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

мося, 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 витоків до сьогодення – в усій повноті й 
суперечливості її буття та в порівнянні з іншими спільнотами. Важливо наголо-
сити на залученні українознавцями до свого інструментарію набутків сучасної гу-
манітаристики. З іншого боку, нинішні суспільні та геополітичні обставини спону-
кають до вивчення проблем історичних коренів української спільноти й історичної 
пам’яті, а разом з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. 
Важливо, щоб тематика досліджень охоплювала як масштабні суспільні процеси і 
явища, так і розкривала різноманітні аспекти мікроісторії, роль, запити і життє-
ві шляхи окремих людей як учасників соціокультурного процесу. Сучасна російсько-
українська війна гостро вказує на кризу гуманітарної політики України не лише на 
анексованих та окупованих теренах, а в цілому як засадничої системи будівництва 
держави. Це визначатиме і планування проблематики досліджень, і вибір тем до 
публікацій на сторінках журналу.

Для публікації власних наукових статей у фаховому журналі «Українознавство» 
звертаємо вашу увагу на необхідність чіткого, лаконічного формулювання теми за-
пропонованого вами наукового дослідження, яке відповідає українознавчій проблема-
тиці, а також неухильного і послідовного дотримання тих основоположних вимог, 
затверджених МОН України, які значною мірою визначають якісні параметри на-
укових публікацій у фахових виданнях. До них слід віднести, насамперед, наявність 
у структурі дослідження, його продуктивному змістовному наповненні методоло-
го-рефлексивного, аргументованого, коректного аналізу таких критично важливих 
складових статті як:

1) постановка зазначеної проблеми у загальнонауковому контексті та виявлен-
ня її генетичного зв’язку із пріоритетними науковими проблемами та завданнями 
гуманітаристики;

2) аналіз джерельної бази дослідження та останніх публікацій, якими започат-
ковано висвітлення даної проблеми і які творчо, конструктивно-критично вико-
ристані автором, а також виокремлення та стислий аналіз не достатньо вивче-
них аспектів проблеми і сюжетів вказаної наукової проблематики;

3) формулювання цілей статті та виокремлення наукових завдань дослідження;
4) системний виклад основного матеріалу статті та обґрунтування отрима-

них наукових результатів наукового пошуку;
5) висновки, що є результатом вивчення даної проблематики, а також виокрем-

лення перспективних напрямків подальших наукових розробок зазначеної проблема-
тики дослідження. 

Звертаємо також вашу увагу на необхідності дотримання у статтях прин-
ципів академічної доброчесності, а також вимог до технічного оформлення автор-
ських публікацій, які викладено на офіційному сайті Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України. Зазначаємо, що обсяг статті не повинен переви-
щувати 1 ум.-др. арк.
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АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

УДК 1

DoI: 10.30840/2413-7065.4(85).2022.267321

МЕТАФІЗИЧНІ ГРАНІ РОСІЙСЬКОЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 
В РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ Й ПУБЛІЦИСТИЦІ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Володимир ЯТЧЕНКО
orcid.org/0000-0003-0533-8580
доктор філософських наук, професор, завідувач відділу соціокультурної антропології НДІУ

Анотація. У статті відзначається, що для поглибленого аналізу світоглядних і соціально-
політичних настанов носіїв ідеології «русского мира» недостатньо розкрити тільки природні 
й історичні передумови формування цих настанов. Необхідно виявити глибинні метафізичні 
основи духовності російського етносу. Актуальності цій проблемі надає й та обставина, за 
якою ці основи в сучасних умовах трансформувались в один із сутнісних елементів агресивної 
духовної субстанції «русского мира». Автор статті пропонує виклад точки зору на цю про-
блему представників російської публіцистики й російської філософії початку ХХ ст. Максима 
Горького й Миколи Бердяєва. Зокрема, відзначається, що в своєму есе «Про російське селянство» 
М. Горький критикує ілюзорність поглядів російських письменників середини й другої половини 
ХІХ ст. на духовність російського селянства (а заодно й російського етносу загалом, бо ро-
сійське суспільство було здебільшого селянським) як мудрого шукача правди й справедливості, 
людини з широкою щедрою душею, носія світових гуманістичних цінностей. Специфічність 
розгортання російської історії, географічні умови проживання сформували, на думку Горького, в 
російському селянинові визначальні для його поведінки риси жорстокості, агресивності, знева-
ги до людської особистості. Ці риси, вкарбовані на глибинному надіндивідуальному рівні росій-
ського селянина, інваріантні щодо класової, політичної належності їхніх носіїв. Викорінити 
їх можна тільки шляхом радикальних соціальних перетворень і тривалих виховних процесів.

Особлива увага приділена поглядам М. Бердяєва на метафізичні корені історичних і ду-
хов них виявів російської душі. Під цим оглядом він аналізує екзистенційні уявлення росіян 
про цінність людського життя, їхнє ставлення до Бога, до уявлень про добро і зло, а також 
до держави, до інших народів. Головним джерелом агресивності, ірраціональності й неперед-
бачуваності вчинків росіян Бердяєв вважав нерозвиненість особистісного начала в духовному 
й соціальному житті російського соціуму. Він прогледжує наслідки такої нерозвиненості в іс-
торії соціальної структури російського суспільства, релігійних практиках росіян. Перекона-
ність росіян у божественному походженні й універсальності своїх ціннісних настанов надає 
їм упевненості в тому, що Росія мусить стати визволителькою народів.

Автор статті висловлює думку, що закорінені на метафізичному рівні ціннісні орієнта-
ції росіян щодо месіанського характеру своїх дій стосовно інших народів, упевненість у своїй 
обраності не надають підстав надіятись на трансформації цих орієнтацій внаслідок зміни 
політичних, духовних лідерів чи політичної влади.

Ключові слова: метафізичні виміри суспільної свідомості; психологія російської людини; 
М. Горький; М. Бердяєв; метафізичні основи ідеології «русского мира».
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Постановка проблеми. Нещодавно 
в одному із своїх інтерв’ю на радіо відо-
мий дисидент і правозахисник Мирослав 
Маринович висловив думку, що ниніш-
ня агресія Росії проти України означає 
поразку російської культури. Очевидно, 
він мав на увазі, з одного боку, слабкість 
впливу на широкий загал російського 
соціуму того пласту російської культу-
ри, особливо літератури ХІХ століття, 
який мав би силою своїх гуманістичних 
налаштувань стримати кровожерливий 
експансіонізм владної верхівки Росії. А 

з другого боку, йшлося, можливо, про 
ліберальний сегмент сучасної російської 
культури, репрезентований тими нечис-
ленними вченими (зокрема, істориками, 
філософами, політологами), блогера-
ми, журналістами, правозахисниками, 
які давно піддають критиці агресивну 
великодержавну політику російських 
політичних лідерів. Саме ліберальний 
сегмент, адже говорити про антишові-
ністичні настрої в середовищі носіїв різ-
них пластів російської культури як такої 
аж ніяк не доводиться.

Annotation. The article notes that for an in-depth analysis of the worldview and socio-political 
exhortations of the "Russian world" ideology carriers, it is insufficient to identify only the natural 
and historical prerequisites for the formation of these exhortations. It is necessary to reveal the deep 
metaphysical foundations of the Russian ethnic group spirituality. The fact these foundations have 
transformed into one of the essential elements of the "Russian world" aggressive spiritual substance, 
increase the relevance of this problem in modern conditions. The author of the article offers an overview 
of understanding of this problem by the representatives of Russian journalism and philosophy of the 
beginning of the 20th century, Maxim Gorkiy and Nikolai Berdyaev. The article notes that M. Gorky 
in his essay "On the Russian Peasantry" criticizes the illusory views of Russian writers of the middle 
and the second half of the 19th century on the nature of the Russian peasantry (and at the same time 
the Russian ethnic group in general, because Russian society was mostly peasant) as a wise seeker of 
truth and justice, a person with a broad and generous soul, a carrier of world humanistic values. The 
specificity of the development of Russian history, the geographical living conditions formed, in Gorky's 
opinion, the traits of cruelty, aggressiveness, and contempt for the human personality that define the 
behavior of the Russian peasant. These features, imprinted on the deep supra-individual level of the 
Russian peasant, are invariant with respect to the class and political affiliation of their bearers. They 
can be eradicated only through radical social transformations and long educational processes. 

The article pays special attention to N. Berdyaev's views on the metaphysical roots of historical 
and spiritual manifestations of the Russian soul. Under this review, he analyzes the existential ideas 
of Russians about the value of human life, about their attitude to God, to the  ideas about good and 
evil, as well as their attitude to the state and other peoples. Berdyaev considered the main source of 
aggressiveness, irrationality and unpredictability of Russian deeds to be the underdevelopment of the 
personal principle in the spiritual and social life of Russian society. He considers the consequences of 
such underdevelopment in the history of the social structure of Russian society, in the religious practices 
of Russians. The conviction of Russians in the divine origin and universality of their values gives them 
confidence that Russia must become the liberator of the nations.

The author of the article expresses the opinion that the value orientations of Russians rooted at 
the metaphysical level regarding the messianic character of their actions in relation to other peoples, 
confidence in their chosenness do not provide grounds to hope for changes in these orientations as a 
result of a change in political, spiritual leaders or political power.

Key words: metaphysical dimensions of social consciousness; psychology of the Russian person; 
M. Gorky; N. Berdyaev; metaphysical foundations of the ideology of the "Russian world".
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І, звісно, будь-який дослідник чи ко-
ментатор, висвітлюючи сьогодні факт 
збройної агресії Росії проти України, по-
стає перед необхідністю відповісти на 
серйозне питання: в чому причини такої 
агресивної настанови російських влад-
них структур і  – що найтривожніше  – 
широкого суспільного загалу щодо Гру-
зії, Молдови, України і як до державних 
утворень, і щодо самих цих етносів? 

Ступінь розробки проблеми. Пи-
тання психології російського етносу 
українські автори зачіпали ще з кінця 
20-х років ХХ століття. В працях Ю. Вас-
сияна «До головних засад націоналізму», 
«Змаг основ», Д. Донцова «Дух нашої 
давнини»  [4] розглядаються історичні 
корені імперіалістичної свідомості ро-
сіян. Після 2014 року з’яв ля ються роз-
відки українських істориків, політологів 
про російсько-українські стосунки в іс-
торичній перспективі, де заторкуються 
аспекти формування свідомості росіян 
під впливом монголо-татарського па-
нування, російськоцентричних схем іс-
торичного розвитку Росії й України [5]. 
Про особливості ментальності росі-
ян ХVII–ХVIII  ст. в низці статей писав 
Г. Папакін [6]. 

Виклад основного матеріалу. За-
ради істини слід сказати, що соціологи 
давно вже фіксували факт зростаючої 
відчуженості ряду етносів у масовій сві-
домості громадян колишнього СРСР. 
Ось приклад. У 2006 році в Санкт-
Петербурзькому державному універси-
теті під керівництвом докторки соціо-
логічних наук, завідувачки лабораторії 
соціології і психології Зінаїди Сікевич 
розпочалось багатоетапне соціологіч-
не дослідження теми «Росіяни, укра-
їнці, білоруси: разом чи врізнобіч?». 
Його результати обговорювались на 

міжнародній конференції «Росія, Украї-
на, Білорусія  – 1991–2006. Трансформа-
ція суспільної свідомості: соціум і еліти». 
В Росії дослідження охопило 19 суб’єктів 
федерації і 1064 особи, в Україні – 1200 
респондентів, Білорусі – 1225 осіб [7]. 

Згідно з результатами цього дослі-
дження третина російських студентів 
оцінювали відносини з Білоруссю як 
братські, а половина  – як партнерські. 
Російсько-українські відносини нато-
мість братськими вважали тільки 20%, 
а партнерськими менше 1/3. Понад те, 
25% росіян вважали відносини з Укра-
їною конкурентними, а 16–17%  – воро-
жими  [7, с.  62]. В Україні 25% вважали 
відносини України й Росії братськими, 
1/3 – як партнерські і 27% – як ворожі. 
Білоруси оцінюють відносини своєї кра-
їни з Росією як братські майже вдвічі 
частіше, аніж з Україною. Таким чином, 
білоруси ще критичніше, аніж росіяни, 
сприймають політику Києва щодо своєї 
держави. До Росії вони демонструють те-
пліші почуття, аніж росіяни до Білору-
сі  [7, с. 62]. При цьому серед російської 
молоді 37% симпатизують українцям, а 
49% демонструють байдужість [7, с. 64]. 

Повчальними виявились оцінки опи-
таних молодих представників цих трьох 
етносів щодо моральних якостей і наста-
нов один одного і себе самих. «По якості, 
яка займає перше місце, росіяни й біло-
руси збігаються – вони «добрі», в той час 
як українці – «хитрі». Характерно, що та-
кої думки дотримуються як росіяни, так 
і білоруси. На рівні уявлень учасників 
білоруського опитування росіяни сим-
патичніші, аніж українці. Щодо україн-
ської вибірки, то симпатії як до росіян, 
так і до білорусів виявлені приблизно 
на одному рівні. Привертає увагу, що 
з соціальних характеристик тільки дві 
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виявились модальними для образу на-
роду. Для росіян – пияцтво, для україн-
ців – націоналізм. У модальному образі 
білоруса соціальні якості відсутні»  [7, 
с. 66–67].

Доречно тут уточнити, що росіяни 
віднесли націоналізм українців до числа 
негативних рис цього етносу. Натомість 
українці, які теж відзначили націоналізм 
як маркер своєї духовності, співвіднесли 
його з патріотизмом і оцінили як пози-
тивну рису свого характеру. 

Безперечно, якби такі опитування 
проводились сьогодні, результати були 
б зовсім іншими. Але й ці дослідження 
показали, що вже на початку 2000-х ро-
ків опитані представники української, 
російської, білоруської студентської мо-
лоді продемонстрували, наскільки вони 
різні, відмінні між собою. І уявлення їхні 
один про одного відмінні від тих пропа-
гандистських кліше, якими годували на-
селення радянські ідеологи.

Не менш гостре і болісне питання – в 
чому причини такої широкої підтримки 
росіянами агресії Росії проти України, 
яку ми спостерігаємо і в телефонних 
розмовах російських солдатів зі своїми 
родичами або між собою, і з розповідей 
українців про їхні непрості перемовини 
з родичами, колегами чи знайомими, які 
проживають у Росії, і зі свідчень полоне-
них російських військовослужбовців. Не 
кажучи вже про потік істерії, яка ллєть-
ся з російських соціальних мереж. Офі-
ційний показник підтримки російської 
агресії за час від 24 лютого до вересня 
2022 року зріс із 71 до 78%. Автор цих 
рядків далекий від того, щоби стовідсот-
ково довіряти результатам соціологіч-
них опитувань у тоталітарній державі, 
якою є Росія. Але і вважати їх абсолютно 
намисленими також не слід.

Як українські, так і ліберальні росій-
ські дослідники чи журналісти здебіль-
шого нинішню позицію російського за-
галу щодо російсько-української війни 
вважають продуктом

– тоталітарного устрою нинішньої 
Росії і його всепоглинаючим впливом на 
масову свідомість росіян;

– тоталітарного режиму і домінуван-
ням тоталітарної свідомості в різних со-
ціальних групах населення в часи СРСР, 
його закритості щодо впливів зовніш-
нього світу;

– шовіністичної природи політики й 
ідеології Російської імперії.

Все це, сказати б, мало і має місце. 
Але видається, що корені цього явища 
значно глибші і найдоглибніший їхній 
пласт сягає метафізичного зрізу духов-
ності росіян, російської культури. На 
цьому аспекті варто зупинитись доклад-
ніше.

Певна річ, проблема ця надто осяж-
на й багатогранна, тож годі й думати 
про висвітлення її в одній статті. Варто 
спробувати натомість зробити хоч би 
начерк кількох ліній її розгортання на 
прикладі розмірковувань двох видатних 
репрезентантів російської культури: ро-
сійської літератури – Максима Горького 
і російської філософії  – Миколи Бер-
дяєва.

Над питаннями метафізичної під-
основи тих виявів незрозумілої, ірраці-
ональної жорстокості норову в росій-
ському повсякденному житті, які так 
дивували мандрівників, що подорожу-
вали в різні часи Росією, болісно розду-
мували видатні представники російської 
культури, зокрема письменники Мико-
ла Гоголь, Федір Достоєвський, Максим 
Горький, Іван Бунін; філософи Микола 
Бердяєв, Лев Шестов. 
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Дещо огрублюючи суть проблеми, 
можна стверджувати, що з середини й до 
90-х років ХІХ століття російські пись-
менники виявляли схильність до ідеа-
лізації російського селянства (а позаяк 
селянство складало абсолютну більшість 
російського етносу, то це стосується і до 
всього російського народу), вважаючи 
його найбезпосереднішим втіленням, 
осердям, серцем «російської душі» – ши-
рокої, відкритої, щедрої, «всесвітньої», 
висловлюючись термінологією Ф. Дос-
то євського. (Ці стереотипи опредмет-
нились і в самооцінках російських сту-
дентів у згаданих вже опитуваннях 2006 
року). Досить згадати хоч би ті твори 
І. Тургенєва, М. Лєскова, в яких головни-
ми персонажами постають селяни і яким 
притаманне почуття справедливості, 
житейської мудрості, пошуку сенсу люд-
ського існування.

Проте вже на переломі ХІХ–ХХ сто-
літь і особливо від 1918 року, як відзна-
чає М. Горький в одному зі своїх есе, про 
яке детально йтиметься нижче, в опові-
даннях і повістях видатних російських 
письменників російське село і його жи-
телі постають носіями значно суворішої, 
складнішої, суперечливішої психоло-
гії, в діях яких поряд із благородством, 
щирістю проступає жорстокість (часто 
невмотивована, ірраціональна), чер-
ствість, агресивність. Як приклад він на-
водить оповідання А. Чехова «В ярузі», 
«Мужики»; І. Буніна «Нічна розмова», 
«Село»; Ів. Воліна «Юність», низку опо-
відань В. Іванова. 

Саме М. Горький у найбільш оголе-
ному, гранично концентрованому ви-
гляді ці грані психології російського 
селянства виявив і описав у своєму есе 
«Про російське селянство». В ньому він 
наводить довгу низку фактів знущань, 

убивств, тортур, які здійснювали не 
лише простолюдини, але й представни-
ки різних армій, політичних сил і партій 
в горнилі воєнних дій, грабунків, пере-
ділу власності,  – від подій, описаних у 
літописах ХVII  ст., до зафіксованих у 
документах фактів 1918–1919 років на 
Дону, на Уралі, в Сибіру. Узагальнюючи 
наведені епізоди, він приходить до мото-
рошного висновку: «Я гадаю, що росій-
ському народові  – так само винятково, 
як англійцеві почуття гумору  – влас-
тиве почуття особливої жорстокості, 
холоднокровної і ніби випробовуючої 
межі людського терпіння до болю, ніби 
вивчаючої чіпкість, стійкість життя. В 
російській жорстокості відчувається 
диявольська витонченість, в ній є щось 
тонке, вишукане… Якби факти жорсто-
кості були виявом збоченої психології 
одиниць – про них можна було б не го-
ворити, в цьому випадку вони матеріал 
психіатра, а не побутописання. Але я 
маю на увазі колективні забави муками 
людини»  [1]. Перед цим психологічним 
феноменом партійність, класовість від-
ступає, на переконання М. Горького, на 
задній план: «Хто жорстокіший: білі чи 
червоні? Вірогідно  – однаково, бо й ті, 
й інші  – росіяни. Втім на питання про 
ступені жорстокості вельми виразно 
відповідає історія: найжорстокіший  – 
найактивніший… »  [1]. В іншому місці 
цього тексту М. Горький визнає, що він 
у часи своєї молодості шукав реальний 
відповідник описаного в літературі ХІХ 
століття типу селянина-шукача правди 
й справедливості, втілення душевності. І 
не знайшов його. «Я зустрів… суворого 
реаліста й хитруна, який, коли це вигід-
но йому, прекрасно вміє показати себе 
простачком. За природою своєю він не 
дурний і сам добре знає це» [1]. 
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Для нас сьогодні ці думки російсько-
го письменника цінні своїм розвінчуван-
ням домінуючих у тодішній (та й, будьмо 
відвертими, не так уже й рідко в ниніш-
ній) суспільній думці просвітницького 
штибу переконань про природжену ми-
ролюбність росіян («Хотят ли русские 
войны?»), про те, що в розпалюванні 
міжнаціональної, міждержавної ворож-
нечі винна виключно владна верхівка. 

