицею. З того 
часу і до сьогодні кримськотатарський 
народ користується кирилицею, яка не 
враховує фонетичну структуру крим-
ськотатарської мови. Перехід абетки з 
кирилиці на латиницю – це розширення 
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та зміцнення зв’язків зі світовою крим-
ськотатарською діаспорою.

І, безумовно, ключовою серед при-
чин невідповідності системи освіти 
Криму національному складу населення 
півострова є байдужість влади до крим-
ськотатарського питання. Небажання 
української влади вирішувати проблеми 
правового статусу кримськотатарського 
етносу посилювало сепаратистські на-
строї та міжетнічну напругу на півост-
рові і стало однією з головних причин 
окупації території АР Крим Російською 
Федерацією. «Лише зараз суспільство 
поступово усвідомлює те, що якби крим-
ські татари вчасно були наділені відпо-
відними правами й повноваженнями 
як корінний народ Криму/України на 
національному і міжнародному рівнях, 
цієї трагедії, можливо, вдалося б уник-
нути», – вказує М. Джемілєв [3].

Важливим кроком у вирішенні крим-
ськотатарського питання стало при-
йняття 20 березня 2014  р. Верховною 
Радою України Постанови «Про Заяву 
Верховної Ради України щодо гаран-
тії прав кримськотатарського народу у 
складі Української держави», яка «га-
рантує збереження та розвиток етніч-
ної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності кримськотатарського на-
роду» [28]. 

17 квітня 2014 р. було прийнято За-
кон України «Про відновлення прав осіб, 
депортованих за національною ознакою» 
№ 1223-VII. Цей закон визначає статус 
осіб, депортованих за національною 
ознакою, встановлює гарантії держави 
щодо відновлення їхніх прав, принципи 
державної політики та повноваження 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування щодо відновлення 
прав цих осіб [20, с. 1010–1011].

Указом Президента України П. Поро-
шенка від 3 листопада 2014 р. № 841/2014 
«Про Положення про Уповноваженого 
Президента України в справах крим-
ськотатарського народу» встановлено 
повноваження Уповноваженого Пре-
зидента України в справах кримсько-
татарського народу щодо забезпечення 
додержання конституційних прав крим-
ськотатарського народу як корінного на-
роду України [20, с. 1018].

З метою створення інформаційни-
ми інструментами передумов для від-
новлення територіальної цілісності та 
суверенітету України 27 грудня 2018 р. 
Кабінет Міністрів України схвалив 
розпорядженням № 1100-р Стратегію 
інформаційної реінтеграції Автоном-
ної Республіки Крим та м.  Севасто-
поля [30]. 

Завдяки активній позиції крим-
ськотатарської інтелігенції та підтрим-
ці діям держави-суверена протягом 
2014–2022  рр. можна простежити ряд 
позитивних змін в освіті кримськотатар-
ською мовою:

– викладання кримськотатарської 
мови та літератури у місцях компактно-
го проживання кримських татар на пів-
дні Херсонської області, відкриття окре-
мих класів з кримськотатарською мовою 
навчання. Так, у Новоолексіївській за-
гальноосвітній школі № 1 у Генічеському 
районі Херсонщини у 2017 р. до першого 
класу з кримськотатарською мовою на-
вчання пішло 11 дітей, а в 2018  р.  – 24. 
Однією з основних проблем школи є 
брак підручників, оскільки до анексії 
вони видавалися і зберігалися в АР Крим 
і в 2014  р. були знищені окупантами. 
«Україна намагається деякі підручники 
кримськотатарською мовою знову вида-
вати … така робота ведеться, але не так 
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швидко, як би того хотілося», – зазначає 
директор школи Ленур Люманов [14];

– вивчення кримськотатарської мови 
в недільних школах. Так, у Києві за іні-
ціативи громадської організації «Алем» 
ведеться навчання в недільній школі з 
вивченням кримськотатарської мови, 
історії та культури. Школа працює при 
Малій академії наук України [33];

– видавництво «Букрек» за повно-
го фінансування Міністерства освіти і 
науки, починаючи з 2014  р., видало 17 
най менувань підручників для 1–2, 4–5 та 
7–11 класів з кримськотатарської мови, 
а також інтегрований курс літератури, 
до якого входить курс кримськотатар-
ської літератури загальноосвітніх шкіл 
України. На сайті Міністерства освіти і 
науки України серед рекомендованої лі-
тератури кримськотатарською мовою у 
2019/2020 н. р. 20 основних підручників 
та навчальних посібників, 1 словник і 5 
перекладних видань для 3 класу;

– відкриття у 2014  р. спеціальності 
«Кримськотатарська мова та література» 
у Київському національному універси-
теті імені Тараса Шевченка; 

– викладання кримськотатарської 
філології у Таврійському національному 
університеті ім. В. І. Вернадського, який 
з 2016  р. відновив діяльність на мате-
риковій Україні. В Інституті філології і 
журналістики ТНУ існує спеціальність 
«Філологія. Кримськотатарська мова і лі-
тература». У 2019 р. за нею навчається 18 
студентів і ще одна студентка навчається 
за спеціальністю «Середня освіта. Крим-
ськотатарська мова і література» [36];

– громадські проєкти з вивчен-
ня кримськотатарської мови. Напри-
клад, створення громадським про-
єктом «Крим. Реалії» безкоштовних 
відеоуроків кримськотатарської мови 

«Еліфбе» [31]; курси кримськотатарської 
мови в Кримському домі в Києві тощо;

– 15 грудня 2021 р. відбулася презен-
тація платформи з вивчення кримсько-
татарської мови для дітей «BÜLBÜL», 
створеної на замовлення Міністерства 
культури та інформаційної політики. 
Назва українською означає «Соловей». 
Цей освітній мультимедійний проєкт 
має познайомити дітей з кримськота-
тарською мовою, історією та традиціями 
кримськотатарського народу [7];

– сьогодні позитивною тенденцією 
на шляху реінтеграції Криму стала по-
зиція офіційного Києва щодо підтримки 
кримської молоді, яка бажає здобувати 
вищу освіту на території материкової 
України. Так, у 2017 р. з початку вступ-
ної кампанії діяло 12 освітніх центрів 
«Крим–Україна» на базі вищих навчаль-
них закладів, згодом їх кількість збіль-
шилась до 35. Основною метою цих 
центрів було максимальне спрощення 
процедури вступу абітурієнтів, у зв’язку 
з чим уряд виділив для кримчан 2604 
бюджетних місця у різних вишах краї-
ни  [17]. У 2019 р. центри «Крим–Украї-
на» працювали на базі 37 закладів вищої 
освіти в різних містах України  – Києві, 
Львові, Одесі, Миколаєві, Харкові, Хер-
соні, Запоріжжі тощо [17].

Проте, незважаючи на певні здобут-
ки, відсутня цілісна програма підтримки 
та розвитку кримськотатарської мови та 
культури на державному рівні. Аналізу-
ючи сучасну ситуацію зі збереження та 
розвитку кримськотатарської мови, Емі-
не Багатирли зазначає: «Як у минулому, 
так і сьогодні ми можемо спостерігати 
ту ж саму картину. Силами громадських 
організацій та активістів кримсько-
татарські діти вивчають рідну мову в 
ютубі, на самоорганізованих заняттях, 
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поодиноких недільних школах. Відро-
джувати традиційні ремесла кримсько-
татарського народу – такі як гончарство, 
вишивка – нам допомагають самотужки 
наші майстри ... при цьому зберігається 
система поодиноких державних заходів 
на предмет видання декількох підручни-
ків, методичних посібників кримськота-
тарською мовою, організації декількох 
національних свят» [15].

Таким чином, проблема вивчення 
кримськотатарської мови в освітньому 
просторі незалежної України посідала 
маргінальну роль. Попри прийняття 
численних програм, мережа освітніх 
закладів так і не була приведена у від-
повідність до національного складу на-
селення Криму, не приділялася належна 
увага виданню підручників, додаткових 
посібників та літератури кримськота-
тарською мовою. Після 2014  р. в Укра-
їні прийнято низку законодавчих до-
кументів, які спрямовані на захист 
прав кримськотатарського народу як 
корінного народу України. Також акти-
візувалася діяльність кримськотатар-
ських громадських організацій щодо 
національно-культурного відродження 
етносу. Однак, незважаючи на громад-
ські ініціативи і проєкти, необхідною є 
розробка та реалізація дієвої державної 
програми із захисту та розвитку крим-
ськотатарської мови в умовах сучасних 
викликів. Одним із ключових положень 
цієї програми має стати розвиток ме-
режі класів із кримськотатарською мо-
вою навчання, відкриття та підтримка 
недільних шкіл, видання підручників 
та додаткової літератури кримськота-
тарською мовою, фінансова підтримка 
громадських культурно-освітніх іні-
ціатив. Важливою є розробка та під-
тримка проєктів, які б репрезентували 

кримськотатарську культуру в Україні 
та світі.

Насамкінець важливо відзначити, 
що кримські татари в умовах відсто-
ювання незалежності України завжди 
ідентифікували себе з українським куль-
турно-освітнім простором, підтримую-
чи відкриття шкіл з українською мовою 
навчання на півострові. Велика кількість 
дітей із числа кримських татар навчали-
ся в україномовних школах, особливо в 
регіонах, де не було кримськотатарських 
шкіл, вважаючи володіння державною 
мовою необхідним чинником інтеграції 
в українське суспільство. Саме кримські 
татари разом з українською громадою 
своєю проукраїнською позицією довгий 
час врівноважували сепаратистські на-
строї з боку «русского мира», відстою-
ючи територіальну цілісність України. 
Тому дії української держави щодо на-
ціонально-культурного відродження 
крим ських татар це не лише забезпечен-
ня прав корінного народу України, але й 
відстоювання інтересів проукраїнського 
електорату в процесі деокупації та реін-
теграції АР Крим.
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Анотація. В основу статті увійшли польові матеріали, що були записані авторками в 
2017 році від мешканців села Стовп’яги (Переяславщина). Основні теми дослідження – укра-
їнський народний жіночий одяг та українські народні жіночі прикраси.

Цей матеріал презентує факти, які не знайшли відображення в офіційних документах, 
але вони мають значення як матеріали особового походження. У них відображений фактич-
ний матеріал, насичений спостереженнями та роздумами респондентів про описувані події, 
подробиці життя людей та їхні настрої. Крім того, ці польові етнографічні записи містять 
безцінну інформацію про селянський побут, звичаї, обряди, календарну обрядовість, відомос-
ті про рідне село з погляду дитячих та юнацьких спостережень. Всі зафіксовані відомості 
поділені на окремі розділи. 

Дослідження специфіки культурних явищ як минулих, так і сучасних поколінь українців 
базується на «живому» зв’язку записувача й опитуваного. Під час цієї розвідки були викорис-
тані методи пошуку, опитування, узагальнення, спостереження. Метод опитування є одним 
з основних методів збору інформації про окремі структурні компоненти традиційно-побу-
тової культури українців, їхнє функціонування як певної системи, застосування до осіб, які 
мають безпосередній досвід або знання предмета чи події.

Ці етнографічні матеріали можуть бути використані для ґрунтовного вивчення свого 
краю, свого історичного регіону, своєї держави та подальших досліджень різних ділянок мате-
ріальної і духовної культури українців.

Ключові слова: Стовп’яги; весілля; пологи; ткання; одяг; прикраси.
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Під час експедиційної розвідки в 
село Стовп’яги (Переяславщина) у 2017 
році (7–14 листопада) було охоплено 
п’ять дослідницьких ділянок: етносоці-
альні відомості про респондентів, етно-
графічні аспекти трудового життя, сі-
мейно-побутову сферу життєдіяльності, 
матеріальну культуру (одяг, житло), ду-
ховну культуру (народні вірування, свя-
та, обряди). Переважна частина респон-
дентів – це сільські мешканці 1929–1931 
років народження. Шляхом польового 
інтерв’ювання була зібрана інформація 
про селянський побут, звичаї, обряди, 
календарну обрядовість, відомості про 
рідне село з погляду дитячих та юнаць-
ких спостережень. Автори статті на-
копичили цінний польовий матеріал з 
культури і побуту, а саме: провели етно-
лінгвістичний аудіозапис, зібрали нара-
тиви з усної історії, зафіксували дані про 
народини, весільну обрядовість, стан 
матеріальної культури щодо традицій-
ного вбрання українців, видів господар-
ської діяльності.

До статті увійшли спогади жителів 
села Стов п’я ги (Переяславщина)  – Па-
раски Олексіївни Кутової (1929  р. н.), 

Варвари Антонівни Куниці (1929  р. н.), 
Марії Петрівни Губар (1929 р. н.), які по-
будовані у вигляді розповідей-сюжетів зі 
збереженням стилю мовлення. 

Село
Село поділялось на такі кутки – Со-

снова, Карпиловка, Гречаники, Кавказ, 
Веселий, Ковзалівський, Столярівський 
(столярі жили тут). Село невелике таке 
було, а кутків було багато. Населення 
було 578, отаке село було. На Рудиних 
горбах жив пан Рудий – баба Гриши Ані-
ловича розказувала.

Школи не було. Побудували школу за 
моєї битності. Кукли робила з тряпо-
чок. Тряпочки рвала, умотала і ото ку-
кли робила. Мама невчена була, не дуже 
вміла писать. Батько трошки грамот-
нішенький був. Моя мама Середа Марія 
Карповна (1884 р. н.) служила у пана Кос-
тюковського. Пан Костюковський у Бо-
рисовці він жив. І вона там була за слу-
жанку служила. Їсти підносила, отаке 
вона робила. Дак вона неграмотна. Вона 
в Андрушах жила, оддали у найми бать-
ки. І батько там служив, і вони там по-
знайомились. Батько свою роботу робив, 

This material presents facts that were not reflected in the official documents, but they are important 
as materials of personal origin. They reflect factual material saturated with observations and thoughts 
of the respondents about described events, details of people's lives and their moods. In addition, these 
field ethnographic records contain invaluable information about peasant life, customs, rites, calendar 
rituals, information about the native village from the point of view of children's and youth's observations. 
All recorded information is divided into separate sections.

The study of the cultural phenomena specifics of both past and present generations of Ukrainians 
is based on the live connection between the recorder and the interviewer. During this reconnaissance 
methods of search, survey, generalization, and observation were used. The survey method is one of 
the main methods of collecting certain information about individual structural components of the 
traditional domestic culture of Ukrainians, their functioning as a certain system, application to persons 
having direct experience or knowledge of a subject or events.

These ethnographic materials can be used for a thorough study of our own land, our own historical 
region, one's state, and further research of various areas of the material and spiritual culture of 
Ukrainians.

Key words: Stovpiahy; wedding; childbirth; weaving; clothes; jewellery.
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орали плугами все. А мати була щитай 
як горнишна, у хаті вона все убірала. 
Діти у їх були, то із дітками була, оце у 
неї така робота була. Пан сам із Польщі, 
він поляк був. На зиму у Києві був, а як 
приїхав він на дачу, тоді забирає матір. 
Мама зимою дома була. Ще у матері се-
стра була старша, дак у полі робила, а 
вона була (мати) із дітьми, уборка, ото 
в неї така робота була [1].