Та особливо вражає в цьому есе ви-
повідане співрозмовниками М. Горького 
кредо, яке мало б, за їхніми переконан-
нями, не просто виправдати, а навіть 
«обґрунтувати» свої нелюдські вчинки. 
«Я запитував активних учасників гро-
мадянської війни: чи не відчувають вони 
якоїсь ніяковості, вбиваючи один одно-
го? Ні, не відчувають. «У нього – гвин-
тівка, у мене  – гвинтівка, значить  – ми 
рівні; нічого, поб’ємо один одного – зем-
ля звільниться». І далі М. Горький додає: 
«Одного разу я отримав на це запитан-
ня відповідь аж надто оригінальну, мені 
дав її солдат європейської війни, нині 
він командує значним загоном Червоної 
Армії. 

– Внутрішня війна  – це нічого! А 
ось міжусобна, проти чужих  – тяжке 
діло для душі. Я вам, товаришу, прямо 
скажу: росіянина бити легше. Народу в 
нас багато, господарство в нас погане; 
ну спалять село – чого воно варте! Воно 
й саме згоріло б свого часу. І взагалі, це 
наша внутрішня справа, ніби маневри, 
для душі, сказати б. А ось коли я на по-
чатку тієї війни потрапив до Пруссії  – 
боже, до чого жаль мені було тамтешній 
народ, села їхні, міста і взагалі господар-
ства. Яке велике господарство нищили 
ми з невідомої нам причини! Нудота!». 
І завершує М. Горький цю частину тек-
сту переконанням: «Жорстокість форм 

революції я пояснюю жорстокістю ро-
сійського народу» [1]. 

Доконує свої болючі роздуми автор 
оптимістичним твердженням про те, що 
російський мужик під тиском револю-
ційних перетворень і поширення освіти 
вже (хоч і не скоро те буде) не повернеть-
ся до попередньої дикості й диких форм 
життя.

Звичайно, нас у цьому тексті М. Горь-
кого найбільше цікавить питання: в 
чому вбачає цей російський письменник 
глибинну підоснову таких аномалій у 
масовій психології росіян? Корінь нега-
тивних рис російського селянства (зно-
ву-таки з огляду на те, що Росія майже 
всуціль була країною селянською, йшло-
ся фактично про російський етнос) він – 
цілком у дусі традиційної ленінсько-на-
родницької парадигми  – відшуковує в 
сфері потужнішого, аніж в Європі, «гру-
бішого й тривалішого гніту рабства», а 
також в ожорсточенні мас реаліями гро-
мадянської війни. І вже цілковито у про-
світницькому дусі М. Горький однією з 
передумов появи й тривалості невмо-
тивованого насильства в натурі росій-
ської людини вважає оточуючий її ланд-
шафт – порожню площину, не насичену 
втіленнями творчих зусиль людини, і ця 
порожнеча в’їдається в її душу. Зрозумі-
ло, що нині це вже звучить не лише не 
переконливо, але й як мінімум наївно. 

До перелічених факторів М. Горький 
додає і неосвіченість. І тут знову ж вплив 
просвітницьких ідей та ілюзій на світо-
гляд письменника яскраво проглядає в 
його переконаннях і щодо неосвіченості 
як однієї з найістотніших причин жор-
стокості росіян, і щодо шляхів її (жор-
стокості) викорінення. Але ось саме у 
зв’яз ку з явищем неосвіченості в середо-
вищі російського селянства М. Горький 
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виводить на поверхню глибоку підосно-
ву цієї жорстокості – зневагу до особис-
тості, до людини як такої, зрівняння її з 
будь-якою іншою річчю, інколи навіть 
коштовнішою й потрібнішою за саму 
людину чи й великих мас людей. Прига-
даймо, що один із його співрозмовників 
жалкує за поруйнованими в Пруссії обі-
йстями, але не за вбитими, зґвалтовани-
ми, осиротілими людьми. Ось ця прозір-
лива думка російського письменника й 
натепер заслуговує на нашу пильну ува-
гу, якщо ми поставили собі за мету сер-
йозно дослідити феномен жорстокості 
росіян не тільки в далекі часи революції, 
але й сьогодні в Бучі, Ірпені, Гостомелі, 
Маріуполі… Тому не мусять дивувати 
роздратовані репліки опитуваних на ро-
сійських вулицях респондентів різного 
віку й освіченості: «Та всіх їх там бенде-
рівців треба убивати, всіх знищувати».

З іншого боку підходить до пошу-
ку глибинних основ психології росіян і 
впливу особливостей цієї психології на 
історичну долю Росії російський філо-
соф Микола Бердяєв. Якщо М. Горький 
вбачає корені агресивності й жорстоко-
сті росіян в особливостях історичного 
розвитку цього етносу, то М. Бердяєв 
намагається відшукати їх в інших – ме-
тафізичних  – площинах суспільної сві-
домості. 

В кількох своїх працях М. Бердяєв 
привертає увагу читача до явища кри-
чущих суперечностей і розривів у куль-
турному тілі Росії як джерела неперед-
бачуваності, ірраціональності її кроків 
на світовій арені. Однією з причин таких 
розривів він вважає феномен культурно-
історичної різночасовості структурних 
елементів її соціального тіла: «Будь-який 
народ в який завгодно момент свого іс-
нування живе в різні часи й різні віки. 

Та немає народу, в якому поєднувались 
би такі різні за віком часи, який так су-
міщав би ХХ століття з ХIV століттям, 
як російський народ. І ця різновіковість 
є джерелом недуг і завада для цілісності 
нашого національного життя» [2, с. 124]. 

Але стрижневим фактором негатив-
них проявів суспільного й державного 
життя Росії, на переконання М. Бердя-
єва, постає нерозвиненість особистос-
ті, особистісного начала в російському 
житті, в російській культурі. Саме ця 
ідея пронизує в різних його працях роз-
мисли і про психологію російської душі, 
і про місце Росії в світовій історії, і про 
генезу соціальної структури російсько-
го суспільства. В творі «Доля Росії» він 
звертає увагу читача на цікавий феномен 
в історії розвитку соціальної структури 
середньовічного російського суспіль-
ства і його відмінність від суспільства 
західноєвропейських країн – відсутність 
лицарського стану в її складі. «Дуже 
прикметно, що в російській історії не 
було лицарства, цього мужнього начала. 
З цим пов’язаний недостатній розви-
ток особистісного начала в російському 
житті. Російський народ завжди любив 
жити в колективі, в якійсь розчиненості 
в стихії землі, в лоні матері. Лицарство 
виховує почуття особистої гідності й 
честі, створює гарт особистості. Цього 
особистого начала не створювала ро-
сійська історія»  [3, с.  6]. Ця відсутність 
розглядається ним як вислід тотальної 
влади державних структур, як одна із 
причин онтологічної слабкості особис-
тісного начала в духовному житті росі-
ян і як почуття пригніченості, невідрад-
ності в їхній психології: «Ця особливість 
російської історії наклала на російське 
життя карб безрадісності й пригніченос-
ті» [3, с. 7].
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Наслідки пригнічення особистості 
державою М. Бердяєв прослідковує і в 
релігійній сфері російського суспіль-
ства. «Російська релігійність,  – пише 
він,  – є жіночна релігійність,  – релігій-
ність колективної біологічної теплоти, 
котра переживається як теплота міс-
тична. В ній слабко розвинене особисте 
релігійне начало, вона боїться виходу 
з колективного тепла в холод і вогонь 
особистої релігійності» [3, с. 10]. Нероз-
виненість особистісного релігійного на-
чала в російському суспільстві слугує, на 
його думку, підосновою цезарепапізму 
в цьому суспільстві, тотальному підпо-
рядкуванню церкви державним струк-
турам, політичним лідерам. 

Ця прониклива думка російського 
філософа упевнює нас сьогодні в пере-
конанні, що нинішня підтримка церков-
ними ієрархами Російської православної 
церкви політики військових дій в Украї-
ні, освячення ними зброї масового зни-
щення і благословіння російських вій-
ськовослужбовців на убивства, тортури 
й грабунки позначує не просто сервілізм 
кліру цієї церкви, як про це нерідко пи-
шуть у нашій літературі. Це – глибинний 
духовно-історичний феномен з багатові-
ковими коренями, який не зникне разом 
зі зникненням з політичної арени ниніш-
ніх державних і церковних лідерів. По-
над те, кількасотлітня традиція надання 
такій підпорядкованості надособистіс-
ного метафізичного змісту, сприймаю-
чи як даність тезу про божественне по-
ходження держави і зв’язок особистості 
з вищими началами буття через свою 
вбудованість у державний організм, уне-
можливлює швидке й безпроблемне її 
подолання. Єдиний засіб тут полягає в 
розростанні й зміцненні особистісно-
го начала в духовному світі російського 

соціуму, а це – тривалий і суперечливий 
процес, здатний, до того ж, викликати до 
життя несподівані й небезпечні суспіль-
ні явища й катаклізми.

Ще один, підкреслений М. Бердяє-
вим, аспект ролі держави в змістовій на-
повненості ціннісних орієнтацій росіян 
особливо для нас цікавий і повчальний. 
Як і М. Горький, М. Бердяєв відзначає 
велике значення для формування пси-
хологічного портрета росіян фактора 
стрімкого зростання території Росії, 
але висвітлює його з іншого боку, через 
інші категорії. Просторове розростання 
російської держави при одночасному 
пригальмовуванні, притупленні націє-
творчих процесів і начал національної 
свідомості (на це звертав увагу, зокре-
ма, й українсько-американський історик 
Р.  Шпорлюк) спродукувало таку рису 
світовідчуття російської людини, як 
універсалізм, тобто надання цінностям, 
соціальним і психологічним налашто-
ваностям своєї спільноти космічного, 
універсального характеру. Особливо 
яскраво ця риса прозирає в творчості 
сло в’я но філів. М. Бердяєв розглядає її 
крізь призму дуальної опозиції «націо-
налізм–універсалізм», її парадоксаль-
ної природи. З одного боку, «наднаціо-
налізм, універсалізм  – така ж істотна 
властивість російського національного 
духу, як і бездержавність, анархізм. На-
ціональний у Росії саме її наднаціона-
лізм, її свобода від націоналізму; в цьо-
му самобутня Росія і не схожа на жодну 
країну світу. Росія покликана бути ви-
зволителькою народів. Ця місія закладе-
на в її особливому дусі (курсив автора. – 
В. Я.)» [3, с. 9]. І тут-таки він констатує, 
що Росія  – найбільш націоналістична 
країна в світі, «країна небачених ексцесів 
націоналізму, пригнічення підвладних 
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національностей русифікацією.., країна, 
в якій все націоналізоване, аж до вселен-
ської церкви Христової…» [3, с. 9].

Цьому, на перший погляд, позірно-
му, хоча насправді питоменному поєд-
нанню заперечення національного на-
чала в психології росіян з найогиднішим 
шовінізмом, шовінізмом як месіанством 
М.  Бердяєв надає не лише історичного, 
але й метафізичного змісту, стверджую-
чи, що месіанська свідомість російського 
народу робить його «народом апокаліп-
тичним у вищих проявах його духовного 
життя» [3, с. 104]. З нещадністю і яскра-
вістю оголює тут він глибинні корені 
тієї малозрозумілої і навіть дикої для 
людини ХХІ століття переконаності ве-
ликої частини сучасних росіян у вищій 
справедливості акту вторгнення Росії на 
українські землі, нищення українського 
культурного фонду під виглядом «дена-
цифікації». Надіятись знову ж на швидкі 
перекомутації духовно-культурних па-
радигм у психології росіян з огляду на 
їхню закоріненість в царині метафізич-
них вимірів свідомості очевидно не ви-
падає.

Виняткової прозорості й перекон-
ливості теза Бердяєва про метафізичну 
закоріненість злого начала в російській 
культурі сягає в його аналізі творчості 
класиків російської літератури ХІХ сто-
ліття М. Гоголя і Ф. Достоєвського. В 
праці «Духи російської революції», на-
писаній у травні–червні 1918 року, він 
аналізує їхню творчість під оглядом ху-
дожнього розкриття в ній глибинних ме-
тафізичних основ російської культури. В 
творах М. Гоголя, вважає М. Бердяєв, на 
прикладах персонажів, взятих з росій-
ської дійсності і поміщених в історичні 
умови Росії ХІХ століття, виявляється 
глибинна метафізична сутність зла, зла 

як такого, зла як Зла. «Творчість Гоголя 
є художнє прозріння зла як начала мета-
фізичного і внутрішнього, а не зла сус-
пільного й зовнішнього, пов’язаного з 
політичною відсталістю й неосвіченістю. 
Художні прийоми Гоголя… розчленову-
ють і розпластовують дійсність, розкри-
вають щось дуже істотне для Росії й ро-
сійської людини, якісь духовні хвороби, 
невиліковні жодними зовнішніми сус-
пільними реформами й революціями… 
Те нелюдське хамство, яке побачив Го-
голь, не є породженням старого устрою, 
не зумовлене причинами соціальними й 
політичними; навпаки,  – воно (курсив 
автора.  – В. Я.) породило все, що було 
негативного в старому устрої, воно за-
карбувалось на політичних і соціальних 
формах» [2, с. 125]. 

Соціальний денотат цього феномену 
Гоголь, на переконання Бердяєва, вбачає 
в явищі нерозвиненості особистісно-
го начала в російській культурі: «Його 
вжахнула й поранила оця нерозкритість 
у Росії людської особистості, оця рясно-
та елементів духів природи замість лю-
дей».

Розвиваючи цю думку, М. Бердяєв 
попереджує читача: перенесення всьо-
го тягара відповідальності за існування 
й культивування цього «нечеловечес-
кого хамства» на особливості політич-
ного режиму чи на політичного лідера, 
на політичну партію й т. ін. насправді 
означає спробу особистості зняти відпо-
відальність із самої себе, приховати не-
досконалість власного духовного світу. 
«Надто багато звикли в нас списувати на 
кошт самодержавства, все зло й пітьму 
нашого життя хотіли ним пояснити. Та 
цим лише скидали з себе російські люди 
тягар відповідальності й привчили себе 
до безвідповідальності… Пітьма й зло 
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закладені глибше, не в соціальних обо-
лонках народу, а в духовному його ядрі… 
Личина підмінює особистість. Скрізь 
маски й двійники, гримаси й клоччя лю-
дини. Оця примарність, ця неонтологіч-
ність народилась від облудності. Гоголь 
розкрив її в російській стихії» [2, с. 126].

Висновки. Отже, такі духовно-пси-
хологічні феномени російської культури 
і риси російського характеру відбились і 
на парадигмах передової думки в Росії, а 
потім і в СРСР. Ясна річ, нові часи й об-
ставини вимагали і нових підходів. Але 
ось ця нерозвиненість особистості знову 
й знову випірнала на поверхню, хоч і в 
нових личинах. Це виявилось, зокрема, 
в зневаженні особистісних начал порів-
няно з началами суспільними в суспіль-
ному дискурсі. М. Бердяєв називав це 
«соромом власної думки»: «В російській 
революційній думці завжди був «сором 
власної думки». Цей сором пошанову-
вався в нас як колективна свідомість, 
свідомість вища, аніж особиста. В росій-
ській революції остаточно погасло всяке 
індивідуальне мислення, мислення зро-
билось цілковито безособистісним, ма-
совим… В Росії все мусить бути колек-
тивом, масовим, безликим» [2, с. 132].

Це всесильне метафізичне начало по-
деколи переважало й затінювало навіть 
основоположні марксистські формулю-
вання, хоч пошанування імен і творчості 
Маркса й Енгельса були чи не каноніч-
ним елементом комуністичної пропаган-
ди. До і після Другої світової війни попу-
лярною була теорія «гвинтика»: окрема 
людина порівнювалась із гвинтиком у 
складному механізмі держави, хоч тут-
таки й додавалось, що без гвинтика й 
машина працювати не зможе. Натомість 
один із основоположних постулатів 
марксизму про те, що в комуністичному 

суспільстві вільний розвиток кожного 
стане основою для вільного розвитку 
всіх, просто відходив на маргінез. Під-
мічений М. Бердяєвим симбіоз універса-
лізму з найрадикальнішим шовінізмом 
як суттєва риса світовідчуття російської 
людини зусиллями політиків і пропаган-
дистів перетворився в сучасних умовах 
на агресивну духовну субстанцію полі-
тики «русского мира». 

В цьому насвітленні годі й дивува-
тись тому, що думка, слово й рішення 
президента Росії Путіна стають каноном 
і непогрішною істиною для десятків і 
десятків мільйонів росіян. Підпорядко-
ваність власної думки загальній наста-
нові виявилась настільки потужною, що 
її не змусили похитнутись навіть факти 
дитячих мученицьких смертей в резуль-
таті варварських бомбардувань, крові 
власних дітей військовослужбовців РФ в 
результаті спланованих російською вла-
дою терактів, знищення матеріальних 
і культурних набутків іншої держави  – 
держави, яка й на думці не мала зазіхати 
на територію чи суспільний устрій Росії. 
Тому заміна одного політичного лідера в 
Росії на іншого доглибних змін не буде 
означати – метафізичні глибинні духов-
но-психологічні настанови так просто 
не зникають. Вони стають безсилими 
лише перед тривалим системним само-
перетворенням, перетворенням власно-
го духовного світу. Вони неможливі й 
поза змінами місця й ролі особистості в 
соціальній структурі, соціальному й ду-
ховному житті російського суспільства. 
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«Дуже прикметно, що в російській історії не було ли-
царства, цього мужнього начала. З цим пов’язаний недо-
статній розвиток особистісного начала в російському житті. 
Російський народ завжди любив жити в колективі, в якійсь 
розчиненості в стихії землі, в лоні матері. Лицарство ви-
ховує почуття особистої гідності й честі, створює гарт осо-
бистості. Цього особистого начала не створювала російська 
історія».
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Анотація. Дослідження присвячене обґрунтуванню статусу кримських татар як корін-
ного народу України. Метою статті є виявлення феномену історичної неперервності етноге-
незу кримських татар на території Кримського півострова. Аргументовано антропологіч-
ну та популяційно-генетичну неперервність буття автохтонного населення на території 
Криму. Обґрунтовано безпосередню генетичну та культурну спорідненість послідовного ряду 
базових етносів півострова (таври, скіфи, роксолани, половці, кримські татари). Засвід-
чено здатність кримськотатарського етносу до високого рівня самоорганізації, включно з 
утворенням незалежної держави. Протягом XIII–XV ст. відбувався процес політичного ста-
новлення та самовизначення кримських татар. Ландшафтні та кліматичні особливості 
окремих регіонів Кримського півострова сприяли формуванню декількох регіональних центрів 
етногенезу. Саме з рівнинною частиною його території і пов’язаний власне процес зароджен-
ня та формування кримських татар як етносу. Південне узбережжя та гірська частина 
Криму в умовах своєрідної природної ізольованості і, внаслідок цього, привабливості для коло-
нізаційних експансій мали своєрідну траєкторію етнічних змін та трансформацій. І лише з 
постанням Кримського ханства як незалежної держави місцеві етноси та національні групи 
виявилися втягнуті, шляхом асиміляції, в подальший розвій кримськотатарського народу. 
Це ж саме стосується і силоміць залученої до кримського соціуму людності з околишніх країн, 
котра ставала своєрідним джерелом урізноманітнення генофонду та культурних запозичень 
для кримськотатарського етносу. Простежено вплив Литовської Русі на етнополітичне 
формотворення Кримського ханства.

Ключові слова: Русь-Україна; Дешт-і Кипчак; Золота Орда; Крим; корінний народ; етно-
генез; кипчаки; кримські татари; політична історія; Кримське ханство.
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Annotation. The study is devoted to substantiating the status of the Crimean Tatars as an indigenous 
people of Ukraine. The purpose of the article is to identify the phenomenon of historical continuity 
of the Crimean Tatars ethnogenesis on the territory of the Crimean Peninsula. The anthropological, 
population and genetic continuity of the autochthonous population existence on the territory of Crimea 
is argued. The direct genetic and cultural kinship of a series of basic ethnic groups of the peninsula 
(Tavrs, Scythians, Roksolans, Polovtsians, Crimean Tatars) is substantiated. The ability of the Crimean 
Tatar ethnic group to a high level of self-organization, including the formation of an independent state, 
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Кримські татари – гордий і мужній 
народ, працьовитий і волелюбний, від-
критий до світу і здатний поділитися з 
ним своїми здобутками та сподівання-
ми. Упродовж віків він зберіг безмежну 
любов до рідної землі, вміння вміло пра-
цювати, прикрашати й уславлювати її. В 
усі часи кримськотатарська нація демон-
струвала дивовижну здатність взаємної 
спорідненості, навіть – зрідненості один 
з одним, що давало можливість зберегти 
і примножити власну ідентичність крізь 
лихоліття та випробування долею. 

А їх, цих випробувань, вистача-
ло і вистачає з надлишком. Позбавлені 
майже два з половиною століття тому 
власної державності, кримські татари 
пройшли всі кола дантового пекла, де 
було і руйнування та знищення їхньої 
культури, захламлення і спотворення 
рідної землі, приниження мови і віри, і, 
зрештою, найстрашніший злочин проти 
людяності – геноцид. Та народ виявився 
міцнішим від московської імперії і вже 
плекав надію та сподівання на спокій і 
мирний розвій. Не судилося: знову, без 

будь-якого запрошення, ґвалтівники 
увірвалися в рідний, стражденно набу-
тий після депортації в 1944 році, дім і на-
хабно проголосили: ми тут господарі.

Серед недоладних «аргументів» агре-
сора щодо виправдання своєї присут-
ності в Криму, на кшталт – «это исконно 
русская земля», лунає і такий позанауко-
вий дискурс, як заперечення очевидно-
го факту про те, що кримські татари є 
автохтонним народом півострова. При 
цьому цілковито в дусі звичної росій-
ської брехні робляться посилання на, 
начебто наукові, «докази», що предки 
кримських татар ніякого відношення 
до Криму не мають, а є людом цілкови-
то прийшлим, який не має тутешнього 
генетичного коріння і є своєрідним за-
їжджим «прибульцем», а тому  – не зо-
всім законним «постояльцем» на цій 
землі. А вже на цій псевдонауковій під-
ставі кримським татарам відмовляють 
насамперед у праві бути господарями у 
власній домівці, у праві розбудовувати 
традиційний родинний устрій і життя 
всього народу за власними цінностями 

has been proven. During the 13th-15th centuries, the process of political formation and self-determination 
of the Crimean Tatars took place. The landscape and climatic features of certain regions of the Crimean 
Peninsula contributed to the formation of several regional centers of ethnogenesis. It is with the flat 
part of its territory that the actual process of birth and formation of the Crimean Tatars as an ethnic 
group is connected. The southern coast and the mountainous part of Crimea, in the conditions of a 
peculiar natural isolation, and as a result, attractiveness for colonization expansions, had a peculiar 
trajectory of ethnic changes and transformations. And only with the emergence of the Crimean Khanate 
as an independent state, local ethnic groups and national groups were involved, through assimilation, 
in the further development of the Crimean Tatar people. The same applies to the population from 
the neighboring countries forcibly brought into the Crimean society, which became a kind of source 
of diversification of the gene pool and cultural borrowings for the Crimean Tatar ethnic group. The 
influence of Lithuanian Rus on the ethno-political formation of the Crimean Khanate is traced.

Key words: Rus-Ukraine; Desht-i-Kipchak; Golden Horde; Crimea; indigenous people; 
ethnogenesis; Kipchaks; Crimean Tatars; political history; Crimean Khanate.

У синтезі різних культур і мов формувався кримськотатарський етнос, 
який згодом організує одну з могутніх держав Європи – Кримське ханство.

Рефат Чубаров
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та ідеалами, у праві на національне само-
визначення. 

Мета і методи дослідження. Все 
означене вимагає спеціального дослі-
дження етногенетичної історії крим-
ських татар, метою якого є системний 
аналіз аргументів та доказів щодо визна-
чення власної неповторної генези – тоб-
то траєкторії зародження, становлення 
і розвитку кримських татар як самодос-
татнього етносу. Реалізація поставле-
ної мети передбачає залучення методів 
історичної реконструкції, джерельної 
герменевтики, популяційного, демогра-
фічного та культурологічного аналізів, 
політологічної ретроспекції. В своїй 
сукупності евристичне поєднання ло-
гічних конструктів, здобутих завдяки 
використанню кожного із вжитих засо-
бів пізнання, уможливлює отримання 
достовірних висновків щодо субстрату 
та рушіїв процесу етногенезу, його сти-
мулюючих та гальмівних чинників, ви-
явлення засобів та шляхів самоорганіза-
ції спільноти в просторі і часі. Зрештою, 
йтиметься про виявлення справжніх он-
тологічних коренів кримських татар як 
автохтонного корінного народу Криму.

Етнософія
Крим ніколи не був безлюдною 

пусткою, навпаки, знаходився на пере-
тині торгових шляхів і цивілізацій, 
сам породжував своєрідні культури, 
відігравав помітну роль в тих чи інших 
етнополітичних зрушеннях та транс-
формаціях. На його території виявлені 
артефакти життєдіяльності первісних 
людей раннього, середнього та верхньо-
го палеолітів, з яких всесвітньо відоми-
ми стали стійбища Киїк-Коба, Старо-
сілля, Шайтан-Коба, Заскельна, Вовчий 
грот, Сюрень та інші, котрі засвідчили 

антропологічну неперервність у роз-
витку гомінід в цьому регіоні планети 
від палеоантропа до неоантропа (Homo 
sapiens). Всюдність присутності людини 
на півострові засвідчили й артефакти 
часів мезоліту, неоліту та енеоліту (Шан-
Коба, Мурзак-Коба, Ташаїр  – всього 
близько 30 стійбищ). У цей час наші 
предки, крім відповідних практичних 
знань та вміння, вже творили в своїй 
уяві образ іншого світу  – бажаного та 
омріяного і водночас грізного і караючо-
го, тобто мали певні релігійні уявлення, 
котрі зводились, головно, до пантеїстич-
ного тотемізму.

В історичні часи, тобто в часи, події 
та обставини яких зафіксовані в пись-
мових джерелах, а це датується принай-
мні раннім залізним віком, Крим є не-
змінним об’єктом уваги для самовидців. 
Легендарних кіммерійців згадує в своїх 
поемах Гомер, і приблизно тим самим 
часом  – X–IX  ст. до н. е.  – з’яв ля ються 
свідчення про давніх таврів, причому 
обидві етнокультурні спільноти поста-
ють автохтонними мешканцями дав-
ньої Тавриди, а не прийшлим людом. 
З VIII–VII  ст. до н. е. відома потужна 
скіфська держава на рівнинній частині 
півострова зі столицею Неаполь-Скіф-
ський, поблизу сучасного Сімферополя; 
узбережжя ж активно освоюється грека-
ми, які засновують низку полісів (міст з 
аграрним довкіллям), зокрема Херсонес 
Таврійський та Боспор Кіммерійський. В 
часи еллінізму, III–II ст. до н. е., на крим-
ських скіфів чинять потужний тиск пле-
мена сарматів та роксоланів. У подаль-
шому, на межі епох, в Криму з’яв ля ються 
поселення євреїв, вірмен, понтійців та 
фракійців. 

Наприкінці I ст. н. е. кримська люд-
ність прилучається до нової духовної 
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парадигми буття  – в містах південного 
узбережжя та на Боспорі з’являються і 
перші християнські общини. Потужною 
хвилею, починаючи з III  ст., в напрям-
ку Криму з півночі спрямували свій рух 
племена готів та герулів; принаймні з 
цього ж часу відомо і про присутність 
на півострові антів та аланів. Водночас 
численні східні джерела свідчать про 
існування якогось загадкового «остро-
ва русів», етнокультура якого напрочуд 
корелює з давньоруською часів княжо-
го Києва. А далі, в часи великого пере-
селення народів, Крим відчув на собі 
впливи гунів, тюрків, утигурів, аварів, 
булгар, хазар та печенігів (IV–IX  ст.), а 
згодом (X–XI ст.) став складовою части-
ною каганату кипчаків (половців).

Наразі етнополітичні потоки линули 
до Криму не лише з материкового боку 
(степу), але й південних, переважно мор-
ських, шляхів. Звісно, тогочасні морські 
держави віддавали перевагу освоєнню 
узбережжя, через що на кримській тери-
торії в різний час осідали римляни, візан-
тійці, венеційці, генуезці, пізанці, суль-
джуки і власне турки. А тому з’ява в 30-х 
роках XII  ст. напрочуд організованої (у 
військовому сенсі) ординської навали 
монголо-татар зі Сходу не стала для 
кримського геополітичного простору 
чимсь незвичним і принципово новим: 
до подібних непроханих і небажаних 
«ін’єкцій» ззовні населення півострова 
інтуїтивно було готовим. І корінне насе-
лення півострова, володіючи потужним 
історичним досвідом взаємин з різними 
племенами та народами, мусило знову 
призвичаюватися до нових, насамперед 
політичних, звичаїв та порядків.

Методологічні зауваги. Екскурс до 
«домонгольського» етнополітичного об-
разу Криму дає можливість з певністю 

стверджувати про існування принаймні 
двох базових концептів, котрі визнача-
ють власне проблему його «корінного» 
народу. Перший із них полягає в конста-
тації факту, практично аксіоматичного, 
що протягом всього цього часу терито-
рія півострова, мов магніт, притягувала 
до себе найрізноманітніші міграційні 
потоки, причому їхня демографічна по-
тужність, як і цивілізаційна наповню-
ваність, були вельми і вельми нерівно-
значними і нерівноцінними. Смисловою 
парадигмою другого концепту є обста-
вина, також підкріплена незаперечни-
ми доказами, що зворотних, принаймні 
співмірних за потужністю, рееміграцій-
них процесів чи потоків, тобто цілеспря-
мованого одночасного «виходу» значних 
груп населення з території півострова, 
практично ніколи не спостерігалось. 

Звісно, не йдеться про згасання чи, 
навпаки, процвітання узбережних по-
лісів, по в’я заних з тією чи іншою над-
державою (Греція, Рим, Візантія, Орда, 
Туреччина та ін.): відповідні етнодемо-
графічні показники чітко корелюють з 
долею самих імперій і істотним чином 
не визначали загальної антропологічної 
картини Криму. При цьому слід мати 
на увазі, що автохтонне населення рів-
нинної частини півострова, згідно з не-
минучими наслідками зміни того чи ін-
шого політичного устрою та верховного 
лідерства в Криму, отримувало від при-
бульців не тільки привнесені ними за-
кони, але й відповідні персоніфіковані 
та універсалізовані атрибути власного 
статусу, включно з поіменуванням себе 
як народу. Але власне етногенетичні 
процеси відбувались на місцевому ба-
зовому популяційному матеріалі, тоб-
то в людській спільноті, об’єд на ній за 
принципами генетичної спорідненості 
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та походження. Саме до цього «плавиль-
ного казана» додавалися чи вливалися 
привнесені ззовні потоки генів та атри-
бути соціуму, від чого сам етнос ставав 
потужнішим і адаптивно, і креативно.

Кипчаки
До середини XIII ст. етнополітичною 

домінантою в історії Криму була держа-
ва кипчаків. Походження самих кипча-
ків як етносу, так само як і політична іс-
торія одноіменного державного утвору, 
досліджена досить ретельно, хоча і досі 
залишається низка проблемних напрям-
ків щодо осягнення цього непересічного 
цивілізаційного феномену. В китайських 
хроніках зафіксована самоназва цього 
народу у формі «кюеше», і це алтайське 
плем’я було підкорене хуннами ще в 
III ст. до н. е. [3, c. 420]. З певністю можна 
стверджувати, що найдавніші історичні 
повідомлення про кипчаків пов’язані із 
самим початком великого переселення 
народів. Ядром цього руху племен і на-
родів на захід став племінний союз гунів, 
предківською територією якого є За-
хідний Сибір, а соціально-політичною 
формою організації  – т. зв. Сирський 
каганат, утворений в 630  р. Ця держа-
ва проіснувала досить короткий час, і в 
646 р. її розтрощили огузи. Саме вцілілі 
рештки воїнів каганату і стали називати 
себе «кивчаками» (кибчаками), що до-
слівно означало «невдахи», «нещасливі», 
«нефартові». 

В тогочасній далекосхідній Азії цей 
звичай деномінування суб’єкта дії був 
поширений як трансцендентний спосіб 
відволікання від себе уваги злих духів. 
Мовляв, ми не варті уваги вищих сил, з 
нас нічого не візьмеш, а тому полиште 
нас у спокої. До речі, згодом подібну абе-
рацію свідомості, тобто перейменування 

сущого на протилежне з метою відво-
лікання від себе уваги метафізичних 
начал (насамперед богів), застосували 
й монголи часів Чингіз-хана. Йдеться 
про класичну азійську стратегему ви-
давання бажаного за дійсне з певною 
корисливою метою. А саме коли вони 
для зовнішнього світу почали репрезен-
тувати себе як «татари», тобто іменем 
винищеного ними ж самими племені. А 
про амбіції «нещасних» кивчаків свід-
чить бодай той факт, що вже в середині 
VIII ст. вони згуртувалися в районі Ал-
таю в Кипчацький каганат і саме звід-
ти почали поширювати свій політичний 
вплив у бік Європи.

Втім сучасні тюркологи звертають 
увагу, що вперше назва держави кипча-
ків  – Дешт-і-Кипчак, тобто «Кипчаць-
кий степ», з’яв ляється у лірико-панегі-
ричному «Дивані» перського поета XI ст. 
Насир-і-Хосрова, і в ньому кипчаки фігу-
рують зовсім не невдахами, а справжні-
ми повелителями світу, що, очевидно, 
по в’я зано із зміною їхнього політичного 
значення в ойкумені. Відповідно транс-
формації піддається й етимологія понят-
тя «кипчак», і власне рушійні сили їхніх 
вчинків. Як зазначає відомий тюрколог 
Аджи Мурад, вихідне прототюркське 
ядро, з єдиною мовою та прабатьків-
щиною, виокремлюється приблизно дві 
тисячі років тому. А з часом розпочи-
нається пасіонарна диференціація і де-
мографічний вибух: «Ні. Велике пере-
селення – зовсім не стихійний результат 
з Алтаю, як пишуть про нього. І не на-
вала. Відселялися не «дикі кочівники», 
а народ, якому стало тісно в алтайських 
долинах. Йому потрібні були нові землі, 
нові простори… Тоді і з’я ви лося слово 
«кипчак», або «той, кому тісно». Ним на-
звали мандрівних вершників» [16, с. 36]. 
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Кардинальна трансформація змісту ет-
ноніма «кипчаки» очевидна: цей народ 
тепер  – не невдаха чи тюхтій, а гордий 
вершник на баскому коні.

В подібній трансформації поняття 
немає нічого дивного, оскільки воно від-
гукується на соціальний запит і каноні-
зується офіційною владою в необхідній 
саме їй, цій владі, інтерпретації. Щось 
схоже ставалося, наприклад, з такими 
етнонімами, як «румун» чи «руський», 
які початково існували в прийменнико-
вому вираженні як означення васальної 
належності до метрополії (Риму, Русі), 
а із зміною політичних реалій стали са-
модостатніми та репрезентативними 
щодо самого колишнього центру. Але в 
будь-якому випадку саме народ під на-
звою «кипчаки» залюднював рівнинну 
частину Кримського півострова перед 
монголо-татарським вторгненням. І 
цей народ мав свою давню і самобутню 
історію, причому саме на цій землі. 

Наразі слід враховувати також і ту 
обставину, що рівнинна територія була 
не єдиним центром етногенетичних 
трансформацій: ландшафтно-природні 
особливості Криму, зокрема географічні 
cубізоляти на узбережжі та в горах, ство-
рювали сприятливі умови для протікан-
ня відносно незалежних формо творчих 
процесів ще на двох інших, своєрідно 
ізольованих, територіях. Йдеться насам-
перед про південний берег та про гір-
ський масив (південно-західний регіон), 
етногенетичний потенціал яких слугував 
своєрідним живильним джерелом і ста-
вав об’єктом асиміляції для самих крим-
ських татар. Але етнічна відмінність 
цих територій була відчутною протягом 
практично всієї історії Кримського хан-
ства, хоча і зникала у міру її поглинання 
титульним – кипчацьким – етносом.

Татари
В понятті «татари» необхідно чітко 

відрізняти декілька взаємо по в’я за них 
семантичних дискурсів, котрі дають 
можливість уникати як смислової абе-
рації терміна, так і визначати його кон-
кретне знакове навантаження в кожно-
му із акцентованих випадків вживання. 

Ще в часи цивілізаційних потрясінь, 
яких зазнала Євразія із з’явою на полі-
тичний арені світу імперії Чингіз-хана, 
визначилась чітка тенденція ототожню-
вати всі агресивні східні військові нава-
ли із дефінітивною категорією «загроза-
як-така», котра лексично поіменувалась 
«татарами». В цьому контексті вихідний 
етнонім набуває позамежового і поза-
часового змісту, раніше атрибутова-
ного як самоназва одного з локальних 
племен, і набуває статусу всезагально-
го, абстрактно-безвідносного від його 
визначального субстрату. 