Весілля
Усний спогад жительки села Стовп’я-

ги Кутової (дівоче Середа) Параски 
Олексіївни, 1929 р. н.: Заміж вийшла у 24 
роки. Батька у мене не було. Ікони тіль-
ки пару купували у Києві. Не так і дорого 
було. Я сама їздила. Гільце не ставили на 
стіл. За нашої битності цього не було. 
Коровай, шишки були. Ідуть, молода як 
ото в суботу. Їй шишку спечуть. І на-
печуть шишок. Пара короваїв було. Кого 
вона хоче покликать на свадьбу, вона 
тому шишку покладе. Шишку поклала і 
на свадьбу попросила: «Просив батько, 
просила мати, прошу і я, приходьте до 
нас на свадьбу». А як на свадьбу не буде 
іти, дак уже вона шишки не кладе. Мо-
лода у сорочці з уставкою, узори чорні і 
червоні. Подол тоже вишивали. З трьох 
пілок сорочка була. Хромові чоботи, 
чорні. Вив’язували шовковий платок, 
вив’язували його так рогом. Синій у мене 
був. Поверх вінок. Роблений вінок – тери-
мок (тиремок) з квіточками разнокольо-
ровими. Стрічки разні були. Хто скільки 
надіне, і вісім, і дев’ять, і п’ять, і чотирі, 
у кого скільки було. Були і довгі й короткі. 
Як ішла замуж, то її підв’язували крас-
ним рушником. Мама вінчалась, і я він-
чалась. А тільки як празник «Стрете-
ніє» не вінчали, тоді не вінчав батюшка. 
Як привіз молодий, то молода тутечки. 

Нікуди вже не ходили. Як ішла заміж, то 
одна коса була заплетена, і закладена, і 
гребішок був. Розплили косу. Як роздяга-
ють молоду, у нас не співають. Вінок зні-
мала сестра рідна (сваха). Обов’язково 
знімали намисто, сережки ні. Як уже по-
шов замуж – намисто зняли і в скриньку. 
І рушники вішають скрізь. Рушників у 
мене було вісім, може ж, у кого було і 12, 
як у нас три було, так дві сестри, це я і 
покійна Манька, вона ж меншенька була 
і в нас в одном году було дві свайби. Ну 
покійна старша сестра, вона нас поділи-
ла, шо і тобі, і тобі, шоб не обіжалися. 
А вона осталася з покійною матір’ю. А 
подушок було дві здорових. Як курей було 
багато, той і подушок було багато.

Сирота як бува шо до году мати по-
мре, удяга не цвітне, не кольорове. Як уже 
год вийшов, то вже одяга вона шо схоче. 
Вона одягала тільки пісне, щитай. Не 
цвітне, а таке пісне. Весільних квіток 
не було на голові, тільки вінок. У жени-
ха квітка була. Він до молодої іде з квіт-
кою [1].

Усний спогад жительки села Стов-
п’яги Губар (Трохименко) Марії Петрів-
ни, 1929  р. н.: Шовковий платок за в’я-
зували, як шапкою, роги сюди (спереду). 
Темний був, трохи розовуватий, перели-
вався. На верх нього – лєнта, така чер-
вона, а тут дві квітки на лобі із лєнт, 
зроблені з лєнт. Самі квітки робили. 
Лєнти красні купляли. Молодому при-
шивали бумажняну квітку. А тоді вінок 
«теримок», а лєнти всякі-всякі, які хоч. 
Як молода, то лєнти до краю спідниці. 
Рушником підв’язана червоним з орла-
ми. У дві коси заплітали. Викладали, 
вив’язували хустку. Юпка зверху, корсет 
підв’язувався. Прикраси зверху на шиї 
висіли. Аж шия гнулась, аж три пониза. 
Дукача не було. Лінтарем оперезується 
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все. Лінтар, цепка і хрестик. До намис-
та лєнту пришивали. Прикраси з пред-
ківщини – одне одному передавалось [3].

Усний спогад жительки села Стов п’я-
ги Куниці Варвари Антонівни, 1929 р. н.: 
Шовковим платком вив’язували молоду. 
Квітки дві робили з лєнти, з стрічки та-
кої червоної. Не зелена була, бо це якась 
сирота. Наверх вінок «теремок». На ба-
зарі купляли в Переяславі. Усякі робили 
вінки. Високі  – дорогі дуже, не кажна ж 
купить вінок, бо жили так при Сталіну, 
шо жадні хлібу були. Стрічки були довгі, 
червоні, зелені, сині. То тільки пісню спі-
вають про сироту. Як посідають друж-
ки, дай співають, як приїде молодий, а ще 
до молодого співають:

Войди, войди, рідний батеньку,
На свою сирітку стань і поглянь,
Сирота плаче да й здорово ридає,
Що в хаті порядку немає.
Як співають цю пісню, то здорово плачуть.
Немає порядку з вечора до ранку
Дай не буде до останку.
Дай дивись сирота вийде заміж, ще й по-

гане життя [2].

Пологи. Хрестини
Усний спогад жительки села Стов п’я-

ги Куниці Варвари Антонівни, 1929 р. н.: 
Я народилася, дак баба, материна тітка, 
каже: «Оце, Параско, візьми Марка (це її 
син) і Катерину  – сусідку. Будуть гарні 
куми». Мати й взяла їх. Понесли дитину 
хрестить. Родилась я 15 грудня. Батюш-
ка каже: «Як будемо дівчинку називать?». 
Мама і батько каже: «Оля називати». 
Понесли куми хрестить. А в батюшки 
ж книжка, у них же книжки були. Прино-
сять дитину, кума каже: «Ми принесли 
Вам Варочку  – Варвару». Подивився ба-
тюшка в книжку – нема такого празни-
ка, є Варки, Савки і Миколай. Раніше було 
як народиться дитина, горить світло 

пока не охриститься. Пока дитина не 
прийме Христа. А як уже охристилося 
дитя, тоді вже світло можна тушить. 
Горіло світло, шоб нечисть не прийшла. 
Я родила сина, світло горіло, сліпчик та-
кий горів. При німцю каганці горіли. У нас 
баба була така, шо роди приймає. Сина 
вабила, баба Векла. Мене мати послала 
до баби: «Піди, Варочко, до баби, хай при-
йде». Баба прийшла, до матері кинула-
ся, огляділа матір, а в матері вже води 
одішли, ступилися пороги. Вона загадала 
батьку топити піч: «Антон, запалюй 
піч. Топи піч». – Батько запалив піч. Це 
в 1939 він родився. – «Внось солому греча-
ну». В колгоспі давали на трудодень гре-
чану солому для скотини. Батько вніс і 
солому. Баба заходилася, рудої глини взя-
ла, тоді кизяка корів’ячого, розвела гар-
но, помазала піч, черінь. Гаряча вже була 
черінь. Вона змазала черінь ту, поклала 
соломи цієї гречаної. На солому поклали 
матір і вкрила. Пропарила матір соло-
мою гречаною. І мати обродилася. Мати 
родила хлопчика. Сорочку бабину розі-
рвали полотняну (загортали дитину). 
Голову діт кам хусточкою зав’язували. До 
року не стригли дитину [2].

Усний спогад жительки села Стов-
п’я ги Кутової (дівоче Середа) Параски 
Олексіївни, 1929 р. н.: Баб повитух у нас 
не було. Уже почали народжувати в боль-
ниці. Я у Переяславі народилась. У нас 
було так, оце було як народжує дитину, 
не виносять із хати, поки не перихрис-
тять дитину в хаті. На другий день 
христять, щоб дитину винести з хати. 
Батюшка приходив. Тільки в хату. Кли-
кали батюшку із Андрушів. Перихрис-
тить дитину, тоді дитину можна з 
хати виносить. Батюшка давав ім’я ди-
тині, бо у нього була церковна книжка. У 
мене одна пара кумів була. Куми должні 
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дитину держать  – кум і кума під хрес-
том [1].

Ткання
Усний спогад жительки села Стовп’я-

ги Губар (Трохименко) Марії Петрівни, 
1929 р. н.: Коноплі і льон сіяли. На землі 
сіяли, на городі. Посієш коноплі, воно щи-
талось плоскінь і матірка. Без насіння 
плоскінь, а матірка з насінням. Потім 
вибирали плоскінь. Плоскінь лучше пряс-
ти. Мочили у Станіславі (річка). Неділь 
дві мочили. На вулиці сушили і на печі. 
Кострицю топили у печі. Коноплі м’яли 
ногами. На терницю клали. Щоб були 
м’які, щоб прясти. А тоді микали, на 
гребні чесали. Пряли на прядці, з прядки 
на цівку. Щоб було м’яке як прядеш, як 
слинеш, воно ж таке цупке. А тоді мото-
вило мотаєш, а тоді вижарювали його – 
у попел, да в піч. І жлукто було без дна. 
Попіл з печі. Стоїть жлукто на ночвах – 
вода збігає. А тоді як вичахне на коро-
мисло, ідеш до річки прать, а тоді на мо-
розі виморожувалось. За раз не вибілиш. 
І в чавуни ставили, і жлукто. Снували 
на снівниці. Мотали на витушки такі, 
одівається, а тоді на снівницю. На вер-
стат. І верстат, і прядка, і гребінь були 
у нас. Ткали рядна. У нас ніхто не ткав 
килими. Скатерті були. На столи у свя-
то стелиться килим, на Різдво [3].

Усний спогад жительки села Стов п’я-
ги Куниці Варвари Антонівни, 1929 р. н.: 
Льон не вирощували. Виорався город, 
мати сіяла. Посіяли грядочку таку неве-
личку, да було мати посадить мене або 
когось другого, щоб од горобців стерегли, 
бо горобці зерно виберуть. Росло, а тоді 
вибірають плоскінь. А матірка нази-
вається через те, що оставляють, що 
вона із сім’ям вирощується. Під осінь ви-
рівають матірку. Плоскінь виривають 

раньше. Мочили і в канавах, і в кар’є рах, 
і до Чубукового хутора возили мочить, 
до річки Станіслав. І колгосп давав коно-
плі трохи, змочать і дають там якійсь 
відсоток. Одні біжять носять, другі 
складають і дерень приносять. Копають 
із землею дерен і носимо придавлювать. 
Придавлюють гнітом коноплі, бо по-
пливуть за водою. Дома тіпали. Терниця 
була.

«Кузьма і Дем’ян (14 листопада) ко-
нопельок нам’яв і мичок намикав, і вечері 
починок насмикав»,  – і мати вранці на 
цей день вносить прядки в хату, і вно-
сить повісьмо, десять жмень таких здо-
рових, потіпаних і складених. Як прийшов 
Кузьма і Дем’ян – це вже ввечері посідаємо 
прясти. Було мати позгортають та по-
скручують коноплі, і ми помнемо їх. Босі 
помнемо коноплі, а там і костриця по-
падає дрібненька, попробуй перем’ять ті 
коноплі, шоб ум’ято було гарно. А тоді 
вже мати помиче, а прядки нагріються. 
Навчилась прясти, як могла достати 
ногою прижимать, а тут смикать. Ска-
терті ткала. На скатерть білили пря-
жу. Калини вишивали у рушниках.

Нитки золили. З лози попил мати на-
кладе, з печі витягне чавун води, виллє, 
вона процідиться, таким лугом. В чавун 
складали нитки, да в піч. Так називали – 
золилося. В печі водою заливали, попилом 
зверху закладали, зверху сковородою ча-
вуни закривали, щоб золилося. Жлукта 
не було. На річку ходили до копанки. На 
печі полотно пересипала, поливала во-
дою, перекладали, складали. А навесні 
води тоді було багато. У нас такий був 
тут «круглик», де ціле літо вода стояла. 
І вранці бігом за полотно і на воду. Дак 
ходили на Бір, де червона лоза, кору дра-
ли. Красили в корі, і в дубовій, і в ольховій 
корі давало коричньовий колір [2].
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Усний спогад жительки села Стовп’я-
ги Кутової (дівоче Середа) Параски 
Олексіївни, 1929  р. н.: І на городі в себе 
сіяли коноплі, і в колгоспі сіяли, мочили, 
возили. У нас коноплі, а вообше то в нас 
льон не сіяли, а сіяли тільки коноплі. Ті-
пали, мочили, витягували як замочували, 
а тоді тіпали. У нас була терниця. Нога-
ми м’яли. Костриця у ноги не колола, як 
хто витіпа. У мене зараз є мички. Було 
начиння, а як без начиння. Я сама не вмі-
ла, а покойна мати це робила (нав’язати 
начиння). Матері допомагала, а сама 
не робила. Марія Карповна, моя мама, 
вона андрушівська сама, з 1884 року на-
родження, померла на 94 році. Прізвище 
Середа, а по дівочому я не дуже знала. Я 
сама ткала полотно до замужу. Десь у 
років 12–15 ткала. Красні нитки купу-
вали у Переяславі [1].

Одяг
Були сорочки домоткані, вишиті, 

рукав до уставки, на рукавах пухлики. 
Вишивали хрестиком, червоними, чор-
ними нитками (заполоччю). Квітки на 
рукавах, на уставці. Вишиті подоли [3]. 
Сорочка у три пілки, бо у дві пілки вона 
не влізе. Полотно домашнє, ткане. На 
сорочці квіточки, уставки в три ряди 
вишивали [2]. Були і польки. Ну це така 
була полька, шо той виріз квадратний, із 
домотканого полотна. Чоловіки носили 
сорочки вишиті і не вишиті, з вишитою 
манишкою. Був красний пояс (крайка на-
зивалась), без узорів. А штани полотня-
ні, із матерії, як хто пошиє. Вони носили 
суконні і прості піджачки (40–50-ті  рр. 
ХХ ст.) [1].