Але, легітимізувавшись подібним 
чином в тогочасній, як у політичній, 
так і масовій, свідомості, термін «тата-
ри» набув інструментального статусу 
для означення самого факту належнос-
ті когось/чогось до світу даної універ-
сальності. При цьому виявилося цілком 
можливим (і необхідним) для комуні-
кативних зручностей виокремлювати 
з універсального його практично-ути-
літарні значення, наприклад, за місцем 
походження чи географічної локалізації 
тієї чи іншої спільноти, із загального 
соціально-політичного загалу імперії. 
Згодом подібну маніпуляцію з етнічни-
ми смислами східні завойовники здій-
снили і на окупованих землях Східної 
Європи, надавши місцевому етноніму 
«руські» такого ж універсального для 
всіх вчинених чи потенційних жертв 
татуювання/номінування цим терміном 
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факту майнової належності до орди як її 
власності.

Але яким чином етнонім «татари» 
набув універсального змісту і що при-
ховується за його смисловою наванта-
женістю в кожній із його конкретних 
онтологічних визначеностей? Існують 
переконливі аргументи на користь при-
пущення, що вихідними були екзис-
тенційно-ціннісні мотиви для озна-
чення активного суб’єкта дії. Саме 
вони згодом були доповнені стратегічно 
трансформованими згідно з експансіо-
ністською метою, а саме територіально-
го розширення імперії, метафізичними 
аргументами на кшталт божественного 
провидіння та цілком певної ролі у її 
здійсненні такої предметної земної сили, 
котру іменували татарами. 

Ще в «Енциклопедичному словни-
ку» Брокгауза й Ефрона зазначалось, що 
пле м’я під таким іменем відомо (за ки-
тайськими джерелами) принаймні з п’я-
того століття н. е.; в XI ст. воно (пле м’я) 
зазнає поразки від тунгузів і переселя-
ється до південно-західної Монголії, в 
гори Інь-Шань, продовжуючи займатись 
кочовим скотарством, грабунками та 
вій нами. За словами одного китайського 
хроніста, «займаються виключно своїми 
стадами, кочують і не мають ні міст, ні 
стін, ні письма, ні книг; укладають всі 
угоди усно. З дитинства вправляються у 
верховій їзді, стріляючи з лука… і набу-
вають таким чином мужності, необхід-
ної для грабунків та війни»  [27, c. 671]. 
І тут їхні розбійницькі шляхи перетина-
ються з родом майбутнього «повелителя 
неба» Чингіз-хана. 

Неперевершений сходознавець ака-
демік Агатангел Кримський наголо-
шував, що «за якихось двісті літ перед 
монгольською епохою жило на світі і 

тюркомовне плем’я, яке теж звалося 
татарами» [26, c. 1]. Але, зазначає вче-
ний, татари – ненаукова назва для тих 
мусульмансько-турецьких «тюркських 
народностей, котрі живуть у Криму, 
на Волзі». І ставить виразну крапку: 
«На Русі XIII  ст. поплутали термін по-
літичний з етнографічним»  [26, c. 1]. І 
це  – принциповий висновок: поняття 
«татари» є не етнічною, а політичною 
категорією.

Але «поплутали» назвиська не тільки 
в Китаї та на Русі: складні колізії між-
племінної борні на теренах самої Монго-
лії визначили непросту долю як самого 
однойменного роду, так і власне етноні-
ма «татар», що істотно вплинуло на його 
подальше використання та побутування 
далеко за межами предківської батьків-
щини. Відомий знавець середньовічної 
історії Г. В. Вернадський, син академіка 
В. І. Вернадського, таким чином описує 
структуру тогочасного степового сус-
пільства: «Ім’я «монгол» визначально 
стосувалось одного маленького племені. 
Це плем’я заявило про себе на початку 
XII в., але в середині століття було роз-
громлене своїми сусідами – татарами – і 
зазнало дезінтеграції. Потім татари, в 
свою чергу, стали одним з провідних 
племен Монголії»  [5, c. 20]. Зіпершись 
на підтримку китайської «Золотої ди-
настії» (Цзінь), татари вчиняли масові 
погроми монголів, навіть безпосередньо 
використовуючи для цього (наприклад, 
у 1161 р.) і саму китайську армію. Отже, 
татари як племінний етнос заявили 
про себе як лідера-організатора даного 
геополітичного простору.

Приблизно в цей час і з’явився на 
світ Темучин  – майбутній «повелитель 
неба» Чингіз-хан. І саме татари були без-
посередніми винуватцями загибелі його 
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батька. Помста – ось головний рушійний 
чинник, яким керувався молодий вождь 
монголів. А з часом смаки та бажання 
лише наростали. Формування майбут-
ньої імперії розпочалося з відновлення 
справедливості  – в розумінні Темучи-
на – і особистої, і родової. У 1182 р. його 
військо вщент розтрощило татарську 
рать і здійснило потім низку караль-
них заходів: «Татарський князь (вождь) 
Муджін-Султу і всі мужчини високого 
зросту були перебиті, живими залиши-
ли тільки невисоких мужчин та малих 
дітей» [6, c. 13]. В наш час подібні дії ціл-
ковито підпадали б під кваліфікацію як 
злочин геноциду, але для молодого пол-
ководця то був звичний шлях для досяг-
нення абсолютної влади в Монголії. Що 
він незабаром і зробив, послідовно здо-
лавши інші конкурентні племена – мер-
китів, караїтів та найманів.

Але саме татари кісткою в горлі си-
діли в голові Чингіз-хана, саме їхнє ім’я 
не давало йому спокою як причина влас-
них і племінних страждань. А тому зго-
дом у своїх наступальних операціях він 
якраз загони татар кидав у перших ла-
вах на супротивника, діючи подібно до 
своєрідного використання «штрафних 
батальйонів» або «мобіків» його злочин-
ними продовжувачами – Сталіним і Пу-
тіним. Але навіть якщо серед рекрутів у 
хана вже власне татар і не було, все одно 
ворогу сповіщали, що зі своїми претензі-
ями на панування до них прийшли саме 
«татари». В цій аберації дій, перенесен-
ня, перекидання причинення чогось (в 
даному випадку – шкоди) із себе самого 
на іншого суб’єкта, міститься і бажання 
перекласти відповідальність на когось, і 
намір умилостивити богів за безневинно 
пролиту кров, і психологічний тренд 
приниження історичних конкурентів та 

створення до самого їхнього імені по-
всюдної ненависті і зневаги. 

До цього слід додати також неба-
жання завойовників урівняти, бодай на 
семантичному рівні, себе, тобто «мон-
голів», з підкореними юрмами «іно-
родців», для яких достатньо й етноніма 
«татари» як своєрідного символу знева-
женого і притлумленого конкурента. До 
речі, схожим чином (але з акцентаціями 
на відносинах власності) діяли і княжі 
дружини з Київської Русі, коли колоні-
зували фіно-угорські племена північно-
го заходу (терени майбутньої Московії). 
Іменувати нових підлеглих з числа меря, 
чуді, весі, мокші і т. д. і т. п. так само, як 
і себе, – русами чи русичами – було б за-
надто багато честі для них. А тому для 
повсякденного вжитку використовували 
прийменниковий варіант – руські, тобто 
визначали майново-власницькі відноси-
ни господаря і слуги, підкорювача і під-
кореного. 

Внаслідок цієї своєрідної психоло-
гічної маніпуляції етнонім «татари» на-
був політичного змісту і саме в такій 
іпостасі міцно прижився на безкрайніх 
просторах нової імперії. А для місце-
вої людності однозначно асоціювався із 
образом прийшлої ворожої сили. Слід 
враховувати також, що власне монголів 
в новостворених улусах була вкрай мі-
зерна частина, і вони також зазнавали 
асиміляційного впливу з боку місцевих 
підкорених народів. Зрештою, сталося 
те, що прагматичне використання заво-
йовниками зневаженого ними етноніма 
«татари» для своєрідного «прикриття» 
своїх недружніх, м’яко кажучи, вчинків 
щодо загарбаних земель і народів отри-
мало власне повноцінне смислове на-
вантаження саме для узагальнюючого 
поіменування того ж таки завойовника 
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і створеної таким чином нової соціаль-
но-політичної реальності. Відтепер все 
населення Орди ідентифікувалось не за 
етнічним походженням, а за самою на-
лежністю до неї, а тому кваліфікувалось 
як «татари». Ця маніпуляція напрочуд 
подібна до тієї, яку через сім з лишком 
століть сталінські ординці з цинічним 
самовдоволенням будуть доносити всім 
у світі до відома про те, що в СССР на-
ції і народності щезли геть, а натомість 
сформувалася нова історична спільність 
людей, а саме – совєтський народ.

Прихід незліченної навали зі сходу 
в своїх працях фіксували й описували 
самовидці та хроністи з різних країн, 
які водночас вказували на етнічну на-
лежність завойовників. Одними з пер-
ших прихід агресора відчули на собі 
кавказькі країни. Вірменський церков-
ник і літописець Давид Багишеці в сво-
їй «Історії» торкнувся подій ще 1221 р., 
тобто передвістя подальшого нападу на 
Русь. Як християнин, Багишеці асоці-
ює прибульців з посланцями біблійних 
Ґога і Маґога, тобто передвісниками апо-
каліпсису, і згадує їхнього царя, тобто 
Чингіз-хана: «Після його смерті на цар-
ський трон піднесли його молодшого 
сина Октай-хана [Угедея]. Він зібрав не-
зліченну кількість військ, яких назива-
ли мугал-татар, що складалися з хозар, 
гунів і багатьох інших племен, і поділив 
їх на три частини… І наказав їм руй-
нувати і знищувати всі країни і держа-
ви, а сам віддався втіхам. І війська його 
пішли, зруйнували все і знищили вла-
ду народів»  [2, c.  103–105]. Літописець 
підмічає і збірну назву всього війська – 
мугал-татар, тобто монголо-татар, і 
масову інкорпорацію до нього воїнів з 
інших племен та народів, і стратегічну 
мету походів  – руйнування, нищення 

загарбаної соціально-політичної ре-
альності, а потім – привласнення тери-
торій. Остаточна мета – розкошування 
власної еліти на ресурсах та рабській 
праці поневоленого люду.

Тогочасна Західна Європа досить 
пильно відстежувала насування східної 
загрози і практично одразу сприйняла 
етнонім «татари» як визначальний для 
означення та іменування всіх її учас-
ників. Матвій Паризький (1200–1259) 
у своїй «Великій Хроніці» наводить по-
слання, датоване 1241  р., германського 
імператора Фрідріха II Ґоґенштауфена 
англійському королю Генріху III, в якому 
описує напад татар на Дешт-і-Кипчак, 
Русь і захоплення Києва: «Вони вщент 
розгромили [куманів]. Але сусідство 
[їхнє] не дуже змусило рутенів, що меш-
кають неподалік, бути насторожі, щоб, 
щонайменше, обмізкувати, як захисти-
тися від незвичних наскоків цього не-
відомого, якого вони бояться, як вогню. 
Бо вони нападають зненацька і під на-
тиском цього варварського народу, який 
неначе гнів божий і блискавка стрімко 
вдаряє, взяте було найбільше з міст цьо-
го королівства – Київ. І все це знамените 
королівство, по тому, як всі його жителі 
були знищені, піддане було спустошен-
ню» [14, c. 160]. 

Вражає оперативність, з якою євро-
пейські монархи слідкували за перебігом 
важливих подій, оскільки облога і взяття 
Києва сталися в грудні 1240 р., і це від-
разу стало предметом дипломатичних 
перемовин на найвищому рівні. І, що 
важливо, у європейців не було ніякого 
сумніву і в тому, що татари  – це при-
йшлий азійський люд. 

Саме Матвій Паризький, найімовір-
ніше, чи не вперше і запропонував па-
радигмальне тлумачення існування та 
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з’яви в Європі цього небаченого доти на-
шестя. Причому зробив це, використав-
ши догматично-семантичні конструк-
ції панівної європейської світоглядної 
доктрини, християнської. Ця ідеологія, 
як відомо, була істотно занурена ще в 
античні міфологічні конструкти, а тому 
у літописця промальовується вся євро-
пейська культурна традиція. Зокрема, 
хроніст фіксує, що монархи, насамперед 
французький король Людовік IX, сино-
німічно вживає терміни «Тартар», «Тар-
тарія» і «татари». 

Відомо, що в європейській культурі 
ще з гомерівських часів побутували уяв-
лення про Тартар  – страшенну і темну 
безодню, розміщену в космосі під Аїдом, 
тобто підземним царством. Інакше кажу-
чи, найстрашнішого місця у світі, з яко-
го, цього разу вже християнські теологи, 
передвіщали навіть з’яву Антихриста. 
І ось – незліченна орда зі Сходу: чим не 
кара Божа? А далі, згідно з фонетичними 
нормами і зручностями, стається т. зв. 
феномен паронімічної атракції, тобто 
мовленнєве злиття двох близьких слів в 
одне. Так татари з Піднебесної імперії 
(Китаю) і європейські тартари вияви-
лися настільки спорідненими за смис-
лом і співзвучними за говорінням (мов-
леннєвим актом), що взаємна лексична 
аберація відбулася легко і практично не-
помітно. Аналогічними були і їхні дії: за-
зіхання на існування цивілізації, людства 
загалом. А тому їхнє ототожнення стало 
унормованим знанням, і в європейській 
картографії, наприклад, топонімом «Тар-
тарія», включно до Нових часів, позна-
чали всю Внутрішню Центральну Азію, 
а тодішню Московію географи іменували 
просто і зрозуміло – «Татарія». 

Матвій Паризький не жалкував 
негативних епітетів для створення 

вичерпного образу прибульців з глибин 
Азії: «люд сатанинський проклятий», 
«подібних демонам, вивільненим з Тар-
тару (тому й названі тартарами, мовби 
з Тартару)», «чудовиська», «диким тва-
ринам подібні», «жадібно п’ють кров» і 
т. д. і т. п. А далі – роз’яс нення, котрого 
очікує від втаємниченого в істину літо-
писця забобонний середньовічний спо-
живач: «Вважають, що ці тартари, лише 
згадка про яких огидна, походять від де-
сяти племен, котрі подалися, відкинув-
ши закон Мойсея, за золотими тільцями і 
яких спочатку Олександр Македонський 
намагався замкнути посеред стрімких 
Каспійських гір смолястим камінням». 
Цього зробити не вдалося, і згідно з про-
роцтвами, нагадує хроніст, вони ще з’яв-
ляться, щоб завдати людям великих бід. 

Але Матвій Паризький сумніваєть-
ся, чи є оці, теперішні, «тартари» саме 
тими провісниками кінця світу, оскіль-
ки «вони не розмовляють європейською 
мовою, не знають закону Мойсея, не ко-
ристуються і не керуються правовими 
установами»  [15, c. 137–138]. До біблій-
них Ґоґа і Маґоґа, таким чином, татари 
дещо не «дотягують» – надто земними є 
їхні грабіжницькі вчинки, а отже, з ними 
цілком можна мати справу, що і засвід-
чили численні посланці папи римського 
і європейських володарів до монголь-
ської столиці в Каракорумі поблизу озе-
ра Байкал [4; 15; 22].

Крим
Саме із звіту одного з таких послів 

чи не вперше згадуються разом топонім 
«Крим» і етнонім «татари». Йдеться про 
Віллема (Гійома) Рубрука, який очолю-
вав у 1253–1255  рр. дипломатичну мі-
сію від Ватикану до монгольського пра-
вителя. З його нотаток дізнаємося, що 
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експедиція подолала Боспор і 7 травня 
1253 р. увійшла у «Велике» (Чорне) море, 
а 21 травня прибула в Солдайю (Судак). 
А потім своєрідним чумацьким ходом, 
валкою, рушили далі: «Ми вирушили в 
дорогу близько 1 червня з чотирма на-
шими будами і отриманими від них ще 
двома іншими, на яких везли сінники, 
щоб уночі спати; крім того, вони дали 
нам п’ять верхових коней, бо нас було 
п’я те ро осіб… Отже, виїхавши з Сол-
дайї, на третій день ми знайшли Татар. 
Коли я опинився в їхньому середовищі, 
мені достеменно здалося, начебто я по-
трапив в якийсь інший світ»  [21, c. 87; 
30, c. 59]. Таким чином, майже три дні 
шляху вершники з вантажем на возах, 
не обтяжені ні примхами погоди, ані 
грабіжниками; вважаючи на літній час 
і тривалий сонячний день та швидкість 
пересування на волах у 25–30 км за день, 
можна припустити, що мандрівники мо-
гли подолали приблизно 60–70 км. А це 
якраз і складає відстань від узбережжя 
Чорного моря (в районі Судака) до цен-
тральної частини степового Криму.

Рубрук докладно описав і зовніш-
ній вигляд, і побут зустрічних людей, 
що достеменно вказує на їхній кочовий 
спосіб життя, як і на те, що в самому Су-
даку він подібних мешканців не зустрі-
чав. Понад те, пильний мандрівник знає 
про автохтонів краю і зазначає, що «на 
цій рівнині до приходу татар зазвичай 
жили комани, котрі всі втекли до берега 
моря»  [21, c. 90]. Маємо, отже, свідчен-
ня сучасника про взаємини автохтонів 
краю – команів (кипчаків-половців) – та 
прийшлих кочовиків під соціально-по-
літичним назвиськом татари. 

А далі шлях Рубрука проліг у бік 
пересипу-перешийка між морями, тоб-
то Перекопу  [fossatum], і мандрівник 

згадує про ще один тогочасний тутеш-
ній етнос  – русів. На півночі півостро-
ва, зазначає він, є багато соляних озер, з 
експлуатації яких Бату (тобто ординці) 
отримують великий прибуток, «оскіль-
ки з усієї Русі приїздять туди за сіллю і 
з кожного навантаженого воза дають 
два шматки бавовняного паперу», тобто 
платять податок за товар [21, c. 90–91].

Подолавши Перекоп, посольство 
далі рухалося материковою частиною, 
не полишаючи далеко узбережжя Мео-
тиди (Азовського моря). І в цьому сте-
пу, зауважує мандрівник, «колись пасли 
свої стада комани, прозвані капчат… А 
на північ від цієї області лежить Русь… 
Ця країна вся спустошена татарами й до-
нині щоденно спустошується ними» [21, 
c. 107]. Протягом місяця посольство по-
тім добиралось до Дону, переправились 
2 липня, а 31 липня дісталися до двору 
(юрту) хана Сартака, розташованого на 
Волзі. А далі їхній шлях пролягав до са-
мого Бату-хана, в далекий Каракорум. 

Загалом ця подорож та інформація 
про неї мали неоціненне значення для 
європейців щодо розвінчування міфів 
про настання апокаліпсису, оскільки за-
свідчили реальне існування потужної 
політичної сили на Сході, з якою необ-
хідно налагоджувати прийнятні відно-
сини. В контексті ж кримських тогочас-
них реалій вельми важлива констатація 
існування на території Криму представ-
ників принаймні трьох етнічних груп  – 
команів (кипчаків), русів і татар. 
Останні в той конкретний час уособ-
лювали собою своєрідні кінні патрулі 
завойовника на загарбаній території, а 
не автохтонне місцеве населення.

Цілком очевидно, що саме в цей час і 
виникає потреба, як за внутрішніми об-
ставинами, так і для загальної орієнтації 
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в тодішньому соціокультурному просто-
рі, номінативно вирізняти, тобто іденти-
фікувати, ті чи інші спільноти безкрай-
ньої імперії Чингізидів не в останню 
чергу і для зручності самих правителів. 
Подібне іменування відбувалося за до-
помогою декількох критеріїв, з яких 
найпоширенішими були такі: збережен-
ня вихідної назви, запозичення назви 
підкореного народу, означення за іменем 
свого зверхника і, нарешті, використан-
ня топонімічної, територіальної, ознаки. 

Автохтонність 
qirimtatarlar (киримли)

Сприймається слушною думка відо-
мих орієнталістів (В. Смирнов, А. Гар-
каві), до якої схилявся і А. Кримський, 
що назва «Кримське» ханство дослівно 
означає «Перекопське»: «Наше «пере-
коп» є дослівний переклад татарського 
слова «крим»  [26, c. 2]. А тому ті тата-
ри, котрі обійняли терени Волги, стали 
волзькими (казанськими, астраханськи-
ми тощо) татарами, а та частина на-
селення держави, котра знаходилася на 
території півострова, логічно стала іме-
нуватися кримськими (перекопськими) 
татарами. Інакше кажучи, останній 
етнонім є своєрідним гібридом, у якому 
один із складників є місцевим (геогра-
фічним), а інший вказує на належність 
до орди. Таким чином, у новому етно-
німі відбулося своєрідне поєднання 
топонімічної та політичної складових 
для означення конкретної частини без-
межної імперії Чингізидів.

З усіх атрибутивних ознак етносу чи 
не найконсервативнішими є антрополо-
гічні показники, оскільки вони визна-
чаються генетичними, тобто спадкови-
ми, ознаками. І це дійсно так, тому що 
та чи інша спільнота зазнає відповідних 

трансформацій під впливом різноманіт-
них чинників, зовнішніх та внутрішніх, 
котрі впливають на її суспільно-політич-
ну організацію, спосіб господарювання, 
писемність, віру, навіть  – лексичні ви-
дозміни. І ці зміни можуть відбуватися 
і за життя одного покоління. В цьому 
контексті морфо-фізіологічні ознаки, як 
генетично детерміновані риси представ-
ників конкретного етносу, уможлив-
люють отримати ґрунтовні онтологічні 
докази того, чи йдеться про реальну, а 
не про уявну спільноту. Тобто, чи існує 
природний об’єкт культурно-історично-
го розвитку, на відміну від стохастичної, 
випадково згуртованої на даний час і на 
якусь конкретну потребу, маси індиві-
дів найрізноманітнішого походження 
та культури. Інакше кажучи, йдеться не 
тільки про політичну організованість 
певної спільноти, що нерідко досягаєть-
ся із застосуванням вольової детерміна-
ції до єдності щодо найрізноманітніших 
етнічних груп, а про її популяційно-ге-
нетичну спорідненість, тобто тривале 
співжиття і взаємодіяльність великої 
групи людей протягом десятків поколінь 
на спільній території.

З причин, пов’язаних насамперед із 
трагічною долею кримських татар, почи-
наючи від злочинної депортації в 1944 р. 
і закінчуючи теперішньою окупацією 
їхньої батьківщини російським агресо-
ром, сучасні наукові дослідження антро-
пології цього народу практично відсут-
ні  [23]. В цьому контексті неоціненного 
значення набувають фундаментальні ан-
тропологічні студії в цьому напрямку, 
здійснені ще в 20–30-х роках минулого 
століття Анатолієм Носовим  [17; 18]. 
Він відомий як організатор і керівник 
Кабінету Антропології ім. Хв. Вовка Все-
української Академії Наук, головним 
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напрямком роботи якого були дослі-
дження антропогеографічних особли-
востей українського народу та етнічних 
спільнот України, єдності та розмаїття 
всього населення нашої країни. І серед 
головніших на цьому напрямку праць є 
його узагальнення «Кримські татари (ан-
тропологічні нариси)», яке не втратило 
свого наукового значення хоча б через ту 
обставину, що являє собою об’єктивний 
погляд на особливості цього народу пе-
ред його примусовим розпорошенням 
на безкрайніх просторах імперії, тобто 
актом геноциду проти киримли.

Дослідник виділив три основні ан-
тропологічні групи кримських татар: 
узбережної, середньої (гірської) та степо-
вої смуг. З них, за своїми ознаками, саме 
представники степової смуги знаходять-
ся найближче до антропологічного типу 
предків, а узбережні та гірські субетноси 
зазнали чималого впливу від контактів з 
представниками інших етнічних спіль-
нот (готів, греків, турків, італійців та ін.). 
Загалом, розмірковуючи над історичною 
спадкоємністю антропологічного типу 
кримських татар, вчений стверджує, що 
«кримські татари в масі своїй цілком не 
зберігають свій основний антрополо-
гічний тип, а очевидно під впливом до-
мішок чужих елементів, цей основний 
тип змінився в різних напрямках в за-
лежності від території та тих народів, які 
могли відбити на татарах властивий їм 
антропологічний тип  – це виявляється, 
головним чином, на татарах узбережних 
та середньої смуги» [18, c. 311]. 

При цьому, обґрунтовуючи певну 
субетнічну варіативність в антрополо-
гічних рисах всередині всього народу, 
вчений визначає і своєрідну пріори-
тетність однієї з груп, через що слід «за 
основний тип вважати антропологічний 

тип, близький до типу степових татар 
Криму»  [31, c. 313]. І з цим висновком 
важко не погодитись, зважаючи на те, 
що інтенсивність міжпопуляційних вза-
ємин в районах узбережжя та передгір’я 
була набагато інтенсивнішою, аніж на 
рівнинних частинах півострова, а тому 
відповідні субетноси демонструють чи-
малу варіативність порівняно з осно-
вним, рівнинним, типом кримських 
татар. Наразі вельми прикметно, що 
степовий субетнос має самоназву кипча-
ки (!), а інші, відповідно, гірський – тат, 
а узбережний – ялибойлю.

Для розуміння самого базового ре-
презентативного антропологічного 
типу кримських татар слід особливо 
зважати на ту обставину, що його носії 
виразно відрізняються від антрополо-
гічного типу своїх територіально-по-
літичних сусідів  – волзьких татар та 
ногайців. Визначний німецький антро-
полог Фрідріх Ратцель вважав, що серед 
кримських татар переважають такі ан-
тропологічні типи, як «світлі європеоїд-
ні» та «темні європеоїдні», тоді як серед 
останніх домінують інші типи  – «євра-
зійсько-монголоїдні» та «монголоїдні». 
Потужне переважання європеоїдних 
рис у кримськотатарського народу є 
свідченням, з одного боку, автохтон-
ного постання їхнього расового типу в 
ландшафтній смузі помірної кліматич-
ної зони індоєвропейського простору, 
а з другого  – інвазією та асиміляцією 
внаслідок багатовікового контакту із су-
міжними етносами (феномен «дрейфу 
генів», схрещування та ін.) антрополо-
гічних ознак представників етносів саме 
європеоїдного типу.

Тим часом «вихідний» людський 
загал прибулих у XIII  ст. в Крим за-
войовників сам по собі був етнічно та 
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антропологічно еклектичним, своєрід-
ною мішаниною мобілізованих рекру-
тів з різних підкорених ординцями пле-
мен і народів. «Безперечно можна тільки 
одно сказати, як уже й зазначали ми,  – 
наголошує А. Носов, – що ці «Татари» не 
становили одностайного цілого – навпа-
ки, це була збірна група народів, перемі-
шана з найрізноманітнішими расовими 
елементами і тим самим не являла собою 
якогось чистого чи б. м.  [більш-менш] 
чистого антропологічного типу»  [17, 
c. 9]. Генетично домінантною залиша-
лась популяційна спільнота кипчаків, і 
прийшлі гени практично розчинилися 
в їхньому генофонді. В такому випад-
ку антропологічна складова етногенезу 
потребує доповнення та збагачення за 
допомогою низки інших показників, на-
самперед по в’я за них з політичними ре-
аліями, кількісною та якісною оцінкою 
тогочасних демографічних процесів, 
зокрема, напрямку і потужності замі-
щення прийшлими спільнотами та при-
мусово інкорпорованих (рабів та ін.) на 
населення півострова. Інакше кажучи, 
наскільки могла (і чи дійсно змогла) 
нова ординська соціополітична реаль-
ність в Криму вплинути на сам перебіг 
місцевих етногенетичних процесів і 
яка саме популяційна спільнота вияви-
лася їхнім пасіонарним носієм.

Модуси киримлигенези в часи 
політичних трансформацій

Отже, постає закономірне запитан-
ня про те, яким був етнопопуляційний 
субстрат, на якому (чи в якому) і від-
бувалися етногенетичні процеси транс-
формації самого кримськотатарського 
народу? У свою чергу відповідь на це 
запитання розпадається на осмислен-
ня двох взаємо по в’я заних проблем: з 

одного боку, яким чином вона постає 
у самосвідомості самих кримських та-
тар щодо власних історичних витоків, 
а з другого – яким був дійсно той пред-
ківський етнос (етноси), генеза якого 
(яких) і призвела до самоідентифікації 
та самовизначення цього народу. І тут 
ми знову звертаємось до історичних пе-
редвісників кримських татар на власній 
землі, а саме – до кипчаків-половців.

У Східній Європі найпотужнішого 
удару завойовників зазнала, поза сум-
нівом, Русь-Україна. Але такої ж лихої 
долі відчули на собі і найближчі друзі-
суперники давніх русів, а саме половці. 
Понад те, саме останні стали своєрідним 
першим щитом-заборолом на шляху ор-
динців до Європи. Те, що половці були 
давнім і, отже, корінним (у сучасному 
розумінні цього слова) народом Північ-
ного При чор но мор’я, засвідчено числен-
ними джерелами перського, арабського, 
вірменського, візантійського та давньо-
руського походження. В літературі за 
цим народом закріпилися найрізнома-
нітніші найменування – кипчаки, кома-
ни, кумани, кумики та ін. Половцями ж 
степовиків називали лише на Русі. На 
думку О. Скржинської, зумовлено було 
це тією обставиною, що цей люд співвід-
носився з Києвом (у широкому розумін-
ні) як такий, що займав простір «по той 
бік Дніпра», «полішній»: «Половці меш-
кали на Лівобережжі Дніпра, яке, на про-
тивагу Руській країні (стороні), вважали 
тоді Половецькою країною»  [25, c.  272]. 
А з цього топонімічного аргументу ви-
сновується теза щодо самого формо-
творення етноніма: «Слово «половець» 
утворено за місцем проживання кочо-
виків – подібно до іншого слова – «тозе-
мець». І далі науковиця роз’яснює: «То-
земець  – житель тієї землі, точнісінько 
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так само, як половець – житель того, «ін-
шого пола» [25, c. 273].

Втім дана опозиція значень за місце-
знаходженням все ж, очевидно, залиша-
ється похідною від первісної етимології 
щодо означення задніпровського наро-
ду, тобто як такого, котрий знаходиться 
«в полі», а отже – половець  [7, c. 54–57; 
82–86]. Таке словотворення має свої ана-
логи і з іншими ландшафтними корене-
вими іменниками на кшталт «лісники», 
«лісовики» (похідні від «лісу»), «моряки» 
(від «моря»), «горяни» (від «гір») та ін. 
Слід також мати на увазі й іншу версію 
походження цього етноніма, а саме – від 
зовнішнього вигляду степовиків: їм був 
притаманний солом’яно-білий (пшенич-
ної полови), з рудуватими  відтінками, 
колір волосся голови  [3, c. 420]. А це, в 
свою чергу, виразно засвідчує їхню на-
лежність до європеоїдної раси. Втім оче-
видно, що всі названі версії мають пра-
во на існування, оскільки кожна з них 
ґрунтується на тій чи іншій важливій і 
сутнісній рисі цього корінного північно-
чорноморського народу: або зовнішньо-
му вигляді, або місці проживання.

Русько-половецькі взаємини ста-
ранні літописці пильно відстежували 
насамперед через те, якою реальною чи 
потенційною загрозою були для Київ-
ської держави ці грізні степові ватаги. 
Зі своєю столицею Саркел на Дону по-
ловці могли завдавати удару по своєму 
північно-західному сусідові, тобто Русі, 
з будь-якого зручного (для них) погра-
ниччя. Перша літописна згадка про на-
пад половців на Переяславську землю 
зафіксована ще під 1061  р. В 1096  р. по 
Київському та Переяславському князів-
ствах пройшлися грабунком та розбоєм 
половецькі хани Боняк, Куря і Тугоркан, 
котрі, втім, отримали належну відсіч від 

руської дружини на р. Трубіж. 1103  р. 
став прикметним об’єд нан ням руських 
князів у боротьбі проти половців і пере-
могою їхнього спільного війська над сте-
повиками у битві на р. Сутинь. Зовсім 
невдовзі, у 1107 р., руські дружини роз-
трощили під Лубнами половців Боняка 
і Шарукана. І подібні приклади зброй-
ного протистояння двох потужних гео-
політичних східноєвропейських грав-
ців продовжувалися й надалі, протягом 
усього XII ст.

Безумовно, серед цих історичних 
дат особливе місце займає рік 1185, і не 
тільки через те, що в битві з половцями 
хана Кончака зазнав поразки на р. Каялі 
сіверський князь Ігор Святославич. Цю 
гірку подію продумано і пережито не-
відомим сучасником тих подій у «Слові 
о полку Ігоревім», яке зберегло для нас 
і виразні образи давніх воїнів – русичів і 
половців, і донесло все це до нас рідною, 
глибинною староукраїнською мовою. 
«Русичі великі поля черленими щита-
ми перегородили, шукаючи собі честі, а 
князю слави», а «поганий половчанин… 
править до Дону великого». І «Гзак бі-
жить сірим вовком, Кончак йому слідом 
править», і «вітри, Стрибожі внуки, ві-
ють з моря стрілами на хоробрі полки 
Ігореві…»  – наведені фрагменти  – не 
переклади, а частини оригіналу. Невідо-
мий автор твору, переживаючи з гірко-
тою важку поразку, доніс до нас і цінні 
географічні та етнічні тогочасні реалії, 
явив світові саму давність української 
нації та її мови. Відповідно сказане чин-
не і щодо інших автохтонів краю – кип-
чаків-половців.

Втім взаємні суперечки не завадили 
руським і половецьким зверхникам усві-
домити необхідність спільних дій супро-
ти східної навали і виступити проти неї 
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єдиним фронтом. На жаль, 31 травня 
1223 р. на р. Каялі об’єд нане військо за-
знало поразки від ординців хана Субе-
дея. А далі відбувається таке: ординці 
увіходять через перешийок (перекоп) 
до степового Криму, грабують поселен-
ня, руйнують Судак, але повертаються 
назад і зимують в низинах Дону. Інак-
ше кажучи, навіть військової залоги на 
півострові не залишилось. Натомість 
значна частина самих половців з Подон-
ня, близько 40 тис., на запрошення ко-
роля Бели IV вирушила на захід і осіла 
в мадярській пушті, де і зберігала свою 
ідентичність як Куманська автономія в 
Угорщині майже до кінця XVIII  ст. Це 
перше значне зіткнення автохтонів 
Криму із монголо-татарами.

Подальші події, включно із практич-
но повним захопленням Криму і вста-
новленням там нових порядків, осмис-
лювали чимало тодішніх очевидців та 
пізніших хроністів. Але своєрідною 
акумуляцією подібних спостережень є 
вже пізніші джерела, які створюють сво-
єрідну ретроспекцію тодішніх подій в 
контексті цінностей вже існуючої нової 
держави  – Кримського ханства. А тому 
звернемось, наприклад, до окреслення 
образу народу та його соціуму у зрілий 
час їх існування, наприклад, у 30-х роках 
XVII ст. 

Саме в цей час жив і творив Абдал-
лах ібн Ризван, кримський хроніст, син 
капудан-паші (намісника) Кафи, який 
узагальнив історіософію Кримського 
ханства в трактаті «Літопис Кипчаць-
кого степу»  [9]. У творі висвітлюються 
події 1475–1638 рр., тобто періоду, коли 
Кримське ханство стало васалом Отто-
манської Порти, проте залишалось по-
тужним політичним гравцем Європи. 
Сам автор визначає свій твір як «Літопис 

давніх ханів татарських і стан Кипчаць-
кого степу», тобто рівнорядно викорис-
товує обидва поняття – і етнонім «тата-
ри», і полінонім-топонім «Кипчацький 
степ». І це зовсім не випадково, оскіль-
ки вони становлять собою споріднену 
сув’язь для означення певної геополі-
тичної реальності, а саме – Кримського 
ханства.

В узагальненому вигляді ця геопо-
літична реальність виглядає таким чи-
ном: «Те, що називають Дешт-і-Кипчак, 
є великою країною, яка здавна належить 
татарському племені; столиці її  – міста 
Крим і Багче-Сарай, а області  – Сарай-
чик, Алма-Сарай, Газан і Азак, фор-
теця Ор, Хаджи-Тархан і Аждирхане, 
Ак-Месджид, Кара-Су, Гьозлеве і Са-
лачик…» [9, c. 12]. Відомо, що в минулі 
часи, починаючи принаймні з IX ст., під 
Кипчацьким степом розуміли увесь єв-
разійський степ від Іртиша до Дунаю, 
однак у Ібн Ризвана цей топонім чіт-
ко співвідноситься саме з державою 
кримських татар. Про це переконливо 
свідчать згадані важливіші міста хан-
ства, які нині атрибутуються як Бахчи-
сарай, Старий Крим, Євпаторія, а також 
Азов, Очаків та ін.

По суті справи, назва «Кипчацький 
степ» і є самоназвою Кримського хан-
ства, так само, як самоназвою рівнинних 
кримських татар є етнонім «кипчаки», а 
їхньою рідною мовою є мова кипчацька 
(половецька). Дуже важливо при цьому, 
що це не лише пізніша ретроспекція іс-
ториків, але й констатація очевидного 
самими самовидцями. Так, німецький 
дипломат і мандрівник Йоганн Шильт-
бергер, який у 1394–1427  рр. здійснив 
низку подорожей по «Золотій Татарії», 
мовлячи про Крим, висловлюється ціл-
ком однозначно: «Далі країна, звана 
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Кипчак, із столицею Солкат  [Солхат, 
Старий Крим]. У цій країні збирають 
різне збіжжя»  [31, c. 68]. Останнє спо-
стереження, до речі, цілковито спрос-
товує стереотип про кримських татар 
як виключно кочовиків: адже «збирати 
збіжжя» можуть лише землероби, тобто 
осілі люди.

А чи відповідає це історичній прав-
ді, чи справді кримські татари і їхня 
держава є природними спадкоємцями 
Дешт-і-Кипчак не лише в політичному, 
але й етнокультурному вимірах? Зверне-
мось до фактів. У 1263 р. султан Єгипту 
Байбарс відправив до хана Золотої Орди 
Берке дипломатичну місію, шлях якої 
пролягав через півострів. Абд-аз-Захирі, 
член цього посольства, який залишив 
свої описи, зазначав, що Чорне море 
вони подолали, рухаючись від Синопа в 
північному напрямку. А після прибуття 
на суходіл, «вийшли на гору, відому під 
назвою Судак, і їх зустрів там правитель 
тієї місцевості по імені Табук і кипчак 
за походженням. З поштовими кіньми 
вони рушили до міста, званого Крим 
[Солхат, згодом Старий Крим], де жите-
лі – кипчаки, руси і алани. І від берега до 
того міста відстань в один день їзди. По-
тім поїхали з міста до Берке; [проїхали] 
один день і зустріли воєначальника по 
імені Тук-Буга, зверхника десяти тисяч 
вершників  [«темника»], і він правитель 
всіх тих місць» [19, c. 50]. 