У жінок були карсетки, кофточки 
шиті [1]. У багатої гарна юпка, а в бід-
ної хоть би поганенька була. З усами, 
довга. Дай із сукна юпки були, кобеняки 

шили  [2]. Юпки були разноцвєтні, 
матер’яні. Раньше ж було набирають 
матерію у магазинах. У юпках по три 
уса. Хто яку схоче, таку і пошиє [1]. Кар-
сет як юпка, з матерії, до трьох усів [3]. 
У нас були свої кравці у селі Стовп’яги, 
які обшивали все село  – Бласта Кирило 
(дядько Кутової Параски Олексіївни), 
Куниця Марія Федоровна (баба по бать-
ковій лінії Куниці Варвари Антонівни). 
Шили і карсети, і юпки, і кожушанки, 
сподниці  [1, 2, 3]. Моя баба Куниця Ма-
рія Федоровна (мати батька) шила й 
кожухи, кожушанки, юпки і карсети. А 
особенно перед Паскою бабу закидали 
шиттям  [2]. Сподниці були різні, хто 
як пошиє, чи вузька, чи широка. А в пі-
лок  – ну хто як пошиє  [1]. Сподниця у 
п’ять піл  [3]. Фартух був як «сятний» 
(святковий), шерстяний [3]. Пояси були 
красні, плетені [1]. Очіпки носили баби, 
круглої форми. Баба батькова (Куниця 
Марія Федорівна) очіпок носила. А я пи-
таю: «Бабо, чого Ви в шапці ходите? – Я 
ходила поки дівчиною була в хусточці, в 
платочку, а як пошла замуж, да свекру-
ха як наділа на голову очіпок, я його й не 
скинула» [2]. Платки разні тоді купува-
ли на базарі  – кашемирові та тернові 
(шерстяні), суконні, ситцеві. Платки 
шерстяні були із торочками, і без то-
рочків. Просто кашемір, і в квітках, і без 
квіток. Бавовняних платків не було [1]. 
Калінкорові хустки самі вишивали, одя-
гали у великий празник [3]. Чоботи були 
хромові. Раньше люди вичинять свою 
кожу, ізниме із свиняки там чи із теля-
ти, дак крадькома вичинить. А тоді як 
вичинить, то несе шити чоботи у Пере-
яслав до сапожника Сергія Головченка. У 
селі Стовп’яги кожу м’яли і шили чобо-
ти Офанасій Видолюб та Бласта Іван. 
Вони були хорошими сапожниками  [1]. 
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Трохименко Яків Григорович (дід Губар 
Марії Петрівни) шив чоботи для своїх. 
Тоді кожна латочка цінилась: хромова, 
ялова, свиняча така подовбана. Шили 
із свинячої кожи чоботи «джімі». Під-
бор маленький, тупоносий такий. Після 
вій ни і до війни, чоловіки і жінки їх но-
сили [3]. Усякі чоботи носили. Сапожник 
ходив по селу  – білорус його називали. 
Мати назбирала недоноски, він мені чо-
боти пошив. Гарні, дерев’яними гвіздоч-
ками підбиті. Дак воно із старья. Я піш-
ла у ліс сосну садить, як дітьми були, бо 
загадували, дак пішла туда, а прийшла 
шо підошви поодпадали. Жили всяк  [2]. 
Із овечок шили кожухи і кожушанки. 
Кожух одівали білий матер’ялом покри-
тий, широкий, з виложистим коміром. 
Овечки держали люди, і самі вичиняли. 
Кожухи шив стовп’язький Ханько. Дядь-
ко мій Кирило у нього вчився ото шить. 
Кожухи красили в чорний та покривали 
матер’ялом. Шапки із смушків були [1].

Прикраси
Усний спогад жительки села Стовп’я-

ги Кутової (дівоче Середа) Параски 
Олексіївни, 1929 р. н.: Було намисто «до-
бре» коралове по десять разочків, «ліх-
тар» (бурштинове намисто). Як ішла я 
сюди замуж, дак аж три пониза (більше 
десяти разків), називали так. Була бага-
та, бо покійної тьоті нашої, да померла 
дочка, двадцять год, то вона нам пода-
вала, дак ото ми носили його. Одягала на 
свята, як до церкви йдемо, то тільки й 
одягали. А так може і на весілля одягав. 
Три пониза одягали, ліхтар один разок, 
великий, крупний. І цепка була з хрес-
тиком. Зав’язували через шию. Цепку 
зав’язували на три кінця, і на два кінця. 
Ну вообще це гарна цепка щиталася на 
три кінці, і на чотири даже були. А то 

вже таки цепки, надівали, аби цепка. 
Срібні. У Переяславі жив золотар. Їздили 
до його додому. У центрі він жив. Не коло 
базару, а у середині Переяслава. У Бори-
совкі був золотар Костюковський. Робив 
сережки. У мене були «плесковаті» та зо-
лоті «ковбаски». Старша сестра ходила 
у школу, дак у її золотуха була, дак їй у 
школі не розрішали носити сережки, а 
тоді розрішили їй, бо як сережки надіне, 
то тоді пропадає золотуха. Одна вона 
на всю школу в сережках була [1].

Усний спогад жительки села Стовп’я-
ги Губар (Трохименко) Марії Петрівни, 
1929 р. н.: Намисто «добре» називалось. 
Дрібненьке, червоне, коралове. У мене не 
було із пугвицями. Десять разків, аж три 
пониза. Одягала три пониза. Ліхтаря у 
мене не було. Зверху цепка на три кінці. 
Зав’язували самі, а купували у Переясла-
ві. Хрестик серебряний із розп’яттям – 
материне придане було. У Переяславі був 
золотар  – Гарбуз він звався. Мого діда 
Якова був товариш. Він йому золотий 
хрестик подарував, а дід мені оддав. Ко-
лись я з дідом їздила до Гарбуза. Я була 
мала. Жив він, де старий базар був, за 
базаром до річки, там його хата була 
старенька, долівка в хаті. «Пугвички» 
(пувички) сережки золоті Гарбуз пода-
рив мені. Жінки в селі носили «плескова-
ті» сережки та золоті «дуті» («ковбас-
ки» називались). У баби Бластихи були 
«плесковаті» сережки [3].

Усний спогад жительки села 
Стовп’яги Куниці Варвари Антонівни, 
1929  р. н.: Мама мені віддала сережки 
«пугвички». А мамі дістались від своєї 
мами. Воно переходило по наслєдству. 
Сережок «ковбасок» у мене не було, мені 
мати віддала свої сережки «пугвички» 
золоті. Дід купив мамі. Нам колола вуха 
материна тітка, баба Якилина. Щоб 
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золотуха не напала. Золотуха – це вавки 
по голові [2].

Календарні свята
На Зелену неділю ставили віху з со-

сни, ольшини. Різали у гаю. Уже я заму-
жем була, то ставили ікону на віху. А до 
того чим урядять її, квітки де які було, 
і картоплю позрівають (цвіт). Ми з ді-
вчатами ходили попід хатами красти 
квіти. Барвінок і чорнобривці, красоля. 
Один день віха стояла. На другий день 
молодьож собирається гулять, а прий-
шов Ковальов (був замісник голови), за-
хватив цю віху, полетіла та віха, шоб 
ішли на роботу, шоб не гуляли. Три дні 
могла стояти віха. Віху продавали.

Тільки на Зелену неділю купаться не 
можна, один день. На Івана Купала стри-
бали через кропиву.

Була церква здорова, хороша і звониця 
гарна була. Ходили до церкви – це закон, 
святить паску. Прийдуть із церкви дід 
Михайло Шинкар, одсятили вони паску, 
поприходили, уже будуть строїться їсти, 
обов’язково треба паску поїсти, щоб упе-
ред жидів, щоб жиди не їли. Дак було ото 
кажуть  – поїжте паски, хоть раз уку-
сить, ну щоб жиди не поїли цієї пасочки. 
Виходить дід із хати, як уже прийшов і 
каже: «Горить уже наша церква, родь ко-
мунари підпалили церкву». Потім зроби-
ли балган. А після того балгана доробили 
магазин. Храм у нас на Миколая [1].

Знахарі
Баба Карпенчиха ото вона одна од-

шіптувала. Ще була баба Оксана, жила 
на Бору. Вона травами лікувала, може да 
пошепче, і все.

Коли розбирали хату, остався сам 
димар. А дощу немає. «Уберіть бовдур», – 
сказав сусід. Як тільки убрали димар, 

пішов дощ, кажуть якщо розбереш ди-
мар (у старій хаті) піде дощ [1].

Ремесла
У селі був Кузьма Девко – бондар, він 

бочки набивав. Глину білу брали з Ходоро-
ва, перевозили, розводили водою, білили 
хати. Брали глину на Солонцях, остро-
вах. Був мельник – Іван Малишка (родом 
із села Підсінне). Погинув на войні. На 
горі був млин і на Довгій лозі [1].

Отже, досліджуючи традиції Пере-
яславщини, ми отримуємо безцінні відо-
мості про свою історію, звичаї, обряди, 
селянський побут. Ця наукова розвідка 
є важливим джерелом для подальших 
досліджень історичних процесів та куль-
турних надбань нашого краю.
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Анотація. У статті проаналізовано життєвий шлях і творчий доробок відомого укра-
їнознавця, історіографа, джерелознавця, архівознавця доктора історичних наук, професора, 
академіка Академії наук вищої школи України Ярослава Степановича Калакури, який від-
значає в цьому році своє вісімдесятип’ятиріччя. Висвітлено внесок вченого в різні напрями 
українознавчої науки, зокрема в розробку теоретико-методологічних засад та понятійно-
термінологічного інструментарію українознавства, проблем історичного джерелознавства, 
спеціальних історичних дисциплін, архівознавства та архівного менеджменту, у створення 
низки навчальних підручників та посібників. 

Показано, що саме Я. Калакура був одним із тих, хто на світанку відновлення української 
незалежності в 90-х роках ХХ ст. зрозумів важливість для нашої Батьківщини українознав-
ства – інтегративної системи наукових знань про Україну, українців і світове українство 
у просторі та в часі. З’ясовано рівень плідної співпраці Я. Калакури з Науково-дослідним ін-
ститутом українознавства, проаналізовано праці вченого з ключових проблем історії, тео-
рії й методології українознавства, його міждисциплінарний зв’язок з історичною наукою та 
іншими галузями знань. Виокремлено концептуальні погляди Я. Калакури у створеній за його 
участю низці актуальних праць з цивілізаційної, соціокультурної та антропологічної істо-
рії України. Розкрито роль вченого у протидії антиукраїнським силам, передусім Російській 
Федерації, заперечити самобутність українського народу як державно-політичної й етно-
культурної реальності, спробам заручитися аргументами історії для легітимації та ви-
правдовування окупаційно-геноцидної війни проти України, за допомогою зброї повернути її 
до так званої «великої історичної Росії» та «русского мира».

Ключові слова: Я. Калакура; війна Росії проти України; історична наука; українознав-
ство; історіографія; джерела; міждисциплінарність.
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Україна надзвичайно багата не лише 
на чорноземи, природні копалини, ріки 
й ліси, а й на яскравих, цікавих, сильних 
особистостей, небайдужих до розвитку 
знань про її минувшину та сьогоден-
ня. Однією з ознак розвитку новітнього 
українознавства стали трансформація 
і розширення його предметного поля: 
пріоритетним в українознавчих дослі-
дженнях постає людина  – особистість. 
Досвід західної гуманітаристики засвід-
чує, що найбільш ефективним жанром 
персоналістичних студій є інтелекту-
альна біографія, модель якої наголошує 
на нерозривному зв’язку життєдіяль-
ності творчої особистості з конкретно-
історичними умовами та середовищем. 
Україна пишається своїми постатями, 
які багато в чому визначають рівень сус-
пільного життя.

В історії, в тому числі й українській, 
надзвичайно велика роль належить 
особистості, яка впливає на перебіг 

історичних подій, зумовлює їх приско-
рення чи гальмування. Саме видатні 
особистості, як правило, згуртовують 
навколо себе інших людей, надихають 
їх передовими ідеями, формуючи по-
тужну соціально-творчу силу. Багат-
ство світу полягає саме в оригінальних 
людях. Унаслідок їхньої діяльності світ 
не є порожнечею. Роздуми про людське 
життя, прояв його сили є також історич-
ною пам’яттю, що сприяє формуванню 
української ідентичності та консолідації 
українців.

Одним із яскравих уособлень пасіо-
нарної частини українців, завдяки яким 
український етнос не розчинився серед 
інших народів, не розмився під впливом 
російщення, румунізації, мадяризації чи 
полонізації, а зберігся, поступово, попри 
всілякі перешкоди, трансформувався в 
українську політичну націю, згуртовую-
чи навколо себе представників різнома-
нітних народів, які мешкають в Україні, є 

academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, Yaroslav Kalakura, who 
celebrates his eighty-fifth birthday this year. The contribution of the scientist to various directions of 
Ukrainian studies is highlighted, in particular, in the development of theoretical and methodological 
foundations as well as conceptual and terminological tools of Ukrainian studies, problems of historical 
source studies, special historical disciplines, archival studies and archival management, in the creation 
of a number of educational textbooks and manuals.

It is shown that Ya. Kalakura was one of those who at the dawn of the restoration of Ukrainian 
independence in the 90s of the 20th century understood the importance for our Motherland of 
Ukrainian studies – an integrative system of scientific knowledge about Ukraine, Ukrainians and world 
Ukrainians in space and time. The level of fruitful cooperation of Ya. Kalakura with the Research 
Institute of Ukrainian Studies was clarified, the works of the scientist on the key problems of history, 
theory and methodology of Ukrainian studies, his interdisciplinary connection with historical science 
and other fields of knowledge were analyzed. The conceptual views of Ya. Kalakura in a number of 
topical works on the civilizational, sociocultural and anthropological history of Ukraine created with 
his participation are singled out. The role of the scientist in countering anti-Ukrainian forces, primarily 
the Russian Federation, denying the identity of the Ukrainian people as a state-political and ethno-
cultural reality, attempts to enlist the arguments of history to legitimize and justify the occupation and 
genocidal war against Ukraine, with the help of weapons to return it to the so-called "great historical 
Russia" and "Russian world" is revealed.

Key words: Ya. Kalakura; Russia's war against Ukraine; historical science; Ukrainian studies; 
historiography; sources; interdisciplinity.
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Ярослав Степанович Калакура – доктор 
історичних наук, заслужений професор 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, академік Акаде-
мії наук вищої школи України, відомий 
історіограф, джерелознавець, україно-
знавець, професор кафедри архівознав-
ства та спеціальних галузей історичної 
науки, вісім десяти п’яти річний ювілей 
якого відзначається в цьому році.

Метою статті є осмислення україно-
знавчого внеску Я. Калакури у вивчення 
цивілізаційної історії й культури Украї-
ни, зокрема виокремити найголовніші 
здобутки й досягнення вченого в різ-
них сферах гуманітаристики, показати 
формування та становлення його осо-
бистості, висвітлити роль Я. Калакури у 
створенні перших національних підруч-
ників з української історіографії, істо-
ричного джерелознавства, спеціальних 
історичних дисциплін, архівознавства 
та архівного менеджменту, простежити 
співпрацю Я.  Калакури з Науково-до-
слідним інститутом українознавства та 
з’ясувати концептуальні погляди вче-
ного у створеній за його участю низці 
актуальних праць з цивілізаційної, со-
ціокультурної та антропологічної історії 
України, а також підкреслити роль Я. Ка-
лакури у протидії спробам антиукраїн-
ських сил як в Україні, так і у РФ щодо 
заперечення етнокультурної реальності 
та перетворення України на Малоросію, 
Новоросію й частину так званої «великої 
історичної Росії» та «русского мира».

Життєвий шлях і виважений ана-
ліз наукових напрацювань Я.  Калакури 
щодо вивчення історії та культури Укра-
їни й українців зацікавили багатьох уче-
них. Окремі аспекти цієї проблематики 
висвітлювали такі дослідники: І.  Вой-
цехівська, Л.  Горенко, Г.  Казьмирчук, 

М.  Казьмирчук, І.  Колесник, П.  Коно-
ненко, А.  Коцур, В.  Коцур, І.  Красно-
демська, Ю. Латиш, І. Патриляк, М. Па-
лієнко, О. Реєнт, Л. Токар, Ю. Фігурний, 
О. Ярошинський та інші.