Отже, маємо блискучий і показовий 
опис тогочасних етнополітичних реалій 
на півострові: автохтонне населення 
узбережного міста складається з пред-
ставників трьох етнічних груп – кипча-
ків, русів та аланів, але політична влада 
представлена намісником (темником) 
хана Берке, резиденція якого знаходить-
ся на річці Ітиль (Волга), куди і прямують 

дипломати. А зауваження щодо того, що 
темник є начальником над десятьма ти-
сячами воїнів, зовсім не означає, що вій-
сько саме в такій кількості обов’язково 
мало бути поблизу Солхата: для посла 
важливо було означити рівень пред-
ставництва та повноважень приймаю-
чої сторони на цій частині Орди.

Втім прискіпливий критик може за-
уважити, що згадані вище етноси, зо-
крема кипчаки та руси, цілком могли 
увійти на територію півострова разом із 
загарбником за своїм бажанням чи під 
примусом. Дійсно, як відомо, перша ве-
лика битва з монголо-татарами на тере-
нах Північного Причорномор’я сталася 
31 травня 1223 р. на Калці. Але тоді за-
кріпитися у Східній Європі не вдалося, і 
в 1228 р. хан Угедей оголошує новий по-
хід на Захід, який очолює Бату-хан. Під 
час цього походу у 1229  р. монголо-та-
тари знову захоплюють і руйнують Су-
дак, і саме з цього часу розпочинається 
трансформація політичного життя в 
Криму як майбутнього улусу Золотої 
Орди. Але чи були на цей час на півост-
рові його корінні народи  – кипчаки та 
руси? Відповідь на це питання знаходи-
мо в турецького хроніста Ібн Бібі.

Ібн Бібі – літературне представлення 
високопосадовця (начальника «дива-
на державної печатки») при дворі сель-
джуцьких султанів Малої Азії, справжнє 
ім’я якого Насир-ад-дін Мухамед Тар-
джуман. У 80-х роках XIII ст. він узагаль-
нив історію малоазійських Сельджуків, 
довівши її до 1281 р., яка широкому зага-
лу відома під назвою «Сельджук-наме». 
Оскільки султани завжди мали особли-
вий інтерес до Криму, ця праця є безцін-
ним свідченням щодо реальних тогочас-
них подій, включаючи і ті, які мали місце 
в домонгольський період його історії. 
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Йдеться, зокрема, і про збройне втор-
гнення на півострів морським шляхом 
з боку Судака, яке не могло бути раніше 
1219 р. і не пізніше 1223 р., тобто перед 
першою навалою на це місто ордин-
ців  [32, c. 59]. Очевидно, мовиться про 
військову експедицію на кримські землі 
у 1222 р. (тобто перед битвою на Калці) з 
боку Конійського султанату, яким на той 
час правив султан Ала-ад-дін Кей-Кубад.

Свій похід на Схід султан оголосив 
походом на Хазарію, і з боку Синопа (Ке-
сарії) розпочав переправу. Ібн Бібі зазна-
чає, що «мешканці Сугда  [Сугдака] по-
бачили, що пливе велике військо». І далі 
літописець наводить текст надзвичайно 
важливого звернення самих міщан до 
неприятеля: «Ми вірні слуги і виконав-
ці наказу султана. Нам невідомо, з якої 
причини султан послав велике військо. 
Якщо в оплаті баджа і переправ [мита за 
переправи] знайшли якийсь недогляд, 
то нехай султан накладе штраф; якщо 
ж султан вирушив у похід на русів, то 
ми згодні дати йому на допомогу нашу 
молодь, яка буде хоробро битися»  [32, 
c. 55]. 

Та це був лише своєрідний відволі-
каючий маневр, оскільки, за словами Ібн 
Бібі, громада міста одразу ж вчинила такі 
превентивні кроки: «Одночасно влада 
Сугдака відправила гінця в степи до кип-
чацького хана. Коли флот з військами 
турків-сельджуків наблизився до бере-
га, відразу ж хан кипчацький відправив 
посла до князя русів. Зрештою, з русів і 
кипчаків склали військо в 10 000 верш-
ників і очікували, яку відповідь принесе 
посол сугдіан  [жителів Сугдака], посла-
ний до Хусам-ад-дін Чупана» [32, c. 55]. 
Подальші події виявилися очікуваними: 
посол повернувся ні з чим, сельджукиди 
висадилися на берег, відбулася битва, з 

перемінним успіхом, в якій турки, зре-
штою, взяли гору: «…кипчаки були 
вщент розбиті і втекли» [32, c. 56]. 

А далі – чи не найцікавіше: в перемо-
вини з нападниками вступає князь русів 
і пробує від них відкупитися – надсилає 
посольство з коштовними подарунками. 
І отримав миролюбиву відповідь Хусама-
ад-діна: «Він наказав привести руського 
посла, висловив йому у ввічливих вира-
зах задоволення з приводу проявленої 
руським князем дружби, обдарував його 
подарунками.., вручив йому грамоту з 
дружніми побажаннями і відправив до-
дому» [32, c. 56]. Сам же Судак відкупив-
ся від нападника 50 тисячами динарів.

Геополітична картина, змальова-
на Ібн Бібі, є надзвичайно показовою. 
Основні діючі особи, інтереси яких 
зіткнулися на теренах Криму,  – Рум-
ський (Конійський) султанат, Хазарія, 
Русь і Дешт-і-Кипчак. Причому остан-
ніх два учасники міждержавних колізій, 
згідно з повідомленнями, зробленими 
дещо упередженим хроністом згаданих 
подій (Ібн Бібі  – як чиновник султана-
ту), є питомими гоcподарями і спокон-
вічними жителями кримської землі. А 
це, у свою чергу, безперечно доводить ту 
обставину, що напередодні вторгнення 
монголо-татар в Тавриду визначаль-
ними етнополітичними спільнотами 
на її теренах були кипчацькі та руські 
державні утвори, котрі на той час знахо-
дилися між собою у союзницьких, навіть 
дружніх, відносинах.

Золота Орда. 
Етнополітична структура 

На процеси етногенезу кожного кон-
кретного народу впливають різноманіт-
ні чинники, зокрема природні, госпо-
дарські, культурні, лексичні, релігійні 
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тощо. Серед них особливе місце займа-
ють чинники політичні, пов’язані із бут-
тям етносу у стані тієї чи іншої держав-
ної структури. У випадку, коли етнос 
самоорганізується і витворює ті чи інші 
політичні інституції для свого само-
збереження та утвердження, функція 
держави  – наскрізь позитивна, оскіль-
ки вона спрямована на підтримання та 
розвиток власних сутнісних рис держа-
вотворчого народу. У разі ж, коли певна 
спільнота стає частиною іншої політич-
ної реальності, на її долю можуть випа-
дати найрізноманітніші випробування, 
включно із загрозами асиміляції чи на-
віть фізичного знищення, тобто геноци-
ду. У будь-якому випадку під легле існу-
вання накладає незворотний відбиток 
на спрямованість, інтенсивність та 
саму сутність трансформацій етносу. І, 
очевидно, саме в таких умовах випробо-
вується здатність етносу чинити спротив 
зовнішній деструкції, явити свою пасіо-
нарність, здатність до самоорганізації та 
саморозвитку, креативного реагування 
на випробування долі.

Геополітичний простір, до скла-
ду якого увійшли десятки і сотні ет-
носів та різноманітних державних 
утворів, досить чітко структурував ще 
Ал-Калкашанді (1335–1418), службо-
вець-фінансист і письменник-енцикло-
педист Єгипту часів мамлюків. У своєму 
довідково-повчальному творі «Зоря для 
підсліпуватого у мистецтві судочинства» 
він іменує Золоту Орду «Державою Хо-
резму і Кипчака», вказуючи тим самим 
на ті попередні структури, котрі були 
використані для її формотворення. По-
над те, хроніст йде далі і таким чином 
поділяє цю нову імперію на провінції 
чи васальні держави: 1) Хорезм з древ-
ньою столицею Кас та другою столицею 

Ґурґандж (Урґенч); 2) Степи (Дешт), де 
знаходилась золотоординська столиця 
Сарай Берке, а основне населення кип-
чаки  – «тюркський народ, що кочує, як 
бедуїни»; 3) Хазарія… з головним містом 
Баланджар в Дагестані; 4) Крим з голов-
ним містом Солхат (Сулгат) чи просто 
Крим  – фактично тільки частина пів-
острова, без Керчі і без західних гір, але 
з включенням Укека в Поволжі, важли-
вого для кримських караванних зносин; 
5) Азов (Азак) за іменем головного міста, 
з включенням Керчі і Тамані; 6) Черке-
сія, де головне місто не згадується, як і 
в Русі (можливо, через внутрішнє супер-
ництво князівств); 7) Булгар на Камі і 
Волзі з головним містом Булгар чи Булар 
(пор. Біляр); 8) Валахія (Улак) чи Болга-
рія (Бургал) зі столицею Тирново (Тир-
нав), тобто «царство влахів і болгар» 
династії Асеней; 9) «Країна асів» – захід 
гористої частини Криму, де головне міс-
то  Кир к-єр (Киркир), тобто Чуфут-Кале; 
10) Русь, опис якої подано без конкрет-
них вказівок на поселення та окремі міс-
цевості в ній [19, c. 34–35].

Належність ал-Калкашанді до сул-
танського двору, очевидно, не могла не 
вплинути на створений ним образ внут-
рішньої структуризації Золотої Орди, 
в якій віддаленим від Єгипту регіонам 
приділено менше уваги, а його безпо-
середнім сусідам  – значно більше. І все 
ж звертає на себе увагу та обставина, 
що серед панчорноморських провінцій 
Крим займає вельми прикметне, на-
віть – особливе місце. Цілком імовірно, 
що це пов’язано з його географічним ста-
новищем, завдяки якому він ставав своє-
рідним перехрестям – перетином шляхів 
із заходу на схід і з півдня на північ. Ал-
Калкашанді найзручнішим шляхом до 
Орди вважав той, який проходить через 
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«Понтійське море, відоме як Кримське 
море; потім Меотійське море, відоме як 
Азакське [Азовське] море, і завершуєть-
ся біля його кінця»  [19, c. 51]. Завдяки 
цьому до обширів сфери впливу наміс-
ників цієї, кримської, провінції віднесе-
но навіть місто на Волзі – як логістичний 
інструментарій для налагодження пере-
прави через величезну ріку. І, зважмо, 
ця кримська «належність» розташована 
поблизу самого міста Сарай  – столиці 
Орди. Порівняно ж із кордонами май-
бутнього Кримського ханства впадає у 
вічі окремішнє, відносно незалежне, 
підпорядкування При азов’я та Кубані, 
а також південно-західної частини пів-
острова. 

І, чи не найголовніше, для автора 
твору безперечною є та обставина, що 
основною, автохтонною і найчислен-
нішою частиною населення північно-
чорноморської частини Золотої Орди 
є кипчаки, причому не тільки кочові. Як 
зазначає ал-Калкашанді, «до татарського 
завоювання країна кипчаків була квіту-
чою і в ній є сліди колишньої обробки 
землі і насаджень»  [19, c. 55]. Врахову-
ючи також, які названі міста Криму зна-
ходяться за межами підпорядкування 
місцевій владі, а це – Азов, Керч, Чуфут-
Кале (і, очевидно, не згаданий Судак), то 
реальна територія цієї провінції локалі-
зована в степовій зоні обабіч Перекопу, 
тобто без повноцінного виходу до моря. 
Новітні історики [3; 7; 19; 29 та ін.] також 
поділяють думку про фундаментальне 
значення кипчацької етнокультурної 
складової в житті Золотої Орди. 

Самовидці та хроністи зберегли 
для нащадків також і феноменологічні 
описи давніх народів, завдяки чому ми 
можемо робити досить достовірні су-
дження щодо їхньої расової належності. 

В контексті зазначеного щодо кипчаць-
кого коріння автохтонів Криму напро-
чуд цікавим та інформативним є їхні 
описи у викладі Шихбуддіна ал-Омарі 
ад-Дімашкі (1301–1341), секретаря єги-
петського султана і географа-енцикло-
педиста: «Тюрки-кипчаки відрізняються 
від інших турків, тобто в першу чергу 
[від] кап-османів, відвагою, легкістю в 
бігові, красою, зростом, невтомністю в 
походах і благородством» [28, c. 234]. 

Практично повністю згодний з ним 
і ібн-Арабшах, який побував у півден-
них районах Золотої Орди на початку 
XV ст.: «Ця область виключно Татарська, 
переповнена різними тваринами і Тюрк-
ськими племенами… Люди її  – мужі [в 
повному розумінні], воїни її – [прекрас-
ні] стрільці. По мові вони – найкрасно-
мовніші Тюрки, по життю – найправед-
ніші, по вигляду  – найпрекрасніші, по 
красі  – найдосконаліші… Немає серед 
них ні брехні, ні обману, ні хитрощів, ні 
лукавства…»  [28, c. 459]. Таким чином, 
характерологічний та поведінковий тип 
місцевого кримського населення за ціле 
століття (від ал-Омарі до ібн-Арабшаха) 
практично не змінився і залишався врів-
новаженим і повним внутрішньої гід-
ності.

Ал-Омарі розмірковував також над 
тим, як співвіднеслись одна з одною 
держава-завойовник і держава-жертва, 
і робить це на прикладі Дешт-і-Кипчак: 
«В давнину ця держава була країною 
Кипчаків, але коли нею заволоділи Та-
тари, то Кипчаки стали їхніми підда-
ними. Потім вони  [Татари] змішались 
і поріднились з ними  [Кипчаками], і 
земля одержала гору над природними і 
расовими якостями їх [Татар], і всі вони 
стали точнісінько як Кипчаки, мов би 
вони одного [з ними] роду, через те, що 
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Монголи і  [Татари] оселились на землі 
Кипчаків, беручи шлюб з ними [Кипча-
ками], і залишались жити на їхній [Кип-
чаків] землі»  [28, c. 235]. По суті спра-
ви, йдеться про асиміляцію прийшлої 
мілітарно-соціальної спільноти місце-
вим етносом, що, в свою чергу, є пере-
конливим фактом на користь висновку, 
що і власне етнічний монгольський ком-
понент у війську загарбника був досить 
мізерним.

Державотворення. 
Кримське ханство

Безумовно, осердьового значення 
для буття кожного етносу набуває така 
форма його самоорганізації, як держа-
ва, тобто специфічна форма організації 
та діяльності певної соціальної спільно-
ти, головним завданням якої є відстою-
вання національних інтересів шляхом 
управління внутрішніми та зовнішні-
ми відносинами. Політична історія на 
теренах Криму, котра нерідко визна-
чалась діячами та силами, котрі локалі-
зувались далеко за її межами, слугувала 
своєрідним випробуванням для авто-
хтонного населення на власну міцність 
та здатність до самозбереження, водно-
час істотним чином впливаючи на саму 
спрямованість та глибинні підвалини 
місцевих етногенетичних процесів.

Складну сув’язь політичних, етніч-
них та природних компонентів у ново-
створеній імперії ординців Г. В. Вер-
надський сформулював таким чином: 
«Ханство кипчаків, знайоме нам як Зо-
лота Орда, було лише частиною значно 
більшого політичного організму, відо-
мого нам як Улус Джучі»  [5, c. 143]. Іс-
торик вважав також, що лише після 
виокремлення з неї Кримського і Казан-
ського ханств ця остання «з часом стала 

називатися Золотою Ордою в розумінні: 
«Центральна Орда»  [5, c. 146]. Втім для 
дослідника вирази на кшталт «Ханство 
кипчаків», «Дешт-і-Кипчак  – серцевина 
ханства Бату», «Бату  – засновник хан-
ства кипчаків» та ін. є синонімічними і 
відображають етнополітичну суть но-
вої держави: ординську (татарську)  – 
за сутністю політичної організації 
та кипчацьку  – за домінуючою етно-
культурною складовою. Сам Бату-хан 
помер у 1255  р., а його спадкоємець на 
троні – рідний син Сартак, як і наступ-
ний правитель з 1258 р., рідний брат Ба-
ту-хана  – Берке, вважали себе ханами 
кипчаків, тим самим фактично визна-
ючи ту обставину, що самі вони є в цій 
землі людьми прийшлими, хоча і стали 
її правителями.

Склався, таким чином, своєрід-
ний політико-етносоціальний гібрид, і 
«Чингізиди утримували всю цю вели-
чезну етнічну масу, половецька осно-
ва якої, названа татарською, перейняла 
монгольські традиції» [6, c. 14]. До цьо-
го слід додати, що досить швидко була 
знайдена ще одна, цементуюча суспіль-
ство, підвалина, а саме – релігійна. Самі 
Чингізиди (Чингіз  – дід, Джучі  – син, 
Бату – онук) були своєрідними політеїс-
тами, «шанувальниками Неба»; Сартак 
прийняв християнство, а Берке став му-
сульманином, але їхні спадкоємці зно-
ву повернулися до предківської віри. І 
лише хан Узбек, правитель Золотої Орди 
в 1313–1341 рр., знову навернувся до іс-
ламу і зробив його державною релігією. 
А з ісламом до кипчацької спільноти 
прийшло і арабське письмо, і багатющі 
близькосхідна та середземноморська 
культури, що позитивно вплинуло на 
подальші етнопасіонарні процеси в ре-
гіоні. 



40 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

Ногайці
Особливу і надзвичайно важливу в 

контексті етнополітичних тогочасних 
реалій складає проблема ногайсько-
кримських взаємин. Сам Ногай – знако-
ва постать в історії Східної Європи дру-
гої половини XIII ст., активний учасник 
практично всіх потужних рухів за сфери 
впливу на просторі від Волги до Дунаю, 
через що він навіть отримав шанова-
ний титул «міріарха», тобто «полковод-
ця». Джучид за походженням (правнук 
Чингіз-хана і онук Джучі-хана), Ногай 
прагне до військової незалежності від 
центральної влади Золотої Орди, а тому 
власну орду формує з племені мангкитів, 
основною територією проживання яких 
на той час був басейн ріки Яїк (ниніш-
ня ріка Урал). Г. В. Вернадський так ха-
рактеризує державу Ногая: «Її етнічним 
ядром став його власний «ногайський», 
чи мангкитський, народ, якому підкоря-
лась різнорідна множина інших народів. 
Сам ногайський народ продовжував за-
лишатись осердьовим»  [5, c. 185].

У різний час до Ногайської орди уві-
ходили також болгари, волохи, алани, 
руси і кипчаки, але – і це принципово – 
як здобич, як ресурс, подібно до за-
хопленої худоби чи табунів коней. При 
цьому, маючи своїм осідком північно-
чорноморські степи, Ногай хижо зиркав 
у двох напрямках  – у бік Сарая і в бік 
Солхата. На Волзі він мріяв осісти трон 
хана всієї Золотої Орди, а в Криму – усу-
нути місцевого хана-конкурента і ство-
рити потужний плацдарм для руху в бік 
Малої Азії.