Народився Я.  Калакура 24 вересня 
1937 р. в селі Рудники (хутір Зузанівка) 
Підгаєцького повіту на Тернопільщині. 
Це були українські землі, які на той час 
входили до складу Другої Речі Посполи-
тої. Його батьки  – Февронія Лук’я нівна 
(1898–1983) та Степан Іванович (1889–
1955) – після одруження поселилися на 
хуторі Зузанівка біля села Рудники, де 
придбали хату, півтора гектара землі та 
розпочали на ній господарювати. Проте 
в особистому житті їм не дуже щастило, 
перші двоє дітей молодого подружжя 
померли, і лише з народженням у 1927 р. 
Михайла, а через десять років і Ярослава 
сімейне щастя оселилося в їхній хаті [35, 
с. 12].

Ярослав Степанович згадує, що його 
батьки не мали маєтків, не закінчували 
вищих шкіл, але були по-селянськи му-
дрими, освіченими і свідомими україн-
цями. Вони виховували сина в дусі ви-
соких християнських чеснот, плекали 
інтерес до знань, любов до праці, по-
чуття українськості. Тато, Степан Івано-
вич, окрім української, знав польську і 
німецьку мови, з молодих літ був акти-
вістом юнацького Січового руху, чле-
ном «Просвіти», учасником аматорської 
самодіяльності. У роки Першої світової 
війни він потрапив у полон до росіян і 
був депортований аж до Тобольська, 
а в міжвоєнний період його кілька ра-
зів арештовувала польська дефензива, 
перебував у концентраційному таборі 
Береза-Картузька, створеному поль-
ською владою в 1934 р. на Берестейщині. 
Часто вечорами при свічці чи гасовому 
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світильнику його батько, мати, Февронія 
Лук’янівна, або старший брат Михай-
ло читали твори Тараса Шевченка, Лесі 
Українки, історичні оповідання, україн-
ські газети про героїку українського ко-
зацтва, визвольний рух [4, с. 377].

Батьки при народженні другого сина 
довго думали, яким ім’ям його назвати, 
і, врешті-решт, нарекли Ярославом на 
честь славетного великого князя Київ-
ської Русі-України Ярослава Мудрого. 
Хлопець ріс уважною, слухняною, пра-
целюбною і допитливою дитиною, допо-
магав по господарству батькам. Він рано 
почав читати, дуже добре навчався спо-
чатку у початковій школі у с.  Пановичі 
(1945–1948), а опісля у семирічній шко-
лі у с. Гнильче (1948–1951) Підгаєцького 
району, яку закінчив із Похвальною гра-
мотою [35, с. 12–13].

Після закінчення школи у 1951  р. 
чотирнадцятилітній юнак приїхав до 
Станіслава (тепер Івано-Франківськ), 
де вступив до педагогічного училища, 
яке в 1952  р. було переведене до міста 
Коломиї – сакрального й адміністратив-
ного центру Гуцульщини. Навчаючись 
в училищі за фахом «початкова освіта», 
юнак захопився історією. Цьому поспри-
яли як педагоги, так і старожитності Гу-
цульщини, музеї, па м’ят ки старовини, 
місця, по в’я зані з Олексою Дов бушем. 
Ярослав успішно закінчив педучилище 
і здобув спеціальність «учитель почат-
кових класів, старший піонервожатий». 
З серпня 1955  р. по жовтень 1956  р. він 
працював вчителем початкових класів, 
історії, малювання, музики й старшим 
піонервожатим у семирічній школі у 
селі Нижній Вербіж Печеніжинського 
району Станіславської області.  Я. Кала-
кура мріяв продовжити навчання і здо-
бути вищу освіту, проте смерть батька в 

1955  р. внесла корективи у його плани. 
Він змушений був навчатися заочно на 
історичному факультеті Чернівецького 
державного університету (1957–1963) 
і працювати на комсомольській робо-
ті. Зокрема, з жовтня 1956 р. по червень 
1957  р.  – завідувачем відділу по роботі 
серед піонерів і школярів у Печеніжин-
ському райкомі ЛКСМУ Станіславської 
області й за сумісництвом учителем му-
зики та співів Печеніжинської середньої 
школи, а з червня 1957  р. по жовтень 
1961 р. – інструктором, заступником за-
відувача відділу і, нарешті, завідувачем 
відділу Станіславського (з 1962 р. Івано-
Франківського) обкому ЛКСМУ, а вже з 
жовтня 1961 р. по листопад 1964 р. – пер-
шим секретарем Коломийського місь-
кому ЛКСМУ. В 1962–1965  рр. він був 
депутатом Коломийської міської ради, а 
за сумісництвом  – учителем історії Ко-
ломийської вечірньої школи робітничої 
молоді. У 1963  р. Ярослав Степанович 
захистив дипломну роботу «Боротьба 
комсомольців і молоді міста Коломиї за 
комуністичну працю в 1958–1963  рр.». 
З листопада 1964 р. по листопад 1969 р. 
Я.  Калакура викладав в Івано-Франків-
ському державному педагогічному інсти-
туті (викладач, старший викладач, до-
цент, секретар парткому) і паралельно у 
1964–1968 рр. заочно навчався в аспіран-
турі Київського державного університе-
ту імені Т. Г. Шевченка на кафедрі історії 
КПРС, де його науковим керівником був 
професор І. Шевченко. У 1968 р. Я. Кала-
кура успішно захистив кандидатську дис-
ертацію на тему «Комуністична партія 
України в боротьбі за втілення і дальший 
розвиток ленінських принципів соціаліс-
тичного змагання (1959–1965 рр.)», а зго-
дом, 9 жовтня 1970 р., йому було присво-
єно вчене звання доцента [38, с. 49–50].
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Доля людства, у тому числі й окремої 
особи, вирішується у відносно конкретні 
миттєвості, а тому надзвичайно важливі 
для неї періоди, коли тільки особистість 
має шанси на зміну історичної реальнос-
ті на краще. Час навчання в педучилищі 
та Чернівецькому університеті, перші 
професійні кроки Я. Калакури припали 
на період десталінізації, який характе-
ризувався значними змінами в Україні, 
розвінчуванням сталінізму, викриттям 
створеного Й.  Сталіним політичного 
терору, частковою реабілітацією його 
жертв, подоланням культу особи та ви-
східною роллю українського чинника 
в різних сферах суспільно-політичного 
життя, рухом шістдесятників і дисиден-
тів.

У 1969 р. Я. Калакура разом з роди-
ною переїхали із Прикарпаття до Киє-
ва. Тут з листопада 1969  р. по жовтень 
1972 р. він працював у ЦК КПУ інструк-
тором у відділі науки й навчальних за-
кладів, завідувачем сектору вишів та по-
мічником секретаря ЦК КПУ з ідеології 
академіка Ф. Овчаренка.

Тим часом після хрущовської відлиги 
на межі 1960–1970  рр. політичне життя 
в Україні поступово ставало закритим, 
партія дедалі більше віддалялася від на-
роду, посилювався ідеологічний диктат, 
поглиблювалися застійні явища і сус-
пільна криза. 

Хрущовська відлига скінчилася і роз-
почався брежнєвський застій. Людям з 
проукраїнською позицією, українським 
баченням історії та з іншими морально-
світоглядними цінностями, яким був і є 
Ярослав Степанович, було дуже нелегко. 
Як згадує сам ювіляр, йому доводилось 
інколи «підлаштовуватися під обста-
вини, часом не витримував докорів за 
своє «західницьке» походження, пасував 

перед цькуванням за «ідейні збочення», 
але ніколи не розчаровувався в Украї-
ні, в українській нації, не втрачав віру в 
націо нальну ідею, у відновлення україн-
ської незалежності» [4, с. 378–379]. Пра-
цюючи в апараті ЦК КП України, вчений 
докладав чималих зусиль щодо відведен-
ня вогню критики й переслідувань відо-
мих істориків О. Апанович, М. Брайчев-
ського, Я. Дзири, Р. Іванової, Ю. Пінчука, 
Ф. Шевченка та ін. 

Ярослав Степанович поділяє думки 
Дмитра Павличка про позицію україн-
ців-патріотів, включених у радянську 
систему і лояльно налаштованих до неї, 
які, займаючи ті чи інші посади, намага-
лися чесно і самовіддано працювати для 
українського народу і не переставали 
мріяти про суверенну Україну, але до-
бре розуміли, що «вона не впаде з неба, 
не народиться в Америці чи десь у Євро-
пі. Вона може постати лише з тієї нашої 
пригнобленої нації, вона може вирости 
тільки з нашої землі» [4, с. 379].

Підкреслюючи неординарність і 
унікальність постаті Я.  Калакури, вар-
то зауважити, що саме він був одним з 
авторів доповідної записки на ім’я того-
часного Першого секретаря ЦК КПУ Пе-
тра Шелеста «Про перегляд ставлення до 
спадщини М.  Грушевського і М.  Явор-
ського», в якій зазначалося, що «праці 
Грушевського містять великий фактич-
ний матеріал з історії України й мають 
певну наукову цінність». Завдяки цій за-
писці з ЦК КПУ до Інституту історії АН 
УРСР надійшло доручення розглянути 
питання про перевидання з розгорнути-
ми коментарями окремих праць М. Гру-
шевського, а саме з історії Київської Русі, 
Визвольної війни українського народу, 
і деяких його археографічних дослі-
джень [36]. 
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Будучи непересіч-
ними особистостями, 
Ф.  Овчаренко і Я.  Ка-
лакура вважалися так 
званими «білими во-
ронами», які виділя-
лися як у соціумі серед 
звичайних громадян, 
так і серед безприн-
ципних тогочасних 
партійних керівників 
і членів ЦК КПУ. Саме 
діяльність Я.  Кала-
кури щодо захисту 
української історичної 
науки викликала не-
вдоволення багатьох 
прибічників тоталі-
тарного режиму, які 
помстилися йому на другий день після 
зняття Федора Овчаренка, як зазнача-
лося в документі, «за нечітку позицію в 
здійсненні національної політики, не-
достатню відсіч проявам українського 
буржуазного націоналізму та заграван-
ня з творчою і науковою інтелігенцією», 
та обрання головним ідеологом ЦК КПУ 
Валентина Маланчука (справжнє пріз-
вище  – Мельман), Ярослава Калакуру 
було звільнено з роботи.

З жовтня 1972 р. і до сьогоднішньо-
го часу трудова діяльність Я.  Калакури 
тісно пов’язана з Київським національ-
ним університетом імені Тараса Шев-
ченка, де він працював заступником 
директора з навчальної та наукової ро-
боти Інституту підвищення кваліфіка-
ції викладачів суспільних наук при КДУ 
імені Т. Г. Шевченка, проректором з на-
вчальної роботи університету, а згодом  
професором, завідувачем кафедри. Ад-
міністративну роботу Ярослав Калаку-
ра поєднував з науковою діяльністю. В 

1976  р. побачила світ його монографія 
«Комуністична партія України в бороть-
бі за розв’язання завдань будівництва 
комунізму. Історіографічний нарис». 
Вона мала стати основою докторської 
дисертації. Проте попри схвальні рецен-
зії фахівців В. Маланчуку не сподобало-
ся те, що автор недостатньо критикував 
український буржуазний націоналізм, 
книгу П. Шелеста «Україно наша Радян-
ська» тощо. Саме з подачі В. Маланчука 
Я. Калакуру змусили написати заяву про 
звільнення за «власним бажанням». Вже 
працюючи доцентом цього Інституту і 
попри шалений тиск і переслідування 
маланчуківських поплічників, Я. Кала-
кура продовжував роботу над доктор-
ською дисертацією «Коммунистическая 
партия Украины в условиях развитого 
социализма. Историография», яку за-
хистив лише після зняття В. Маланчука 
з посади секретаря ЦК КПУ у 1980 р. 10 
липня 1981  р. йому присуджено науко-
вий ступінь доктора історичних наук, а 

На робочому місці
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22 жовтня 1982 р. – вчене звання профе-
сора. 

З квітня 1981  р. по жовтень 1989  р. 
Ярослав Калакура був проректором з 
навчальної роботи КДУ, директором 
університетського Інституту суспіль-
них наук. З жовтня 1989 р. по листопад 
1994 р. – професором кафедри політич-
ної історії, історії України гуманітарних 
факультетів КДУ, з листопада 1994 р. по 
листопад 2002 р. – завідувачем кафедри 
архівознавства та спеціальних галузей 
історичної науки, з листопада 2002  р. 
і понині  – професор цієї кафедри  [38, 
с. 50–51].

Тільки з відновленням у серпні 
1991  р. української незалежності Я.  Ка-
лакура зміг повною мірою реалізувати 
свої творчі плани й задуми, науковий 
і організаторський потенціал. Вчений 
зауважував, що «було б дивним, якби 
після розпаду радянської імперії, кра-
ху комуністичної ідеології, відновлення 
державної незалежності України, її на-
ціонального відродження, розгортання 
демократичних перетворень, розширен-
ня доступу до джерел історики продов-
жували б чіплятися за збанкрутілі схеми 
й штампи. До того ж кожен історик є на-
самперед громадянином України, і він 
покликаний виконувати свій громадян-
ський обов’язок – служити Україні» [21, 
с. 5–6]. І треба віддати належне Я. Кала-
курі, який безпосередньо долучився до 
змін, до відродження національної істо-
ріографії. А щоб порвати з комуністич-
ним минулим, потрібно було проявити 
рішучість, боротися з його негативними 
наслідками. 

Вчений наголошував: «Ось чому в 
нових умовах національно-державного 
відродження України, відновлення і роз-
будови Української незалежної держави 

намагався максимально зосередитися 
на тих питаннях історії України, укра-
їнської історіографії, джерелознавства, 
архівної справи, українознавства зага-
лом, про які в радянські часи було забо-
ронено навіть думати. Історичний вимір 
потрібен не лише для аналізу минулого 
і винесення з нього повчальних уроків, 
але й для осмислення доленосних подій 
сучасності» [4, с. 379].

Ярослав Степанович Калакура  – 
один з авторів створення навчальної 
програми з історії України, національ-
них навчальних посібників та хресто-
матій, зокрема посібника «Історія укра-
їнської та зарубіжної культури», який 
витримав багато видань. Учений запо-
чаткував в Університеті принципово 
нові лекційні курси: «Джерела з історії 
української державності», «Джерела з іс-
торії українського руху опору», до яких 
уперше були залучені документальні 
матеріали про Українську революцію і 
державотворчий процес у 1917–1920 рр., 
спротив експорту та насадженню біль-
шовицького режиму в Україні, проведен-
ня насильницької колективізації, масові 
репресії та голодомор як засіб помсти 
українцям за опір владі, діяльність Ор-
ганізації українських націоналістів, не-
скореність Української повстанської 
армії, дисидентський і правозахисний 
рух. Я. Калакура відновив в Університеті 
започаткований у часи хрущовської від-
лиги професором М. Марченком норма-
тивний курс «Українська історіографія», 
опрацювавши принципово нові його 
концепцію і програму. На відміну від 
радянської історіографії в його основу 
були покладені українська національно-
державницька ідея, принцип окреміш-
ності української історії, її зв’язок з єв-
ропейською історіографією. Українську 
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історіографію вчений трактує як безпе-
рервний і тривалий процес формування 
української історичної науки, історичної 
свідомості й культури українського сус-
пільства [20, с. 4].

На основі підготовлених лекцій істо-
рик опублікував змістовний курс лекцій 
«Українська історіографія» (2004, пере-
виданий у 2012), рекомендований Мініс-
терством освіти і науки для історичних 
спеціальностей вишів України. В по-
сібнику з’ясовуються поняття предмета 
і завдання української історіографії, її 
джерела та місця в структурі історичної 
науки, обґрунтовується наукова періо-
дизація зародження і розвитку знань з 
історії України. Головну увагу приділено 
характеристиці витоків і особливостей 
розвитку української історичної дум-
ки, її розвитку в княжу добу, козацько-
гетьманські часи, період перебування 
українських земель у межах Російської 

та Австро-Угорської імперій, а також у 
часи визвольних змагань за відновлен-
ня і зміцнення державної незалежності 
України. Також у книзі простежуєть-
ся внесок в українську історичну науку 
провідних істориків, наукових осеред-
ків та інституцій не тільки материкової 
України, а й української діаспори  [21, 
с. 2]. Автор розглядає українську історіо-
графію як компонент світової історич-
ної думки. Загальнолюдські цінності, на 
його думку, не є безнаціональними або 
національними. Світова історична дум-
ка інтегрує здобутки істориків усіх наро-
дів, незалежно від їх чисельності і вели-
чини етнічної території [20, с. 5].

Вчений переконливо доводить, що 
витоки історичних уявлень на україн-
ських землях сягають далекої давнини, 
доісторичних часів, коли ще не було пи-
семності. Наші пращури через усну, а 
згодом і писемну творчість намагалися 

Після вручення Золотої відзнаки вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 р.
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пояснити навколишній світ, зафіксува-
ти найважливіші події свого історично-
го буття й передати їх своїм нащадкам. 
Вагомий вплив на розвиток історичної 
думки мали прийняття й поширення 
християнства, зародження й розвиток 
друкарства. 

«Українська історична думка, як і 
світова, пройшла шлях від найпрості-
ших уявлень до системи знань з істо-
рії, тобто до рівня наукового аналізу та 
узагальнення історичного процесу… 
Український народ усупереч імперській 
політиці асиміляції, політичного, со-
ціального й духовного пригноблення 
витримав усі випробування, самоіден-
тифікувався, зберіг свою національну 
гідність, усвідомив силу своєї соборнос-
ті, історичної місії, активно долає комп-
лекс «малоросійства», не допустив пе-
ретворення України в інтелектуальну 
провінцію, а нині розбудовує незалежну 
державу»,  – зазначає Я.  Калакура  [20, 
с.  466]. Значною мірою біографічний та 
підсумовуючий характер має моногра-
фія «Українська історіографія на пере-
ломі: від методологічного монізму до єв-
ропейських орієнтирів», що виходить у 
видавництві Шевченкового університе-
ту до ювілею автора [22], в якій відстежу-
ється процес методологічної переорієн-
тації українських істориків, оновлення 
їхнього складу, розриву з ідеологічним 
монізмом і партійно-класовим підходом 
та перехід до цивілізаційного осмислен-
ня вітчизняної і зарубіжної історії.

Доречно окремо відзначити роз-
ширення діапазону наукової діяльності 
вченого, його творчу активність  після 
1994 р., в період, коли він очолював ка-
федру архівознавства та спеціальних 
галузей історичної науки історичного 
факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 

В цей час Я. Калакура був модератором 
і одним з авторів перших національних 
підручників з історичного джерелознав-
ства, спеціальних історичних дисциплін, 
архівознавства та архівного менедж-
менту  [5; 29; 13]. Зокрема, в 1998 р. по-
бачив світ підготовлений за його участю 
унікальний посібник «Джерелознавство 
історії України», в 2002  р. було видано 
створені під його керівництвом націо-
нальні підручники «Історичне джере-
лознавство» та «Архівознавство» (1998, 
2002). Я. Калакура – співавтор навчаль-
ного посібника «Спеціальні історичні 
дисципліни» (2008). Дещо згодом під 
його керівництвом підручник «Історич-
не джерелознавство» було суттєво до-
опрацьовано, перероблено й перевидано 
у 2017 р. Я. Калакура є автором посібни-
ка «Менеджмент в архівній справі: кон-
спект лекцій» (2018), співавтором «На-
рисів історії архівної справи в Україні», 
«Енциклопедії архівознавства» та інших 
праць.

В умовах відновлення на межі 
1980–1990-х років суверенітету та неза-
лежності України Ярослав Степанович 
Калакура один із небагатьох усвідомлю-
вав важливість для нашої Батьківщини 
українознавства  – інтегративної систе-
ми наукових знань про Україну, укра-
їнців і світове українство у просторі та 
часі. Ось як він пояснює взаємозв’язок 
історіографічних та українознавчих 
студій: «Склалося так, що історіогра-
фія привела мене до українознавства, а 
українознавство вивело на новий, ви-
щий рівень історіографії. Ці галузі знань 
дуже тісно пов’язані між собою, багато в 
чому навіть переплітаються. Спільні за-
вдання і методи їх вирішення чітко про-
стежуються в межах кожного концентра 
українознавства. Наприклад, концентр 
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«Україна  – історія». Тут ідеться про 
комплексне дослідження усіх періодів 
української історії, збереження істо-
ричної пам’яті, формування історичної 
свідомості, осмислення неперехідного 
значення історичного досвіду та уроків 
минулого для сьогодення. Осягнути цю 
проблему на міждисциплінарному рівні 
неможливо без її глибокого історіогра-
фічного осмислення, без підведення під-
сумків і виявлення прогалин» [32, с. 46].

Я.  Калакура вніс вагомий внесок у 
створення й розбудову Інституту укра-
їнознавства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
передусім своєю активною підтримкою 
і особистою допомогою його фундато-
ру Петру Кононенку (з червня 2000 р. – 
НДІУ МОН України, з серпня 2009 р. – 
ННДІУ, з березня 2011  р.  – ННДІУВІ, з 
листопада 2014  р.  – НДІУ). З 1995 і до 
2014  р. він працював за сумісництвом 
спочатку провідним, а потім головним 

науковим співробітником відділу істо-
рії, теорії й методології українознавства, 
який згодом трансформувався у відділ 
історичних та теоретико-методологіч-
них проблем українознавства. Під його 
безпосереднім науковим керівництвом 
підготовлено і захищено в ННДІУВІ 
одну докторську та 6 кандидатських 
дисертацій з проблем українознавства. 
Я.  Калакура є членом редколегії жур-
налу «Українознавство», працював у 
редколегії «Збірника наукових праць 
 ННДІУВІ» [2, с. 37].

З цього приводу сам ювіляр за-
уважує: «Я пишаюся тим, що … маю 
безпосередню причетність до діяль-
ності провідної українознавчої устано-
ви – Науково-дослідного інституту укра-
їнознавства, очолюваного авторитетним 
ученим і патріотом, людиною великого 
розуму і щирого серця – Петром Петро-
вичем Кононенком. Він зумів сконсо-
лідувати творчий колектив справжніх 

З фундатором НДІУ П. Кононенком
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сподвижників науки про Україну та 
українство, докладаючи усіх зусиль, щоб 
вона стала невід’ємною і пріоритетною 
частиною навчально-виховного про-
цесу всіх ланок освіти. Для мене укра-
їнознавство  – це не тільки інтегрована 
і цілісна система знань про українську 
людність, український етнос, про укра-
їнську націю, про історичне покликання 
нашого народу, наука про його самопі-
знання і самовизначення, але й частина 
мого життя, моїх помислів, мого вну-
трішнього світу. Це потужний ідейний 
і духовний чинник самоствердження 
українців, усвідомлення їх ідентичності, 
це інтелектуальний спосіб осмислення 
національної ідеї, могутній чинник фор-
мування національної та державницької 
свідомості. На моє глибоке переконан-
ня, українознавець  – це не кабінетний 
учений, байдужий до суспільних проце-
сів, а борець, людина, яка не просто має 

відповідні знання, а ділиться ними, вно-
сить їх у суспільну свідомість, акумулює 
і поєднує в собі високий інтелект, про-
фесіоналізм, християнську моральність, 
щиру любов до України, національний 
патріотизм» [4, с. 376–377]. 

П.  Кононенко так згадує про Я. Ка-
лакуру: «… в усіх моїх починаннях я за-
вжди відчував його підтримку. Скажу 
відверто, це був справжній український 
проректор. Коли виникла ідея створити 
в університеті Інститут українознавства, 
він активно долучився до її реалізації… 
Українознавство для Ярослава Степано-
вича – молитва за Україну, частина його 
життя і помислів, світогляд і внутріш-
ній світ. Він не «кабінетний» учений, 
не байдужий до суспільних процесів, а 
борець, подвижник, людина, яка щедро 
ділиться своїми ґрунтовними знаннями, 
вносить їх у суспільну свідомість, аку-
мулює і поєднує в собі високий інтелект, 

З колегами відділу історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства
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професіоналізм, національну гордість 
і патріотизм. Українознавчий вибір 
Я.  С.  Калакури має генетичне коріння, 
адже він – син галицьких селян. Батьки 
з дитинства прищепили йому христи-
янську моральність, почуття любові до 
України, сформували національну свідо-
мість, підвищений інтерес до української 
історії. Ці його риси ніколи не згасали, 
навіть у часи радянського тоталітариз-
му, хоча й зазнавали певних деформацій. 
А в добу незалежності України на всю 
широчінь вибухнув творчий потенціал 
і розкрився талант українознавця»  [26, 
с. 24–25].

Тематика українознавчих досліджень 
Я.  Калакури охоплює ключові пробле-
ми історії, теорії, методології україно-
знавства як інтегрованої системи науко-
вих знань і навчальної дисципліни про 
Україну та українців, його пізнавальні та 
світоглядно-виховні функції. Він пере-
конливо обґрунтував сучасне бачення 
методологічного інструментарію укра-
їнознавця, який включає правила до-
слідження, методи та засоби наукового 
пізнання. Я. Калакурі належить важлива 
роль в опрацюванні науково-понятій-
ного апарату українознавства, наукової 
періодизації його зародження, станов-
лення та розвитку. Особливу увагу він 
приділяє пошуку, виявленню, дослі-
дженню і введенню до наукового обігу 
джерельних свідчень про розвиток укра-
їнознавства і його роль в утвердженні 
національної ідентичності українців, 
реалізації національної ідеї та історич-
ної місії України, бере активну участь у 
підготовці та перепідготовці фахівців з 
українознавства, систематично виступає 
з українознавчими лекціями [34, с. 28].

У 2007  р. побачила світ кни-
га Я.  Калакури «Історичні засади 

українознавства»  [12]. У ній опубліко-
вані наукові дослідження з актуальних 
теоретико-методологічних, історіософ-
ських та методичних проблем укра-
їнознавства як інтегрованої системи 
наукових знань про Україну та україн-
ство. Особливу увагу автор звернув на 
історичні засади українознавства, його 
джерельну та історіографічну базу, на 
пізнавально-світоглядні функції та ме-
тодологічний інструментарій україно-
знавця. Також висвітлюється роль укра-
їнознавства в самопізнанні українського 
народу, утвердженні його ідентичності, 
осягненні національної ідеї та історич-
ної місії українців. 

Досліджуючи теоретичні та методо-
логічні основи українознавства, Я.  Ка-
лакура насамперед з’ясовує, яким «ме-
тодологічним інструментарієм» мають 
користуватися науковці в українознав-
чих розробках, визначає зміст цього по-
няття, структуру, характеризує основ ні 
його компоненти. Методологічний ін-
струментарій українознавця він роз-
глядає як взаємопов’язаний, органічно 
цілісний комплекс трьох основних ком-
понентів: принципів (правил) дослі-
дження; методів (прийомів, способів) 
пізнання і допоміжних або спеціальних 
засобів дослідження (оргтехніка, інфор-
маційні технології, обчислювальна тех-
ніка тощо) [15, с. 76] і докладно зупиня-
ється на характеристиці кожного з них. 
Так, під принципами (правилами) украї-
нознавчого дослідження вчений розуміє 
«емпірично вироблені, науково-осмис-
лені і практично усталені найважливі-
ші правила пізнання, дотримання яких 
закладає гарантії глибокого вивчення 
і правдивого висвітлення тієї чи іншої 
проблеми, явища, події тощо» [15, с. 76]. 
До найважливіших із них він відносить 
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принципи: історизму – висвітлення ми-
нулого в його історичному контексті; 
системності  – в основі лежить розгляд 
об’єктів як систем, цей метод є універ-
сальним для багатьох наук і пріоритет-
ним в українознавстві, орієнтує дослі-
дження на розкриття цілісності об’єкта, 
на виявлення різних типів зв’язків у 
ньому та зведення їх у єдину комплекс-
ну теоретичну картину; об’єктивності – 
об’єктивний аналіз суспільних процесів, 
розвитку знань про них; всебічності  – 
різнобічний підхід до українознавчо-
го питання, з усіх сторін; наступності 
(спадкоємності) – зв’язок між явищами 
в процесі їх розвитку, здатність продов-
жувати дослідження попередників; сві-
тоглядності – ґрунтується на християн-
ській етиці, моралі, духовних цінностях 
українського народу, його традиціях, 
звичаях, обрядах. Я. Калакура докладно 
зупиняється на цих правилах, показує на 
прикладах, як саме вони застосовуються 
в українознавчих дослідженнях. 

У методології науки особливе міс-
це займають методи (з грецьк. «шлях», 
«спосіб дослідження»), за допомогою 
яких отримують нові знання. Вибір ме-
тодів наукового дослідження дуже важ-
ливий, оскільки значною мірою визна-
чає майбутній успіх дослідження. Існує 
велика кількість наукових методів: тео-
ретичних, експериментальних, загаль-
нонаукових та методів окремих наук. До 
основних дослідницьких методів укра-
їнознавства вчений відносить: методи 
аналізу і синтезу, системно-структурно-
го і проблемно-функціонального підхо-
ду, логічний, історико-хронологічний, 
історико-ситуаційний, порівняльний, 
ретроспективний, біографічний, методи 
конкретно-соціологічних досліджень, 
типологізації, класифікації, періодизації, 

наукометрії, контент-аналізу та ін.  [14, 
с. 91].

Методи мають загальну онтологічну 
та гносеологічну основу, утворюючи дея-
ку цілісність. Саме їх єдність характери-
зує специфічність і цілісність наукового 
пізнання. Тому для більш ефективного 
здійснення українознавчого досліджен-
ня застосовують одночасно взає мо по-
в’язаний набір різноманітних методів. 

Розглядаючи суть історичних основ 
українознавства, Я. Калакура розкриває 
взаємозв’язок історії й українознавства, 
їх світоглядно-виховні функції й до-
водить пріоритетність принципу істо-
ризму та історичних методів пізнання, 
специфіку їх функціонування в украї-
нознавчих дослідженнях. Принцип істо-
ризму вимагає розглядати всі предмети 
та явища в їх історичному виникненні 
і становленні, а також через призму іс-
торичних перспектив їх розвитку, через 
генетичний зв’язок з іншими явищами 
та предметами дійсності. Історичний 
підхід дає можливість українознавству 
досліджувати державотворчий процес в 
Україні як безперервний, а український 
народ  – як історичний і державобудів-
ний [11, с. 20–25].