Військо тодішнього золотоордин-
ського хана Тохти після невдалого по-
чатку війни, зрештою, відтіснило ногай-
ців до Дніпра. Саме в цей час до Ногая 
прийшла звістка про вбивство (у 1298 р.) 

поблизу Кафи його онука Актаджи, який 
займався збиранням данини з крим-
чан-кипчаків та генуезців-італійців. І в 
1299  р. здійснюється каральний похід 
на півострів, спустошується, зокрема, 
сам Солхат, а в полон потрапляють ти-
сячі місцевих жителів. Перський історик 
Рашид-ад-Дін (нар. у 1247 р.), який слу-
жив візиром у монгольських правите-
лів Ірану, у своєму енциклопедичному 
«Зібранні літописів» описує цю подію 
як своєрідний каталізатор наближення 
кінця Ногая: «Вони спустошили місто 
Крим і забрали багато бранців. Тамтешні 
жителі звернулись до Ногая з прохан-
ням повернути взятих у полон, і Ногай 
наказав повернути бранців. Воїни від-
разу розлютились на Ногая і послали 
Токтаю  [хану Тохти] таку звістку: «Ми 
слуги і піддані [іль] Ільхана; якщо воло-
дар простить нас, то ми захопимо Ногая 
і приведемо» [29, c. 37]. 

Втім його сини самі впорались із 
зрадниками, вивели ногайське військо 
за Перекоп у степ, але сили обох сторін 
були нерівними: 30 туманів Ногая су-
проти 60 туманів Тохти. Сталася вирі-
шальна битва на правобережжі Дніпра, 
десь у районі річки Інгул, і поранений 
Ногай помер у полоні по дорозі в Сарай. 
І хоча сини Ногая продовжували змаган-
ня за першість у Золотій Орді, звертати 
особливої уваги на Крим у них не зали-
шалось можливості, оскільки голов ний 
аспект їхньої зацікавленості знаходив-
ся на Сході  – це був золотоординський 
трон. Таким чином, Крим був (для но-
гайців) своєрідною противагою щодо 
Сарай-бату, а тому фактично уникнув 
масової міграції ногайців на свою те-
риторію і, зрештою, зберіг відносно не-
порушеною власну етнічну – кипчаць-
ку – автентичність. 
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Збурення в Орді
Тим часом всередині самої Золотої 

Орди невпинно точилася внутрішня 
боротьба, причому торкалась вона як 
змагань між різними претендентами за 
трон верховного хана, так і протистоянь 
між самими ординськими улусами за 
першість між «рівними». Таких регіонів 
було чотири: Московський улус (цар-
ство), Казанське, Астраханське і Крим-
ське ханства, кожен з яких бажав для 
початку вивільнитися з-під центральної 
влади, а згодом і повністю перейняти на 
себе її функції та права. Ситуація різко 
ускладнювалася ще й тим, що азійська 
частина колишньої імперії монголів вже 
мала власного зверхника  – Тимура (Та-
мерлана), правителя Самарканда, а на 
європейській її частині на абсолютне 
главенство зазіхав ногайський емір Ма-
май. 

Слід мати на увазі, що обидва вож-
ді – і Тамерлан, і Мамай – не були Джу-
чидами, а отже, їхня влада сприймалась 
не зовсім легітимною, і для своєрідного 
«прикриття» свого самозванства вони 
завжди тримали біля себе якогось із 
царевичів, який виконував переважно 
декоративну функцію. Цьому опосеред-
ковано сприяють і потужні внутрішні 
чвари, і протистояння в самій Золотій 
Орді. В Сараї утверджується хан Тохта-
миш, який хоче взяти під свою руку всю 
країну Дешт-і-Кипчак. А тому потужні 
збройні протистояння були немину-
чими.

Так, 8 вересня 1380 р. на Куликовому 
полі московське військо під проводом 
Димитрія Донського бере гору над фор-
муваннями Мамая. Але вже через два 
роки, у 1382  р., хан Тохтамиш чинить 
реванш за поразку попередника: він за-
хоплює і сплюндровує Москву. Після 

своєї поразки Мамай кидається на хо-
ванку і відновлення сил у Крим, та гине 
там від рук генуезців. Але сам тріумфа-
тор Москви, хан Тохтамиш, втягується у 
тривалу (1387–1395) війну з Тамерланом, 
яка завершилась перемогою останнього: 
столиця Сарай й інші золотоординські 
міста на р. Ітиль (Волзі)  – зруйновані і 
спалені. В пошуках допомоги Тохтамиш 
кидається в Литву до князя Вітовта, а на 
Волзі залишається правити ставленик 
Тамерлана емір Едигей.

Крим і Велике 
князівство Литовське

В таких умовах Кримське ханство 
вишукувало собі надійних союзників, 
які б могли сприяти утвердженню його 
амбітних планів. І таким стратегічним 
партнером на досить значний про-
міжок часу стало Велике князівство 
Литовське (ВКЛ). У другій половині 
XIV ст. міць і можливості Золотої Орди 
значно підупадають, і вона зазнає низ-
ки відчутних поразок. У 1362  р. на По-
діллі, біля Синіх Вод, литовсько-руське 
військо вщент розтрощило золотоор-
динців, і давня Україна позбулася своєї 
залежності від кочовиків. Хан Тохтамиш 
після низки поразок звертається за по-
міччю до князя Вітовта, і той допомагає 
йому здобути владу над Кримом в обмін 
на беззаперечну відмову від своїх зазі-
хань на руські землі. А в 1397–1398  рр. 
князь Вітовт зі своїм військом повністю 
витісняє золотоординців з Північного 
При чор но мор’я і бере ці землі під свою 
руку. 

Згодом, 12 серпня 1399  р., на річ-
ці Ворсклі князь Вітовт знову вис-
тупає проти ординців під зверхніс-
тю хана Темир-Кутлука. Цього разу 
його позиція  – це позиція стратега, 
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полководця-переможця, який уже сам 
диктує умови супротивнику: «Бог поко-
рив мені всі землі, покорить і тебе. Будь 
мені сином, я тобі буду батьком, маєш 
мені щорічно давати данину й чинші. Як 
не захочеш покоритися добровільно, то 
знай, що будеш моїм рабом, і всю твою 
орду я винищу мечем» [11, c. 161]. І хан 
поступається переможцю. Зрозуміло, 
що з такими союзниками, як князь Ві-
товт та його наступники, амбітні крим-
ські зверхники відчували себе дедалі 
впевненішими, особливо у своїх намірах 
домогтися самостійності та лідерства на 
золотоординському просторі.

Таким чином, активність Литовської 
Русі в південному напрямку постійно 
наростала. Бажаючи убезпечити свої 
південні кордони, литовські князі на-
лагоджують взаємовигідну співпрацю 
з кримськими правителями, підтри-
муючи їхні прагнення до зміцнення 
власного політичного статусу у Східній 
Європі. А для кримських татар – це сво-
єрідний сигнал до активних дій за своє 
власне державне самовизначення. І ці 
нові тенденції на політичній мапі Схід-
ної Європи вже незабаром відчули і на її 
західних обширах.

Французький аристократ Гільбер де 
Ланнуа, який за дорученням двох коро-
лів  – французького Карла VI та англій-
ського Генріха V  – відвідав у 1421  р. з 
дипломатичною місією низку причор-
номорських країн, залишив свої вра-
ження від зустрічей і на Кримському 
півострові. У посла склалося загальне 
відчуття щирої прихильності кримських 
ханів, яких він іменує «солхатськими 
імператорами», до литовських князів і 
бажання мати з ними союзницькі сто-
сунки [21]. Йдеться про великого князя 
Вітовта (правив у 1382–1430  рр.), який 

мав чималий вплив на кримські справи. 
Це знайшло свій прояв навіть у тому, що 
він у 1416  р. посадив на ханський трон 
обраного ним претендента (що описа-
но в «Кодексі Вітовта»), а в 20-х роках 
підтримував діючого правителя Криму 
Девлет-Берди, про якого французький 
мандрівник і згадує як про «друга і слу-
гу» литовського князя.

До речі, зі слів Гільбера де Ланнуа 
стає зрозумілим, що місцева кримська 
людність, по-перше, самоусвідомлює 
власну ідентичність, а тому, по-друге, 
відрізняє себе від ітильських (волзь-
ких) золотоординців. Описуючи загро-
зу від засідки в «Кафському степу», ман-
дрівник нотує: «Справа була в тому, що 
згаданий імператор Солхатський [Крим-
ський хан] щойно помер, і що ці тата-
ри були у великій сварці з татарами 
великого хана, імператора Орди, щодо 
призначення нового імператора, тому 
що кожен хотів свого, і всі у цій краї-
ні були обурені і озброєні, через що і я 
знаходився у великій небезпеці» (виді-
лення наше. – В. К.) [21, c. 26]. Прикмет-
но також, що, крім столичного міста 
кримчан – Солхата, неподалік від нього 
знаходилося ще одне  – Саммієт, звідки 
француз і вирушив до Кафи, «укріпленої 
потрійними стінами». Це зайвий доказ 
того, що степова рівнина була не тільки 
місцем для кочівників, але й досить-таки 
«урбаністичним» середовищем прожи-
вання для осілого населення.

Суверенізація кримських татар
З початку XV  ст. Кримський юрт 

дедалі впевненіше проголошує свої су-
веренні наміри, котрі, щоправда, у цей 
час зводилися переважно до суперни-
цтва серед інших частин Золотої Орди 
на власну першість. А тому йшлося, 
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головно, про амбітні претензії на неза-
лежність, котрі ще мали бути доконані 
конкретними практичними переможни-
ми діями. А що могло, і не тільки в той 
час, бути кращим для засвідчення своїх 
державницьких намірів, як оголошення 
про них публічною презентацією влас-
ної грошової одиниці з відповідними 
номінаціями її бенефіціара. 

Відомо, зокрема, що хани Бека-Суфі 
та Девлет-Берди в 1419–1422 рр. відчека-
нили монети з засвідченим «підвищен-
ням» власного титулу: замість традицій-
ного напису «султан син султана», що 
підтверджує васальний статус хана, на 
монетах з’яв ляється повністю суверен-
ний титул  – «султан», тобто незалеж-
ний монарх [20, c. 30]. Але від бажаного 
до дійсного ще належало зробити низку 
важливих практичних кроків, в яких ґо-
норові претенденти на трон вишукували 
надійних союзників і знаходили їх на-
самперед з боку своїх литовсько-руських 
сусідів. І ці кроки знову були зроблені 
першим ханом незалежного Кримсько-
го ханства Хаджи-Ґераєм, який, до речі, 
виріс і виховувався в Тракаї – тодішній 
резиденції литовських князів.

Свою незалежність, тобто новий по-
літичний статус, Кримське ханство за-
свідчило таким обов’язковим атрибутом 
суверенної держави, як чеканка власної 
монети. Це, підтверджує, зокрема, пер-
ший випуск власних монет у столиці хан-
ства  – Солхаті  – ханом Хаджи-Ґераєм у 
845 р. х. (22.05.1441–11.05.1442) з промо-
вистим написом: «Султан Хаджи Ґерай 
бен Гіяс ад-Дін хан» [24, c. 273]. У тексті 
є як вказівка на незалежність, самодос-
татність правителя – титул «султан», так 
і на спадкоємність ханського трону  – 
оскільки  Гіяс ад-Дін є батьком Хаджи-
Ґерая. І сталася чеканка цієї монети після 

перемоги Хаджи-Ґерая над його політич-
ним супротивником і рідним дядьком, 
ханом Сеїд-Ахмедом, який, у свою чергу, 
претендував на кримський трон як син 
«першого» кримського хана Бека-Суфі. 
Саме на монетах Хаджи-Ґерая було ви-
карбувано родову тамґу у вигляді сво-
єрідного «перевернутого» тризуба  [1]. 
Цей знак згодом і став одним із чільних 
державних символів кримськотатар-
ського народу.

Так само, як і монети, самодостат-
ність ханського правління засвідчують і 
ярлики та битики – розпорядчі вказівки 
та накази. Ці документи є також безцін-
ним свідченням і щодо того геополітич-
ного простору, на який поширювалась 
влада «солхатського Імператора». Пока-
зовим у цьому відношенні є тарханний 
ярлик, виданий на початку 1453  р. для 
виконання волі правителя підлеглими 
беями, мурзами, темниками та іншими 
посадовцями: «В Кирк-Єрі і в Криму, в 
Кафі і в Керчі, і в Тамані, і в Каба  [Ка-
барда – ?], і в Кипчаку, всякій людині в 
тих землях, де діє мій закон» [13, c. 110]. 
Подібним чином було окреслено належ-
ність до ханства не лише рівнинного 
Криму, але й районів Керченської про-
токи та Кубані, а також причорномор-
ських степів. Поза означеними підвлад-
ними територіями поки що залишались 
і Південно-Західний Крим, і південне 
морське узбережжя.

Безперечно, сам процес політич-
ного самовизначення кримськотатар-
ського народу найтісніше пов’язаний з 
діяльністю визначного державного ді-
яча, пасіонарного творця Кримського 
ханства хана Хаджи-Ґерая. І життя, і 
діяння цієї постаті не перестають бути 
предметом пильної уваги фахівців так 
само, як і сама етапність виокремлення 
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Кримського ханства в незалежну дер-
жаву  [8; 10]. Спираючись на підтримку 
литовсько-руських союзників, Хаджи-
Ґерай вперше з’яв ля ється на півострові в 
1428 р. Разом із 16 тисячами ногайських 
вершників він підступив до Солхата, але 
ще не зміг утвердити свою владу. Знову 
пробує це зробити в 1433 р. з намірами 
утвердити суверенітет своєї батьківщи-
ни, позбутися залежності від іноземців. 
І вже в 1434 р. розбиває армію генуезців. 

Подальша боротьба, включаючи 
між усобну, тривала ще майже десяти-
ліття, аж поки в 1443 р., з поміччю вели-
кого князя литовського Сиґізмунда IV, 
він оголошується ханом незалежного 
Кримського ханства. Новий правитель 
рішуче прощається з минулим: на його 
монетах з’яв ля ються титул суверенного 
правителя – «султан», родова тамґа – як 
державний символ, а столиця перено-
ситься до фортеці Кирк-ер (теперішнє 
Чуфут-Кале) з тим, щоб біля неї стала, за 
виразом А. Кримського, «під її захистом, 
ханська слобода Бахче-сарай»  [26, c. 3]. 
Тепер ніхто й ніколи не мав ставити під 
сумнів здатність самого народу захис-
тити власні інтереси. І кримські татари, 
нарешті, відчули себе господарями на 
рідній землі.

Висновки. Давня історія Криму пе-
реконливо засвідчує: територія півост-
рова була невід’ємною частиною роз-
селення палеантропів та неоантропів, 
органічною складовою ареалу Homo 
sapiens. Сприятливі ландшафтно-кліма-
тичні умови сприяли збереженню антро-
пологічної неперервності населення цієї 
місцевості, формуванню низки своєрід-
них культур та виокремленню її носіїв 
на рівні локальних популяційних спіль-
нот. В історичні часи відповідні транс-
формаційні процеси засвідчили з’яву на 

півострові численних автохтонів краю, 
насамперед кіммерійців, таврів та скі-
фів. У подальшому етнічна мапа Криму 
постійно поповнювалась прийшлими 
етноспільнотами завдяки потужним мі-
граційним процесам, через що корінне 
населення зазнавало відчутних генетич-
них, культурних та політичних інвазій та 
видозмін. Водночас зворотних масових 
переселень народів з теренів Криму за 
його межі практично не спостерігалось, 
що свідчить про потужні асиміляційні 
та адаптивні можливості місцевого ста-
лого населення.

Історична динаміка етнополітичної 
реальності в Криму супроводжувалась 
ситуативними видозмінами державних 
структур та організацій, релігійними та 
мовними заміщеннями, етнонімічними 
кореляціями. Внаслідок цього корінне 
населення півострова, залежно від кон-
кретних обставин, виявлялось вклю-
ченим у відповідні структури та залеж-
ності з обранням (перейманням на себе) 
таким чином тих чи інших зовнішніх 
атрибутів домінантного устрою, включ-
но з самоназвою. При цьому слід мати 
на увазі, що власна культурно-популя-
ційна основа корінного етносу, насампе-
ред у своєму способі життєдіяльності та 
повсякденності, залишалась тотожною 
самій собі, тобто зберігались відповідні 
глибинні архетипи поведінки та дії, при-
таманні саме цій етнічній спільноті.

Панівним автохтонним народом Кри-
му в часи існування держави під назвою 
Дешт-і Кипчак (Кипчацький степ) були 
власне кипчаки (давньоруські половці), 
формотворчий етнос цієї могутньої єв-
разійської імперії. В антропологічному 
відношенні його представники належа-
ли до європеоїдної раси, а в лексично-
му – відносились до кипчацької підгрупи 
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західнохунської гілки тюркської групи ал-
тайської мовної макро сім’ї, до якої також 
відносяться татари, караїми, кримчаки 
та ногайці. Зіткнувшись із зміною полі-
тичних реалій у зв’яз ку з встановленням 
на півострові влади Чингізидів, місцеве 
кипчацьке населення, на відміну від знач-
ної частини його материкової (причорно-
морської) гілки, не залишило території 
предків, а було включено в нову соціо-
культурну реальність як його не від’єм на 
складова. Ця обставина підтверджується 
достовірними свідченнями самовидців 
та істориків щодо домінантного впливу 
кипчацької складової на весь внутрішній 
устрій Білої (Джучієвої) Орди загалом і 
кипчацької ідентичності населення Кри-
му зокрема. Для порозуміння з останнім, 
наприклад, генуезці Кафи мусили уклас-
ти спеціальний тлумачний (розмовний) 
італійсько-кипчацький словник «Кодекс 
Куманікус» (1295). 

Етнонім «татари» був привнесений 
до Криму як усталене іменування при-
йшлої військової людності. Внаслідок 
різних семантичних, міфологічних та ре-
лігійних паралелей та аналогій поняття 
«татари» виявилося зручним і прийнят-
ним для означення нової соціокультур-
ної реальності як для самої владної елі-
ти Золотої Орди, так і для європейських 
правителів та інтелектуалів. Відповідно 
внутрішні складові та частини цієї полі-
етнічної спільноти логічним чином набу-
вали асоціативної етимологізації від ко-
реневої категорії, причому серед інших 
критеріїв іменування вагоме значення 
мав показник топонімічний, територі-
альний. Саме подібним чином корінне 
населення півострова й отримало назву 
«кримські татари», тобто як та частина 
загальної спільноти держави Чингізидів, 
яка знаходиться саме тут. Враховуючи 

одне з найприйнятніших значень термі-
на «крим» як «перекоп» (А. Кримський), 
етнонім «кримські татари» фактично 
окреслював місцезнаходження цієї час-
тини орди як такої, що знаходиться «за 
перекопом». Так автохтонні кипчаки 
півострова отримали нове ім’я  – крим-
ські татари.