Історик переконливо доводить тезу 
про взаємодоповнення і взаємозбага-
чення українознавства й історії, органіч-
ний взаємозв’язок викладання цих дис-
циплін у всіх ланках освіти. Ці дві науки 
акумулюють у собі найбільше багатство 
народу, нації – це їх досвід взаємодії з ін-
шими народами та націями, із зовнішнім 
світом. Він говорить, що «саме органіч-
ний зв’язок і взаємозумовленість історії 
та українознавства дозволяють повною 
мірою зреалізувати їх аксеологічну, тоб-
то світоглядно-виховну, функцію... І без 
українознавчої історії та історизму в 
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українознавстві, поставлених на рейки 
державної підтримки, неможливо сфор-
мувати національний характер, почут-
тя національного патріотизму, а саме з 
ними пов’язане відчуття належності до 
української нації, до українського грома-
дянства, гордості за свою державу»  [11, 
с. 23 –24].

Українознавство є наукою про лю-
дей, їхній світогляд, багатогранний ду-
ховний світ, ідеали, цінності. Нині цен-
тральне місце в дослідженнях проблем 
самопі знання, самотворення займає 
людина. Її характер, ментальність, душа, 
психологія тощо. Я. Калакура продо-
вжив істо ріософську традицію своїх по-
передників: Г.  Сковороди, Т.  Шевченка, 
П.  Юркевича, Є.  Маланюка, Ю.  Липи, 
Д.  Чижевського, О.  Кульчицького та ін. 
і показав, як реалізується принцип іс-
торичного антропологізму в україноз-
навстві, в «епіцентрі якого знаходиться 
людина як носій найвищих цінностей, 
традицій, національного духу і менталь-
ності», на прикладі досліджень менталь-
ності українського народу [10, с. 54–56].

Одним із важливих інструментів на-
укового пізнання є мова. Вона впливає 
на сприйняття реальності, її наукове 
осмислення, ставлення до неї як до сво-
го народу, його історії, культури, держа-
ви є атрибутом національної свідомості. 
Говорячи про наукове осмислення мови 
як об’єкта історичного пізнання, одного 
з його методологічних інструментаріїв, 
Я. Калакура акцентує увагу на джерель-
ному значенні мови і методів лінгвісти-
ки в ньому, ролі історичної свідомості в 
розширенні українського мовного про-
стору [16, с. 96–101]. 

Витоки історичних знань у часі 
збігаються із зародженням комуніка-
тивної функції мови. За її допомогою 

осмислюються найважливіші історичні 
події, факти, явища та процеси. Я.  Ка-
лакура зазначає, що «спільна мова, як 
більш-менш однаковий погляд на власну 
історію, – пріоритетні критерії ідентич-
ності нації, її цілісності» [16, с. 101] . 

Найдавнішими історичними і мов-
ними джерелами є писемні пам’ятки, 
що дійшли до нас. І глибше, повніше, 
об’єктивніше з’ясувати їх природу мож-
ливо при залученні методів лінгвістики 
до їх дослідження.

І логіка мислення, і менталітет на-
роду змінюються з переходом від однієї 
мови до іншої, а значить – мова виступає 
одним із чинників формування етнічної 
самосвідомості людини.

У 2011  р. вийшов друком навчаль-
ний посібник «Історія українознав-
ства», в якому Я.  Калакура є автором 
підрозділів: 4.1. «Початки творення на-
укових основ українознавства у першій 
половині XІХ  ст.» та 5.5. «Відродження 
українознавства у роки хрущовської 
«відлиги» і роль у цьому процесі шістде-
сятництва (друга половина 50-х  – 60-ті 
роки ХХ ст.)». В них вчений торкається 
таких питань, як ідеї українського від-
родження, роль творчості Т. Шевченка у 
пробудженні української самосвідомос-
ті, роль «Історії Русів» у розвитку украї-
нознавчих студій, розвиток українознав-
чих студій на західноукраїнських землях 
та Закарпатті, нова хвиля міфологізації 
знань про Україну, вплив хрущовської 
відлиги на активізацію українознав-
чих досліджень та шістдесятництво 
як чинник українознавчих студій. Він 
стверджує, що саме національно-куль-
турне відродження, нове піднесення 
національно-визвольного руху, засну-
вання і діяльність університетів, фор-
мування нової генерації українських 
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інтелектуалів стали дієвим чинником 
визрівання наукових знань про Україну 
та українців. Особливістю цього етапу 
розвитку українознавства, на його дум-
ку, є те, що поряд з аматорськими, пу-
бліцистичними розвідками поступово 
зростали кількість і рівень професійних 
наукових праць. Це знайшло своє відо-
браження в переході від описування 
подій і явищ до їх пояснення, а також у 
дедалі ширшому залученні матеріалів із 
джерел [3]. 

Аналізуючи розвиток українознав-
чих досліджень у період хрущовських 
реформ, Я. Калакура зауважує про певну 
їх активізацію, але натомість продовжу-
вались міфологізація і фальсифікація 
української історії та культури, штучно 
створювалися і насаджувалися ідеоло-
гічні штампи. Водночас часткова лібе-
ралізація суспільства спричинила появу 
руху шістдесятників, дала поштовх ди-
си дентству, самвидаву і позацензурній 
літературі, що активізувало боротьбу 
проти фальшування і перекручень істо-
рії українського народу, за повну деста-
лінізацію і дерусифікацію наукових до-
сліджень [3, с. 337]. 

На початку 2012 р. побачив світ до-
відник «Науковий інструментарій укра-
їнознавця». Ярослав Степанович під-
готував до нього понад 15 статей, серед 
яких ми хочемо відзначити такі важли-
ві, як: джерела українознавства, їх кла-
сифікація, історична місія, історична 
пам’ять, історіографічна ситуація, іс-
торіографічний процес, історіографія 
українознавства, періодизація історіо-
графії, джерелознавство, історизм, ме-
тоди українознавчих досліджень, модер-
нізм, позитивізм, провіденціалізм тощо. 
Всі ці дослідження відрізняються висо-
ким аналітичним рівнем та науковою 

обґрунтованістю [28, с. 51–52, 55, 57–58, 
86, 130, 132, 142, 224, 270, 279, 287].

Влітку 2012  р. був оприлюднений 
науково-методичний посібник «Украї-
нознавче дослідження: теорія та мето-
дологія», в якому вчений професійно 
розглядає ключові питання україно знав-
чого дослідження, його системний, між-
дисциплінарний характер, теоретичні 
та методологічні засади. Велику увагу 
він приділяє особливостям постановки 
українознавчої проблеми, визначення 
теми дослідження, його об’єкта та пред-
мета, бібліографії та історіографії, мето-
диці науково-дослідної роботи, зокрема 
пошуку, класифікації, аналізу та фахо-
вого використання джерел, складання 
плану і проспекту роботи, орієнтовного 
графіка написання тексту, його апро-
бації, підготовки до опублікування або 
захисту, проведення презентації. Також 
автором у додатках оприлюднюється 
огляд кваліфікаційних вимог до диплом-
них та магістерських проектів, дисерта-
ційних робіт, а також вимог видавництв 
і редколегій періодичних видань до ру-
кописів [7].

Однією із спільних особливостей 
розвитку новітніх українознавства та 
української історіографії є засвоєння й 
дедалі ширше застосування методології 
цивілізаційного трактування історич-
ного минулого, перехід від формаційної 
та подієвої історії до історії людей, про-
цесів, явищ і цивілізацій. Цивілізаційна 
парадигма, яка ґрунтується на пріорите-
ті соціокультурних і духовно-ціннісних 
підходів, дає можливість створити більш 
повну картину історії, особливо країно-
знавчу, осмислити минувшину того чи 
іншого народу, держави, регіону в кон-
тексті світового історичного процесу. 
Підтвердженням цього є оригінальне, 
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оприлюднене в 2012  р. у двох книгах, 
наукове дослідження відомих україн-
ських учених, докторів історичних наук 
Я. Калакури, М. Юрія, Л. Алексієвець та 
О.  Удода, присвячене історії України з 
найдавніших часів до наших днів і під-
готовлене в контексті цивілізаційного 
пізнання [30; 31]. 

Книги написані з використанням 
міждисциплінарного підходу та мають 
чітко виражений історіософський зміст. 
Центральне місце в дослідженні займа-
ють проблеми сутності та особливості 
пізнання української цивілізації, що фор-
мувалася на історичних теренах України 
впродовж тисячоліть, питання етноге-
незу українців, формування української 
нації, політичні, економіко-географічні, 
природні, соціокультурні, етнічні, духов-
ні, ментальні, релігійні особливості краї-
ни та її мешканців [30; 31]. 

Отже, українська гуманітаристика 
нині опановує не тільки цивілізацій-
ні, але й міждисциплінарні підходи до 
осмислення історичного процесу, інте-
груючись в європейський гуманітарний 
простір. А роздуми авторів над питан-
нями модернізації українського суспіль-
ства сприяють подальшому обговорен-
ню порушених проблем, привертають 
увагу до важливих, насамперед методо-
логічних, засад українознавчої науки, а 
також реалій соціокультурного розви-
тку України, які мають осмислюватися й 
вирішуватися в майбутньому. 

Певним продовженням згаданого 
вище дослідження про цивілізаційний 
контекст пізнання України стала колек-
тивна монографія, створена за участю 
Я.  Калакури в 2015  р., про цивілізацій-
не бачення історії української культури, 
її самобутній і безперервний розвиток 
від найдавніших часів до сьогодення в 

інтер’єрі європейського і світового куль-
турного простору. Викладено історіо-
софське трактування взаємодії культури 
і цивілізації, джерельне, історіографічне 
та методологічне підґрунтя цивілізацій-
ного осмислення української культури, 
її витоків, зародження і найважливіших 
етапів розвитку. Особлива увага звер-
нута на сакральність давньоукраїнської 
культури, рубіжне значення прийняття 
християнства, роль писемності, книго-
друкування, духовних цінностей епохи 
Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на 
формування духовного світу України 
як чинника становлення української на-
ції, на місце творчості Тараса Шевчен-
ка в кристалізації національної ідеї, в 
утвердженні ідентичності та соборності 
українства. Показано травми і руйнівні 
наслідки імперської політики і масових 
репресій для національної культури, її 
спротив російській культурній, медійній 
та духовній експансії і військовій агре-
сії [23].

Автори засвідчують, що «культура 
залишається пріоритетною сферою жит-
тєдіяльності будь-якого цивілізованого 
суспільства. В ній реалізується інтелек-
туальний і духовний потенціал людини, 
спосіб її буття, ментальність, вона має 
визначальний вплив на всі інші сфери – 
економічну, політичну, правову тощо. В 
епіцентрі культурного життя перебуває 
людина як її головний творець і продукт, 
створюючи духовні і матеріальні ціннос-
ті, забезпечуючи умови свого існуван-
ня, реалізуючи свій розум, здібності та 
вміння, знання і світоглядні орієнтири, 
засвідчуючи свою своєрідну мову, сві-
торозуміння, ментальність, душевні по-
чуття й національний характер. Укра-
їнська культура, будучи національно 
самобутньою та історично укоріненою 
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в європейському цивілізаційному ланд-
шафті, дедалі повніше утверджує свою 
присутність і в світовому цивілізаційно-
культурному просторі, демонструючи 
унікальні надбання у сфері науки, освіти, 
літератури, музичного, образотворчого 
і театрального мистецтва, архітектури, 
народної творчості» [23, с. 488–489].

У статті «Історизм національної іс-
торичної ідеї» Я.  Калакура розглядає 
національну ідею як потужну духовну 
силу самопізнання українського народу, 
засіб осмислення його історичної місії з 
позицій історизму, який орієнтує на ана-
ліз її з погляду зародження, формування 
й утвердження в суспільній свідомості, 
світогляді, культурі, з’ясування особли-
востей на кожному історичному етапі. 
Вчений, спираючись на чинну періоди-
зацію української історії, досліджує на 
цьому тлі національну ідею і виокремлює 
8 основних періодів її розвитку та зупи-
няється на особливостях, об’єктивних і 
суб’єктивних труднощах, характерних 
кожному з них: 1. Зародження україн-
ської національної ідеї в княжу добу 
(Київська Русь, Галицько-Волинська і 
Литовсько-Руська держави); 2. Козаць-
ко-гетьманські часи (XVI–XVIII  ст.); 
3. Кінець XVIII  – перша пол. ХІХ  ст.; 
4.  Із середини ХІХ ст. – остання чверть 
ХІХ ст.; 5. Остання чверть ХІХ ст. – по-
чаток ХХ ст.; 6. 20-ті – початок 30-х ро-
ків ХХ ст.; 7. Із середини 30-х – до другої 
пол. 80-х років ХХ ст. (з трьома підпері-
одами); 8. З кінця 80-х років ХХ ст. – до 
сьогодення [8]. 

Історик доходить висновку про без-
перервність, наступність, спадкоємність 
і тяглість націєтворчого процесу, не-
скореність української ідеї. На основі 
періодизації виробляються й застосову-
ються досконаліші методи дослідження 

її генези, об’єктивного оцінювання ролі 
і значення національної ідеї для форму-
вання свідомості і світогляду українців, 
реалізації їхньої історичної місії [8].

Націю, яка має свою ідею, побороти 
неможливо. Однак живучість національ-
ної ідеї, як і будь-якої ідеї загалом, зумов-
лена її здатністю змінюватися. Будучи 
інтегральним феноменом, національна 
ідея в різні періоди життя нації актуалі-
зує різні свої складники, виносячи їх на 
передній край національного буття, і по-
повнюється новими.

Одним із складних, системних і ба-
гатовимірних явищ, яке, попри певну 
усталеність, перебуває в постійному 
розвитку, передається від покоління до 
покоління, зазнає змін та активно впли-
ває на всі сфери життя суспільства, а 
отже, потребує постійного вивчення й 
аналізу, є ментальність.

Ментальність нації є специфічним 
способом сприйняття і розуміння ет-
носом свого буття і виробляється під 
впливом багатовікових культурно-іс-
торичних, геополітичних, природно-
кліматичних та інших чинників. Для 
українців сутнісно важливим моментом 
у становленні його менталітету стали 
яскраво виражені автохтонність і спосіб 
життя, зумовлений природою та особли-
востями конкретного ландшафту  [27, 
с. 69].

Ментальність українського народу 
формувалася під впливом складних іс-
торичних обставин. Особливу роль у 
цьому процесі відіграло геополітичне 
розташування України на перехресті 
історичних шляхів зі Сходу на Захід і з 
Півночі на Південь. Цим пояснюється 
надзвичайне прагнення свободи, стихія 
вільної самодіяльності особистості, при-
родний демократизм [27, с. 70]. 
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Нині, коли ми прагнемо проаналі-
зувати історичне минуле, осмислити 
теперішні суспільні процеси, знайти орі-
єнтири на майбутнє, потрібен узагаль-
нюючий та проникливий погляд на душу 
та психологію українців.

Саме таке неупереджене досліджен-
ня ментальності українців, її транзит-
ної природи і здатності змінюватись 
під впливом морально-психологічних 
травм, що дало можливість краще і глиб-
ше осмислити наш антропологічний код 
і вийти на сучасні проблеми цивілізацій-
ної ідентифікації України в контексті її 
європейського вибору, здійснене в моно-
графії Я. Калакури, О. Рафальського та 
М. Юрія «Ментальний вимір української 
цивілізації» [25]. Червоною лінією крізь 
усю працю проходить думка про те, що 
основним носієм ментальності є лю-
дина як найбільша цінність, її інтелект, 
духовний світ і вся життєдіяльність. У 
менталітеті найповніше розкривають-
ся особистість людини, її індивідуаль-
ність, самобутність і неповторність, що 
в умовах антропологічного повороту гу-
манітарних наук набуває особливої ак-
туальності. Крім того, менталітет – інди-
катор взаємин і взаємовпливів людини, 
суспільства й цивілізації, їх взаємодії із 
зовнішнім світом. Українці материкової 
України є органічною частиною світо-
вого українства, вони невіддільні від за-
рубіжних діаспор, а це вимагає аналізу 
їхніх ментальних особливостей.

У книзі досліджується еволюція 
ментального образу українців під впли-
вом зародження писемності, прийняття 
християнства, формування козацтва, 
розвитку книгодрукування, універси-
тетської освіти, науки, міжконфесійно-
го діалогу, засвоєння духовних ціннос-
тей епохи Ренесансу і Просвітництва, 

історіософії Григорія Сковороди, Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, 
Михайла Грушевського та ін. Аналізу-
ються регіональні, культурні, духовні, 
психоповедінкові особливості менталі-
тету українців на материковій території 
та в діаспорі. Простежуються руйнівні 
наслідки для української ментальності 
репресивної політики імперських та ко-
муністичного режимів, голодоморів та 
войовничого безбожництва, показано 
форми самозахисту менталітету укра-
їнців, їх спротив асиміляційним проце-
сам [25].

Ментальність об’єднує націю, робить 
її неповторною, самобутньою, відрізняє 
від інших і є основною складовою на-
ціональної ідентичності. Ментальність 
та ідентичність є взаємопов’язаними 
феноменами. Зазначимо, що ідентич-
ність уособлює об’єктивне сприйняття 
ментальності. Ментальність стосується 
самоусвідомлення, менталітет  – само-
вираження, а ідентичність  – усталених 
поглядів, що спираються на раніше усві-
домлені парадигми.

Українська національна ідентич-
ність є сукупністю світоглядних ідей, 
поглядів, концепцій і уявлень щодо за-
садничих інтересів українців та пошуку 
дієвих засобів і шляхів їх забезпечення. 
Вона являє собою довготривалий про-
цес формування й усвідомлення себе 
українцем, повноправним творцем своєї 
долі, зокрема суб’єктом політичної дії. 
Основним виразником української іден-
тичності виступає українська людина, 
яка є носієм самобутньої і неповторної 
національної культури, духовного світу 
та ментальності [33, с. 193].

Проблемам етногенезу української 
людини, її цивілізаційного коду, проце-
су зародження, становлення та розвитку 
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української регіонально-локальної ци-
вілізації та формування цивілізаційних 
засад ідентичності українства присвяче-
ні найновіші монографічні дослідження, 
створені за участю Я.  Калакури  [1; 37]. 
Автор виділяє шість умовних періодів 
цього процесу, зауважуючи, що його ви-
токи треба шукати в найдавніших часах 
історії України, індоєвропейському ко-
рінні української людності, в її етноге-
незі. На його думку, можна виокреми-
ти, зокрема, такі періоди виникнення і 
розвитку цивілізаційної ідентичності 
українства: 1) княжу добу в умовах Ки-
єво-Руської, Галицько-Волинської та Ли-
товсько-Руської держав, 2) зародження 
українського козацтва і перетворення 
його в передову верству суспільства в 
період козацько-гетьманського держа-
вотворення в другій половині XVIII ст., 
3) епоху Просвітництва XIX ст., 4) роки 
Першої світової війни, державотворчі 

процеси 1917–1921 років, 5) період 
1920–1980- х років і 6) рубіжний, якісно 
новий період, пов’язаний з відновлен-
ням української незалежності в 1991 р., 
пострадянськими трансформаціями та 
інтеграційними процесами [24, с. 17–18].

На основі дослідження Я.  Калаку-
ра робить висновок, що «сучасний на-
уково-теоретичний дискурс розглядає 
взаємодію двох основних різновидів 
загальноукраїнської індивідуальної та 
колективної цивілізаційної ідентичнос-
ті українства: а) з погляду ідентифікації 
навколо національно-державницької 
ідеї, національних цінностей і україн-
ської регіонально-локальної цивілізації 
(«я  – цивілізований українець», «ми  – 
цивілізовані українці»); б) формування 
європейської ідентичності («я  – циві-
лізований європеєць», «ми  – українці  – 
цивілізовані європейці»)»  [24, с.  24]. 
Слушною думкою вченого є те, що роз-
робка відповідних адекватних дій щодо 
формування цивілізаційної ідентичнос-
ті має стати однією з ключових функцій 
держави і пріоритетних завдань грома-
дянського суспільства [24, с. 24].

Виступаючи з доповіддю «Укра-
їнська людина: виміри цивілізаційної 
ідентичності» на науково-практичній 
конференції 9 грудня 2020 р., Я. Калаку-
ра наголосив, що «по мірі євроінтеграції 
України, її адаптації до стандартів Єв-
ропейського Союзу контури європей-
ських цінностей будуть дедалі більше 
утверджуватись в українській цивілі-
зації, зберігаючи при цьому традицій-
ні національні надбання. Певні прояви 
розмитості національної ідентичності, 
розбіжності етнічних українців за мо-
вою, церквою, орієнтацією на Захід чи 
Схід всіляко підтримуються і підігріва-
ються не тільки ідеологами «русского 

Під час виступу на Всеукраїнській 
науково-практичній конференції 

«30 років Інституту українознавства: 
минуле, сучасне, майбутнє»
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мира», але й місцевими олігархічними 
кланами та їх представниками у владних 
структурах, адже розділеними й кон-
фліктуючими громадянами легше ма-
ніпулювати. Європейська ідентичність 
трактується як синтез і вищий рівень на-
ціональних ідентичностей, ґрунтується 
на гаслі «єдність у розмаїтті». Нарешті, 
приходить усвідомлення, що фундамент 
європейської ідентичності – це цінність 
людини і необхідність створення для неї 
комфортного середовища життя. Що це 
означає для України? Це означає, що ця 
цінність, тобто Людина, має бути покла-
дена в основу українських реформ з тим, 
щоб кожен українець був захищеним і 
відчував себе комфортно, господарем на 
своїй землі, у своєму домі» [39].

За останнє десятиліття Я. Калакура 
підготував низку праць, в яких він ґрун-
товно розглядає історіографічний вимір 
історичної й національної пам’яті та со-
борності України як концепти новітньої 
історіографії, теоретико-методологічні 
засади української археографії, її історії 
й сучасності, морально-психологічний і 
ментальний вимір наслідків голодомору 
1930-х років в Україні та ін. [9; 18; 19; 6; 
17].

Незважаючи на свій поважний вік, 
Ярослав Степанович завжди відстоює 
право українців на самобутність і влас-
ну державність та наголошує про грома-
дянський обов’язок українських вчених 
активно й швидко реагувати у своїх до-
слідженнях на спроби антиукраїнських 
сил як в Україні, так і в РФ щодо запере-
чення етнокультурної реальності й пере-
творення України на Малоросію, Ново-
росію та у невід’ємну складову так званої 
«великої історичної Росії» і «русского 
мира» загалом, а українців на малоросів 
і хохлів зокрема. 

Так, Я.  Калакура наголошує: «Чита-
ючи деякі російські публікації, я звер-
нув увагу на те, що автори намагаються 
«не помічати» українських дослідників і 
їхніх поглядів. Вони стають у позу зна-
токів, не вступають у полеміку з нами, 
а просто пишуть неправду, видаючи її 
за істину, нерідко маніпулюючи дже-
рельними свідченнями. Можливо, і нам 
варто перейти від захисту до наступу, до 
ствердження правди. А то наші науковці 
дуже часто ніби виправдовуються, за-
буваючи, що ми не наймалися велико-
державникам в адвокати чи обвинувачі. 
Нам треба утверджувати в суспільній 
свідомості правду, відповідно аргумен-
туючи її. Якщо говорити про найбільш 
спекулятивні проблеми, на яких парази-
тують наші недруги, то на першому міс-
ці залишається етногенез українського 
народу, його самобутність та окреміш-
ність, спадщина Київської Русі, історизм 
і феномен української мови і культури, 
державницькі традиції українців тощо». 
Зокрема, недоброзичливці в своїх пра-
цях акцентують увагу на історичній 
приреченості України бути в складі Ро-
сії, вторинності української культури, на 
так званій «неканонічності» українсько-
го православ’я та ін., намагаються пере-
писати історію, нав’язати ідеї спільних 
підручників [32, с. 47–48].

Також Я.  Калакура як справжній 
патріот та свідомий українець не був 
осторонь від реакції на негативні про-
цеси, пов’язані з реорганізацією ННДІУ 
в ННДІУВІ впродовж 2011–2013  рр. 
та намаганням тогочасного очільника 
МОНМС Д.  Табачника повністю під-
порядкувати собі цю важливу україно-
знавчу інституцію, перетворивши її 
з часом у форпост «русского мира». З 
цього приводу вчений зауважував: «Ми 
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добре пам’ятаємо, з якими перепонами 
створювався Інститут, який опір чинив-
ся його першим крокам і які особи і ви-
дання долучалися до цієї ганебної кам-
панії… Нині дещо інший час, робляться 
спроби змінити національні пріорите-
ти, спаплюжити моральні цінності, за-
гальмувати наш рух до європейських 
гуманітарних стандартів. Досвід нашого 
Інституту, його колективу і керівництва 
наочно підтверджує, що українознав-
ство потребує жертовності. Це засвідчує 
вся історія української справи і украї-
нознавства імперських та радянських 
часів» [32, с. 48]. 

Зрештою, його активна позиція, мо-
ральна й інтелектуальна допомога по-
сприяли збереженню НДІУ як наукової 
інституції та подальшому поступально-
му розвитку українознавства.

Нам надзвичайно імпонує послідов-
ність, принциповість, працьовитість і 
мудрість Ярослава Степановича, який 
щодо своїх задумів, планів, побажань на 
майбутнє виважено зауважує: «Задумів 
багато, але треба бути реалістом. Настає 
час більш раціонального використання 
часу і сил, які відпускає нам Всевиш-
ній, для реалізації головного. Потрібен 
більш прискіпливий і критичний само-
аналіз прожитого, зробленого, написа-
ного» [32, с. 48].

За самовіддану багаторічну працю 
в царині української освіти та науки 
Я.  Калакура відзначений численними 
званнями, нагородами та преміями: ака-
демік Академії наук вищої школи (АН 
ВШ), член Українського історичного то-
вариства, заслужений працівник Вищої 
школи УРСР (1984), відмінник народ-
ної освіти України (1997), заслужений 
професор КНУ імені Тараса Шевченка 
(2003). Він нагороджений Почесною 

грамотою Верховної Ради УРСР (1987), 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2002), 
орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2012), 
Почесною грамотою Верховної Ради 
України (2009), чотирма медалями, осві-
тянськими знаками Антона Макаренка 
(1997), Петра Могили (2007), а також є 
лауреатом нагороди Ярослава Мудро-
го АН ВШ (2002), премій імені Василя 
Веретенникова (2000) та імені Григорія 
Сковороди (2007), іменних премій Ми-
хайла Драгоманова, Петра Тронька, по-
чесним професором Прикарпатського 
НУ імені Василя Стефаника та Універ-
ситету Григорія Сковороди в Переяславі. 
Крім того, вчений удостоєний Держав-
ної стипендії визначним діячам освіти 
України, нагрудного знака МОН України 
«За наукові та освітні досягнення» та Зо-
лотої відзнаки вченої ради Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка.

У ювіляра чудова творча родина. 
Його дружина Марія Михайлівна – відо-
ма вчена, педагогиня, лауреатка Держав-
ної премії України в галузі науки і техні-
ки, професорка кафедри в Університеті 
«Україна». Старший син Віктор – канди-
дат юридичних наук, завідувач кафедри 
міжнародного приватного права Інсти-
туту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тара-
са Шевченка, молодший Олег  – доктор 
політичних наук, професор, головний 
науковий співробітник Інституту полі-
тичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Отже, аналізуючи науковий доробок 
д. і. н., проф. Я. Калакури можна зроби-
ти висновок, що вчений зробив вагомий 
внесок у розвиток історичної науки й 
українознавства. Зокрема, ним безпо-
середньо або у співавторстві створені 
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перші національні підручники з істо-
ричного джерелознавства, спеціальних 
історичних дисциплін, архівознавства 
та архівного менеджменту. Чільне місце 
в працях Ярослава Степановича посіда-
ють дослідження, присвячені діяльнос-
ті науково-дослідних установ в Україні, 
українознавчим осередкам, розвитку 
історичної думки у вишах, найважли-
вішим подіям та періодам української 
історії, зокрема історії Галицько-Волин-
ського князівства, становлення козаць-
ко-гетьманської держави, Українській 
революції 1917–1921 років, Акту Злуки 
УНР та ЗУНР, Голодомору 1932–1933 
років тощо. Вчений одним із перших 
опрацьовував теми, які радянська істо-
ріографія замовчувала або вдавалася до 
їх спотворень чи фальсифікацій.

Понад два десятиліття Я.  Калакура 
тісно співпрацює з Науково-дослідним 
інститутом українознавства. Окремої 
уваги заслуговують його праці з істо-
ричних, теоретико-методологічних та 
історіософських проблем українознав-
ства. Він досліджував методи і прин-
ципи українознавства, його історичні 
засади, мову як об’єкт та інструмент 
історичного пізнання, історизм укра-
їнської національної ідеї, ментальності 
та ідентичності. В них дослідник пока-
зує нерозривний зв’язок інтегрованої 
і цілісної системи знань про Україну й 
український народ з історичною нау-
кою та її досягненнями і наголошує, що 
лише історично, на основі методології 
історизму та за допомогою комплексу 
методів, включаючи й історичні, мож-
на повно, всебічно та об’єктивно пі-
знати всі складові (концентри) україно-
знавства.

Ми переконані, що науковий до-
робок Я.  Калакури й надалі сприятиме 

збереженню, розбудові правової, демо-
кратичної, заможної України. Його інте-
лект, відданість науці, великий життєвий 
досвід та науково-педагогічний талант, 
патріотизм та активна громадянська по-
зиція є добрим прикладом для молодих 
істориків, що надихає їх на продовження 
наукових досліджень з різних україно-
знавчих проблем.

Щиро вітаємо Лицаря української 
науки з ювілеєм та сердечно бажаємо 
міцного здоров’я, творчого довголіття, 
душевної наснаги і сил для втілення в 
життя всіх творчих задумів.
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РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

У 2023 р. виповнюється сто років 
з дня народження видатного українця 
М.  Сікорського. Життя та діяльність 
М. Сікорського, на нашу думку, сприяли 
збереженню української ідентичності, 
розвитку України та української культу-
ри як у тоталітарну добу, так і у період 
відновлення української державності. 
Завдяки таким унікальним особистос-
тям, як Михайло Іванович, Україна, 
незважаючи на бездержавний статус і 
багатовікове існування у колоніальній 
залежності, не зникла з геополітичної 
карти світу, а зуміла зберегти свою не-
повторність і наприкінці ХХ ст. відро-
дилась з попелу мов легендарна птаха 
Фенікс та відновила власну державність. 

Життєва сила будь-якого народу, 
окрім багатьох вагомих чинників, ґрун-
тується передусім на його історії, рідній 
мові, культурі (етнічній, класичній і су-
часній). Наразі Україна й українці пере-
живають часи жорстоких випробувань: 
вже де в’я тий рік триває неоголошена 
російсько-українська гібридна війна. У 
цій гібридній агресії Кремля проти укра-
їнців важливим фронтом став інформа-
ційно-інтелектуальний. Поява наукової 
праці Т. Грудевич «Постать Михайла Сі-
корського крізь призму поштової корес-
понденції» стала, на думку рецензента, 
вважливим елементом у протистоянні 
російським загарбникам, які прагнуть 
позбавити українців права на їхню істо-
рію та культурну спадщину.

Рецензована книга складається з 
передмови, двох частин, післямови, 

додатків та списку використаних джерел 
і літератури. 

У передмові авторка зазначає: 
«Останнім часом відбуваються доко-
рінні зміни в українському суспільстві, 
в історії української держави тощо. В 
історичних дослідженнях все частіше 
звертаються до особистостей, які вне-
сли знач ний вклад у розвиток культури, 
історії, державності. Щоб краще зро-
зуміти життя та діяльність визначних 
людей, варто звернутися й до їхнього 
епістолярію, кореспонденції (листівки, 
телеграми), що виступають докумен-
тальними джерелами для написання від-
повідних досліджень. Багатогранна й не-
ординарна постать Михайла Івановича 

DoI: 10.30840/2413-7065.3(84).2022.265060

ЕПІСТОЛЯРНА СПАДщИНА МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО 
(Рецензія на працю Т. В. Грудевич «Постать Михайла Сікорського 

крізь призму поштової кореспонденції». 
Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 148 с.)
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Сікорського  (1923–2011) – видатного 
діяча у галузі національної культури та 
музейної справи України, фундатора На-
ціонального історико-етнографічного 
заповідника «Переяслав», Героя України, 
лауреата премії імені Т. Г. Шевченка та 
низки інших державних нагород – не пе-
рестає привертати до себе увагу» (с. 3). 

Т. Грудевич наголосила, що мета 
дослідження полягає в тому, щоб на 
матеріалах особистого архіву М. Сі-
корського, який знаходиться у фондах 
Національного історико-етнографічно-
го заповідника «Переяслав» (далі – НІЕЗ 
«Переяслав»), проаналізувати життя та 
діяльність видатного корифея музейної 
справи в листах, листівках, телеграмах, 
довести їх значущість, дати виважену 
оцінку непересічній постаті Михайла 
Івановича у розвитку музейної справи 
на теренах України загалом й Перея-
славщини зокрема, а також висвітлити 
окремі сторінки життєвого та творчого 
шляху справжнього Героя України (с. 5).

Відповідно до мети дослідження 
авторкою було успішно проаналізова-
но стан дослідження та джерельну базу 
проблематики; представлено окремі 
моменти життєвого і творчого шляху 
М. Сікорського в листах, листівках і те-
леграмах; виявлено визначальні чинники 
формування його як організатора, благо-
дійника й дослідника регіональної істо-
рії; розглянуто основні напрямки про-
фесійної діяльності видатного українця; 
представлено наукові пошуки корифея 
музейної справи; висвітлено дружні й ро-
динні зв’язки Михайла Івановича (с. 5). 

Дослідницею для вирішення заявле-
ної проблеми було опрацьовано знач ну 
добірку поштової кореспонденції, яка 
має переважно приватно-діловий ха-
рактер та зберігається у фондах НІЕЗ 

«Переяслав» під грифом «ТЗ» (тимча-
сове збереження). Разом з тим авторка 
наголошує, що це незначна кількість ма-
теріалів, які нею подаються, значно біль-
ше їх залишається ще неопрацьованими 
та необлікованими. Це по в’я за но перш 
за все з хронологічними рамками, адже 
М. Сікорський понад п’ят де сят років був 
керівником закладу, певну частину та-
кої кореспонденції, на превеликий жаль, 
втрачено, інша, можливо, знаходиться в 
приватних архівах або установах, що теж 
потребує окремого дослідження (с. 10).

У першій частині «Життєвий та твор-
чий шлях М. Сікорського в листах, лис-
тівках та телеграмах» Т. Грудевич аналізує, 
яким чином відобразилася подвижницька 
діяльність Героя України в його епістолярії.

Дослідниця наголошує, що музейна 
тематика займала вагоме місце в епісто-
лярній спадщині М. Сікорського  – ви-
датного діяча української культури. Про-
фесійна діяльність та життєвий шлях цієї 
особистості ґрунтовно досліджуються, 
але в коло наукових інтересів науковців 
не потрапило багато архівних матеріа-
лів, які знаходяться у фондовій колекції 
НІЕЗ «Переяслав». На її думку, особли-
вий науковий інтерес викликають листи, 
листівки, телеграми з особистого архіву 
М. Сікорського, які містяться у фондовій 
колекції НІЕЗ «Переяслав». Документи 
дають можливість розглянути малодос-
ліджені сторінки його життєвого шляху, 
проаналізувати його громадську, про-
фесійну, наукову діяльність, висвітлити 
внесок у розвиток музейної справи та 
краєзнавства на Переяславщині. Вся ко-
респонденція, яка зберігається у фондо-
вій колекції НІЕЗ «Переяслав», ділить-
ся на приватну та офіційну і нараховує 
близько 100 одиниць листівок, листів, те-
леграм, які належали Михайлу Івановичу. 
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Фігурний Ю. Епістолярна спадщина Михайла Сікорського

На жаль, цей важливий джерельний ма-
теріал ще неповністю укомплектований 
(багато з цінних документів знаходяться 
у приватних архівах і поки не стали час-
тиною фондової колекції НІЕЗ «Пере-
яслав». Зараз вони перебувають лише у 
категорії «ТЗ» й активно опрацьовуються 
музейними співробітниками). Незважа-
ючи на цю ситуацію, навіть наявне лис-
тування М.  Сікорського дає можливість 
схематично окреслити його вагому роль 
у створенні та розвитку нових музеїв. 
Загалом ця проблематика ще не стала 
об’єктом уваги дослідників, тому це до-
слідження є одним із перших (с. 11).

У своїй праці Т. Грудевич стверджує, 
що значне місце в архіві Михайла Івано-
вича займають листи, які висвітлюють 
окремі питання щодо створення багатьох 
музейних комплексів НІЕЗ «Переяслав», 
зокрема й музею класика єврейської лі-
тератури Шолом-Алейхема, і заповню-
ють маловідомі сторінки історії його 
створення. Так, у 1976 році М. Сікор-
ський підготував до ЦК КПУ та обкому 
партії звернення «Про створення музею 
Шолом-Алейхема у Переяславі-Хмель-
ницькому». Там відхилили клопотання, 
запропонували зібрані матеріали переда-
ти Спілці письменників. Та попри неба-
жання керівних органів бачити в Україні 
музей Шолом-Алейхема М.  Сікорський 
відповів: «Музей повинен бути!». Після 
цього почалася клопітка робота із зі-
брання експонатів для музею. Цю ідею 
підтримали як єврейські, так і українські 
письменники та художники. Серед них 
єврейський письменник Григорій По-
лянкер, український поет Микола Бажан, 
палкий шанувальник творчості Шолом-
Алейхема Абрам Чубинський та ін. Сі-
корський разом із колективом музею роз-
почав пошукову роботу. В особистому 

архіві М. Сікорського знаходяться листи, 
які адресовані Михайлу Івановичу, та 
листи, які писав він, у яких висвітлюєть-
ся передісторія створення музею класика 
єврейської літератури Шолом-Алейхема. 
Привертає увагу лист, адресований ви-
датному білоруському та французькому 
художнику-сюрреалісту єврейського по-
ходження Марку Шагалу (1887–1985). У 
цьому листі М. Сікорський звернувся до 
відомого художника з проханням надати 
майбутньому музею свої художні твори, 
за допомогою яких буде створена цікава 
експозиція й увічнена пам’ять геніально-
го єврейського митця (с. 12–13).

Приділяючи велику увагу збережен-
ню матеріальної і духовної культури 
українського народу на теренах матери-
кової України, Т. Грудевич наголошує, 
що М. Сікорський ніколи не забував 
про українців, які мешкають за меж-
ами Української держави, намагався на-
лагодити з ними дієву і конструктивну 
спів працю та взаємовигідне співробіт-
ництво з іноземними музеями, дбав про 
збереження загальноукраїнської етніч-
ності тощо. Свідченням цих активних і 
взаємовигідних контактів є низка листів 
з Канади, в яких розкривається вагома 
роль М. Сікорського у збереженні укра-
їнської ідентичності (с. 18–19).

Також дослідниця відзначає щирість 
і людяність М. Сікорського, який не 
лише успішно розвивав музейну справу, 
а й переймався долею звичайних музей-
ників та всіляко підтримував колег й од-
нодумців, що знайшло відображення в 
епістолярії корифея (с. 21–22).

У другій частині «Відлуння епохи 
Михайла Сікорського: документи» до-
слідниця оприлюднює велику кількість 
епістолярної спадщини, прямо й опосе-
редковано пов’язаної з життєдіяльністю 
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видатного українського корифея. Це 61 
лист, 68 листівок та 33 телеграми. 

У післямові авторка наголошує: «У за-
пропонованій монографії розкрито окремі 
сторінки життєвого, громадського, про-
фесійного шляху та оцінено внесок у роз-
виток музейної справи на Переяславщині 
М. І. Сікорського. На сьогодні виявлено 
певну кількість листів, листівок та теле-
грам з його особистого архіву, що станов-
лять неабиякий джерелознавчий інтерес 
для дослідників відомої особистості. Ра-
зом з тим є підстава вважати, що їх кіль-
кість має бути набагато більшою» (с. 114). 

У додатках наведено фотокопії най-
більш цікавих документів. Зокрема, це 
лист М. Сікорському від М. Шагала, 
А. Чубинського; листівки від брата І. Сі-
корського, П. Тронька; телеграми від 
Ю.  Киянченка, Г. Міхненка, Л. Кучми, 
П. Толочка, Ф. Данька, В. Ющенка. Також 
оприлюднена низка цікавих світлин.

У списку джерел та літератури наве-
дено 97 публікацій, у яких розкривається 
життєвий шлях, наукова, музейна, куль-
турологічна діяльність М. Сікорського. 

Таким чином, Т. Грудевич розкрила 
геніальну постать Михайла Сікорського 
крізь призму поштової кореспонденції 
у 70-х роках ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 
за матеріалами фондової колекції НІЕЗ 
«Переяслав». Листи з особистого архі-
ву Михайла Івановича дають дослідниці 
змогу оцінити визначну роль фундатора 
цілісного музейного комплексу Перея-
слава, який відіграв важливу роль у збе-
реженні етнічності як суто української, 
так й інших етнічних спільнот (зокрема 
євреїв), які мешкають на території су-
часної Української держави. Листування 
М.  Сікорського доповнює історію ство-
рення музею Шолом-Алейхема. Воно ви-
світлює маловідомі сторінки, які пов’язані 

із наповненням музею експонатами, ви-
значають коло осіб, які були долучені до 
пошуку експонатів цього музею. Також у 
листах фондової колекції НІЕЗ «Перея-
слав» відображено історію започаткуван-
ня нових музеїв. Але якщо проект «Музей 
мирного освоєння космосу» був успішно 
реалізований, то продуктивний концепт 
«Музей історії науки і техніки» через низ-
ку об’єктивних і суб’єктивних причин так 
і не розпочав свою роботу. Враховуючи те, 
що Михайло Іванович належить до когор-
ти видатних діячів української культури 
та музейної справи, його особистість та 
значні музейні і наукові досягнення ви-
кликали посилений інтерес міжнародної 
спільноти. Ця зацікавленість особистіс-
тю М. Сікорського та його вагомими здо-
бутками у сфері збереження етнічності 
широко і яскраво відобразилася у його 
листуванні з іноземцями й іноземними 
музейними установами та закордонними 
вченими й інтелектуалами. Однією з важ-
ливих рис менталітету М. Сікорського як 
музейника і людини було співпереживан-
ня і турбота про колег та однодумців. Ми-
хайло Іванович завжди знаходив час, щоб 
підтримати своїх друзів та допомогти їм 
здолати тимчасові труднощі й негаразди.

Загалом наукова праця є вагомим 
дослідженням, яке допомагає збережен-
ню української ідентичності, формуван-
ню модерної національної свідомості 
та української політичної нації, а також 
є важливою інтелектуальною зброєю у 
протистоянні в інформаційній війні з 
Російською Федерацією. Маємо надію, 
що вона знайде свого вдумливого читача.

Юрій ФІГУРНИЙ 
оrcid.org/0000-0002-6463-0920

кандидат історичних наук, завідувач 
відділу української етнології НДІУ
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Виставка «Історія культури України в кольорах міжвоєнної...

В Чеській Республіці завдя-
ки Товариству «Опір Західної 
України» відбулася виставка «Іс-
торія культури України в кольо-
рах міжвоєнної (1918–1939 рр.) 
і воєнної (1939–1945 рр.) Євро-
пи» із фондів та колекцій Архіву 
Мґр. Олега Павліва ім. Проф. Во-
лодимира Кубійовича.

На виставці «Історія культури 
України в кольорах міжвоєнної 
(1918–1939  рр.) і воєнної (1939–
1945 рр.) Європи» із фондів та 
колекцій Архіву Мґр. Олега Пав-
ліва ім. Проф. Володимира Кубійови-
ча представлена серія видань поштівок 
українських вишиванок в упорядкуван-
ні Теодора Гриневича (Львів: В-во «Со-
юзний Базар», 1930-ті рр.) і серія видань 
нот українських пісень в упорядкуванні 

Андрія Гнатишина (Відень: В-во Бориса 
Тищенка, 1940-ві рр.).

Європейська українська музика і 
мистецтво європейських українських 
композиторів і художників у європей-
ських українських видавництвах євро-

пейських українських 
видавців ХХ сторіччя 
у фондах та колекціях 
європейських укра-
їнських архівів євро-
пейських українських 
колекціонерів ХХІ сто-
річчя знайшли почес-
не місце в українській 
історії в Чехії, Європі, 
світі у ХХ сторіччі і в 
українському житті 
української діаспори 
в Чехії, Європі, світі у 
ХХІ сторіччі.
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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.
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