Протягом XIII–XV  ст. відбував-
ся процес політичного становлення та 
самовизначення кримських татар. По-
чатково Крим опинився в складі улу-
су Джучі, старшого сина Чингіз-хана, 
який після його смерті в 1227 р. очолив 
його син Бату. Кримський юрт входив 
до складу Ак-Орди і включав у себе три 
військові округи – ікліми (тумени). По-
літична система визначалась спадковою 
владою, суворою управлінською ієрархі-
єю, збереженням племінної організації. 
Останнє визначило те, що Кримський 
юрт складався з семи бейликів (Ши-
рин, Барин, Кипчак, Мансур, Сиджеут, 
Яшлав, Аргин) з ханською столицею в 
Солхаті (Старий Крим). В сприятливих 
умовах міжусобної боротьби за пер-
шість в Золотій Орді між Московським, 
Казанським та Астраханським улусами, 
загроз її єдності з боку держави Тамер-
лана, спираючись на підтримку Литов-
ської Русі, кримські татари проявили 
здатність до політичної самоорганіза-
ції і здобуття державної незалежності. 
Кримське ханство стало одним із регіо-
нальних лідерів у Східній та Південній 
Європі, провадило виважену внутрішню 
та зовнішню політику зі зміцнення свого 
суверенітету.

Ландшафтні та кліматичні особли-
вості окремих регіонів Кримського пів-
острова сприяли формуванню декількох 
регіональних центрів етногенезу. Саме 
з рівнинною частиною його території і 
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пов’язаний власне процес зародження та 
формування кримських татар як етносу. 
Південне узбережжя та гірська частина 
Криму в умовах своєрідної природної 
ізольованості і, внаслідок цього, при-
вабливості для колонізаційних експан-
сій мали своєрідні траєкторії етнічних 
змін та трансформацій. І лише з постан-
ням Кримського ханства як незалежної 
держави місцеві етноси та національні 
групи виявилися втягнуті, шляхом аси-
міляції, в подальший розвій кримськота-
тарського народу. Це ж саме стосується і 
силоміць залученої до кримського соці-
уму людності з околишніх країн, котра 
ставала своєрідним джерелом урізнома-
нітнення генофонду та культурних запо-
зичень для кримськотатарського етносу.
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Анотація. У статті за матеріалами соціологічного опитування проаналізовано вплив 
повномасштабної агресії Російської Федерації проти України на сучасний етнокультурний і 
національно-патріотичний розвиток українського студентства. Доведено, що результати 
соціологічного дослідження дають можливість фахово охарактеризувати вплив політики 
російського неоімперського реваншизму на етнокультурні ознаки та інші, пов’язані з ними, 
у середовищі студентської молоді. Показано, що студентство як соціокультурна спільнота 
характеризується певною спільністю поглядів, соціальних норм, ціннісних систем, настанов 
та інтересів. Зазначено, що з 24.02.2022 року, в результаті агресії Росії, стався різкий пере-
лом в ідеологічних поглядах українського студентства щодо будь-яких маркерів, пов’язаних 
із країною-агресором. Відбулася «декомунізація» та «дерусифікація» студентської думки: усе 
«радянське» тепер сприймається ними як російське й вороже. Розкрито, що рівень мовної 
самоідентифікації студентської молоді, за результатами соціологічного опитування, ста-
більно зростає, а війна як виклик для всього суспільства тільки прискорює цей процес, тому 
українська мова як один із наріжних каменів державності сьогодні лише зміцнюється, і лінії 
протистояння у цьому питанні зникають. Виявлено, що, на думку більшості опитаних сту-
дентів, повномасштабна військова агресія РФ проти України призвела до консолідації укра-
їнського суспільства й зміцнення патріотичних почуттів громадян, тому абсолютна біль-
шість опитаних приєдналася до спротиву російській агресії в Україні. Згідно з опитуванням 
студентство дуже цікавлять події, що відбуваються в Україні під час російської військової 
агресії, яка розпочалася в 2014 р., переважна частина з них відчуває відповідальність за долю 

© Клименко О., Ятченко В., Семенова О., Фігурний Ю., Шакурова О.



50 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

України й переконана, що може вплинути на її майбутнє. З’ясовано, що понад половина опи-
таних підтримують отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

Ключові слова: Україна; українці; повномасштабна агресія Російської Федерації; соціоло-
гічне опитування; етнокультурні процеси; «русский мир».
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AND NATIONAL-PATROITIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN 
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Annotation. The article analyzes the impact of the full-scale aggression of the Russian Federation 
against Ukraine on the modern ethno-cultural and national-patriotic development of Ukrainian 
students based on the materials of a sociological survey. It is proved that the results of the sociological 
research make it possible to characterize professionally the influence of the policy of Russian neo-
imperial revanchism on ethno-cultural characteristics and others related to them among student youth. 
It is shown that studentship as a socio-cultural community is characterized by a certain commonality of 
views, social norms, value systems, guidelines and interests. It is noted that since February 24, 2022, as a 
result of Russia's aggression there has been a sharp change in the ideological views of Ukrainian students 
regarding any markers associated with the aggressor country. "Decommunization" and "derussification" 
of student opinion took place, everything "Soviet" is now perceived by them as Russian and hostile. 
It was revealed that the level of linguistic self-identification of student youth, according to the results 
of a sociological survey, is steadily increasing, and the war, as a challenge for the entire society, only 
accelerates this process, therefore, the Ukrainian language, as one of the cornerstones of statehood, is 
only getting stronger today, and the lines of opposition in this matter are disappearing. It was revealed 
that, according to the majority of surveyed students, the full-scale military aggression of the Russian 
Federation against Ukraine led to the consolidation of Ukrainian society and increased patriotic feelings 
of citizens, therefore the vast majority of respondents joined the resistance to Russian aggression in 
Ukraine. It was found that the students are very interested in the events that have been taking place in 
Ukraine during the Russian military aggression that began in 2014, the vast majority of the respondents 
feel responsible for the fate of Ukraine and are convinced that it can affect its future. It was found that 
more than half of the respondents support receiving the Tomos on the Autocephaly of the Orthodox 
Church of Ukraine.

Key words: Ukraine; Ukrainians; full-scale aggression of the Russian Federation; sociological 
survey; ethno-cultural processes; "Russian World".
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Постановка проблеми. Неоголоше-
на російсько-українська гібридна війна 
розпочалася ще у лютому 2014  р., коли 
Російська Федерація (далі  – РФ), під-
ступно скориставшись вакуумом у вико-
навчій владі України, спочатку захопила 
й анексувала Крим, а потім, за сприяння 
своїх проксі й спеціальних підрозділів 
Федеральної служби безпеки РФ, а зго-
дом і за допомогою обмеженого контин-
генту Збройних сил РФ (далі – ЗС РФ), 
розпочала бойові дії на Сході України, 
які тривали близько 8 років. Не досяг-
нувши своєї головної мети – створення 
так званої «Новороссии» і повернення 
України в лабети «русского мира», – Мо-
сква намагалася всі ці роки виснажити 
Київ, та, зрештою, В. Путін вирішив піти 
на загострення конфлікту. 24.02.2022  р. 
він оголосив про початок «спеціальної 
військової операції» в Україні та віддав 
наказ ЗС РФ розпочати широкомасш-
табне вторгнення з метою «демілітари-
зації», «денацифікації» та, врешті-решт, 
знищення Української держави й укра-
їнської нації. 

Актуальність дослідження полягає 
в тому, що вивчення причин, перебігу й 
можливих наслідків ескалації війни дає 
змогу українським вченим осмислити 
цей жахливий конфлікт та напрацюва-
ти алгоритм дії недопущення подібних 
катаклізмів у майбутньому. Особливий 
інтерес у вирішенні цих актуальних 
питань набувають соціологічні опиту-
вання, що дають можливість отримати 
інформацію, за допомогою якої є віро-
гідність краще оцінювати панівні на-
строї у суспільстві з метою подальшої 
мобілізації всіх сил задля перемоги над 
агресором.

Наукова новизна статті полягає у 
розробці актуальної проблематики, яка, 

незважаючи на публікації з цієї теми, за-
лишається ще недостатньо вивченою і 
тому потребує подальших неупередже-
них студій. 

Ця праця реалізується в межах ви-
конання науково-дослідної роботи, що 
фінансується з державного бюджету, 
«Етнокультурний розвиток сучасного 
українського суспільства в умовах по-
літики реваншу Російської Федерації». 
Вона виконується у Науково-дослідному 
інституті українознавства МОН України 
(далі  – НДІУ) відповідно до напрямку 
планової роботи відділу української ет-
нології.

Метою дослідження є аналіз мате-
ріалів соціологічного опитування, яке 
характеризує вплив повномасштабної 
агресії Росії проти України на сучасний 
етнокультурний і національно-патріо-
тичний розвиток українського сту-
дентства. Завдання дослідження: оха-
рактеризувати історіографію вивчення 
проблеми й джерельну базу; проаналізу-
вати етнокультурну компоненту в соціо-
логічному опитуванні; визначити вплив 
політики російського реваншизму на ет-
нокультурні ознаки та інші, по в’я зані з 
ними, у середовищі студентської молоді 
за результатами соціологічного опиту-
вання, проведеного науковцями відділу 
української етнології НДІУ МОН Укра-
їни у співпраці з викладачами кафедри 
соціології Державного університету те-
лекомунікацій; підвести підсумки. 

Аналіз досліджень і публікацій. 
Здійснюючи аналіз останніх напрацю-
вань, у яких започатковано роз в’я зан ня 
цієї проблематики, ми можемо ствер-
джувати, що вивчення впливу реван-
шистської політики Кремля на суспіль-
но-політичні й етнокультурні процеси в 
сучасній Україні через призму соціології 
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стає важливим об’єк том наукових розві-
док. Вже з перших днів російської агресії 
2014 року й до сьогодні в соціологічній 
літературі з’яв ля ються матеріали про 
зміни, які відбуваються в українському 
соціумі під впливом російської військо-
вої агресії й деструктивних зусиль росій-
ської пропаганди. Зосереджується увага 
на суперечливому характері змін у ма-
совій свідомості українців на цьому від-
тинкові часу, на особливостях функціо-
нування громадської думки в Україні, на 
змінах у структурі ціннісного світу укра-
їнців [5; 6; 8], заакцентовуються спільні 
риси й соціально-психологічні відмін-
ності в свідомості мешканців різних іс-
торичних регіонів України [1]. Особлива 
увага приділяється проблемі змісту й 
трансформації національної ідентич-
ності українців [10; 14]. Щодо характеру 
ставлення населення країн-суб’єктів ім-
перського реваншу супроти України, то 
ще задовго до агресії РФ на Донбасі 2014 
року соціологи попереджували про тен-
денції зростання настроїв відчуженості 
між жителями Росії, Білорусі й України, 
особливо в середовищі молодого по-
коління. Здебільшого це виявлялось у 
змінах у ставленні росіян і білорусів до 
українців: посилювались традиційні ет-
нічні стереотипи, відбувався зсув оцінок 
відносин між росіянами й українцями та 
між білорусами й українцями від друж-
ніх до прохолодно-нейтральних [12].

Здійснювались спроби проаналі-
зувати суспільні настрої, особливості 
трансформації цих настроїв у середо-
вищі мешканців окремих регіонів Укра-
їни, особливо в окупованих Росією 
районах Донецької та Луганської об-
ластей, які перебувають, з одного боку, 
під тотальним тиском російської про-
паганди й ідеології «русского мира», а з 

другого  – відчувають на собі негативні 
наслідки стагнації регіональної еконо-
міки, погіршення стандартів соціально-
економічного життя. Позитивною рисою 
досліджень постає не просто відмова 
розглядати населення окупованих райо-
нів як якусь аморфну, недиференційо-
вану спільноту, а прагнення професійно 
дослідити соціально-економічні й ду-
ховні реалії життя цієї частини сучасно-
го українського соціуму. Українськими 
суспільствознавцями відслідковуються 
настрої різних соціальних груп мешкан-
ців окупованих територій щодо багатьох 
аспектів суспільного життя цих терито-
рій в умовах агресії російської держави. 
Зокрема, дослідники виявляють щораз 
глибші відмінності в поглядах всереди-
ні населення окупованого Донбасу на 
ставлення щодо вступу України в НАТО, 
оцінки ними діяльності різних україн-
ських політичних партій [16], відслідко-
вують політичні й етичні проблеми, по-
в’я зані з особливостями електоральної 
поведінки мешканців цих територій [9]. 
Детальному аналізу піддані проблеми 
соціальної стратифікації населення в ре-
гіоні прифронтових територій, різнома-
нітні аспекти взаємодії владних струк-
тур і населення на цих територіях [2]. 

Окремий кластер досліджень скла-
дають матеріали про психологічні й со-
ціальні аспекти взаємовідносин жителів 
різних регіонів України і вимушених 
переселенців з Криму й окупованих на-
селених пунктів Донбасу як один із мар-
керів духовного клімату й духовної зрі-
лості сучасного українського соціуму в 
умовах імперського реваншу Росії. Ви-
вчались типові найнагальніші потреби 
переселенців, ступінь готовності грома-
дян різних регіонів України допустити 
вимушених переселенців як членів своїх 
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сімей, сусідів, керівників на підприєм-
ствах чи працедавців тощо. Прогнозу-
вались можливості й причини конфлік-
тів між вимушеними переселенцями та 
жителями територій, на які ці поселенці 
прибули  [3]. Дані соціологічних дослі-
джень надавались органам державної 
влади для розробки відповідних соці-
альних програм [7].

Динаміка соціально-економічних і 
духовних процесів в сучасному укра-
їнському соціумі в умовах невпинних 
потуг імперського реваншу Росії спо-
нукає вчених-суспільствознавців здій-
снювати постійний моніторинг настроїв 
і настанов представників різних соці-
альних груп українського суспільства. 
Особливий інтерес викликає динаміка 
духовного світу студентства як однієї з 
найчутливіших щодо суспільних змін 
соціальної групи. 

Разом з тим соціологічний дискурс 
аналізу впливу повномасштабної агресії 
Росії проти України на сучасний етно-
культурний і національно-патріотичний 
розвиток українського студентства ще 
не став об’єк том спеціальних україно-
знавчих досліджень.

Джерельною базою наукової праці є 
результати власного соціологічного до-
слідження вчених-українознавців НДІУ 
МОН України у плідній співпраці з ви-
кладачами кафедри соціології Держав-
ного університету телекомунікацій.

Виклад основного матеріалу. 24 лю-
того 2022 р. для України й українців на-
стала інша реальність. Війна, яка до того 
тривала вісім років на Донбасі, тепер 
постукала у двері кожної родини. Укра-
їнська політична нація об’єдналася за-
ради однієї мети – знищення російських 
окупантів й визволення всіх українських 
земель.

Головним завданням українських 
вчених є всіляко задіяти свій інтелекту-
альний потенціал для перемоги над во-
рогом. Соціологічні опитування є важ-
ливим інструментом, який допомагає 
не лише об’єк тив но аналізувати реаль-
ний стан функціонування держави, ді-
єздатності громадянського суспільства, 
настрої громадян тощо, а й виявити 
головні тенденції етнокультурних, дер-
жавотворчих і націєтворчих процесів, 
щоби знищити загарбників, відновити 
зруйнований потенціал (політичний, 
економічний, фінансовий, культур-
ний, військовий), увійти до складу ЄС і 
НАТО та стати однією з провідних євро-
пейських і світових держав.

З метою виявлення й аналізу низки 
характеристик таких настанов співро-
бітниками відділу української етнології 
НДІУ і кафедри соціології Державного 
університету телекомунікацій в межах 
виконання науково-дослідної роботи 
«Етнокультурний розвиток сучасного 
українського суспільства в умовах по-
літики реваншу Російської Федерації» 
(напрям дослідження: «Виявлення впли-
ву політики російського реваншизму на 
етнокультурні ознаки та інші, пов’я зані з 
ними, у середовищі студентської молоді 
(шляхом спеціального опитування)») у 
період з 05.05.2022 р. по 05.06.2022 р. було 
проведене соціологічне дослідження. 
Науковцями відділу окреслено методо-
логічну основу дослідження, розробле-
но питання до анкети та пояснювальну 
записку до неї. Враховуючи умови во-
єнного стану, організація та проведен-
ня опитування здійснювалися з дотри-
манням вимог безпеки, анонімності, 
мобільності, доступності. З цією метою 
було розроблено анкету у вигляді google-
форми, яку учасники могли заповнити у 
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будь-який зручний час з будь-яких елек-
тронних пристроїв, що мають доступ до 
мережі Інтернет.

Анкети із супроводжувальним лис-
том було надіслано на адреси електрон-
ної пошти голів студентських об’єд нань 
(профкомів, комітетів), через соціальні 
месенджери (фейсбук) керівникам адмі-
ністративних відділів понад 100 вищих 
навчальних закладів України. 

Хочемо відзначити, що представ-
ники студентської громади оператив-
но відреагували на прохання наукових 
співробітників сприяти у проведенні 
дослідження та поширити анкети серед 
студентів їхнього вузу, завдяки чому пе-
реважна частина відповідей була отри-
мана вже впродовж перших двох тижнів 
опитування.

Методологія дослідження
Виходячи з того, що студентство 

як соціокультурна спільнота характе-
ризується певною спільністю погля-
дів, соціальних норм, ціннісних систем, 
настанов та інтересів, ми вважали за 
необхідне перш за все дослідити осо-
бливості сприйняття реалій сьогодення 
в контексті націєтворення та збережен-
ня державності саме в середовищі 
сучасного університетського сере-
довища. Дослідниками в квітні  – 
червні 2022  р. серед студентської 
молоді України (окрім окупованих 
територій Харківської, Донецької, 
Луганської, Запорізької та Херсон-
ської областей) було проведено со-
ціологічне опитування (n = 1200) 
методом збору інформації  – запов-
нення googlе-форми за фактом від-
відування iнтернет-платформи. 
Загалом було опитано 1200 респон-
дентів віком від 17 до 25 років (49% 

чоловіків та 51% жінок). Вибіркова су-
купність стихійна, на останньому етапі 
здійснювався квотний добір за основни-
ми соціально-демографічними харак-
теристиками населення України (стать, 
вік, тип населеного пункту, рівень осві-
ти). Для порівняння основних показни-
ків респондентів умовно розподілено на 
дві вікові групи: 17–21 рік – студенти-ба-
калаври (69,7%), 22–25 років – студенти 
магістратури, інтернатури та аспіранти 
(30,3%). Респонденти навчаються у різ-
нопрофільних навчальних закладах.

Блок питань, присвячених 
аспектам формування 

національної ідентичності 
в умовах  військової агресії

Проблематика формування націо-
нальної ідентичності почала цікавити 
наукові кола з середини ХХ століття, 
коли на тлі розподілу світу після Дру-
гої світової війни виникли поліетнічні 
державоутворення. У 1960-ті роки кон-
цепція ідентичності набула активного 
розвитку у роботах відомого американ-
ського соціолога Е.  Еріксона  [17], кот-
рий на противагу уявленням класично-
го аналізу про антагонізм особистості 

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів на пи-
тання: «Чи цікавлять Вас події, що відбуваються 
в Україні під час російської військової агресії, яка 

розпочалася у 2014 р.?» (у %)
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та суспільства особливо підкреслював 
адаптивний характер поведінки інди-
віда, центральною інтегративною якіс-
тю якого, на його думку, має виступати 
ідентичність, що на початку ХХ століття 
вивчалась виключно як аспект самосві-
домості, виражена у почутті органічної 
належності людини до історичної доби, 
у тому числі й форм міжособистісних 
взаємодій, властивих конкретному пе-
ріоду життя суспільства. У цьому разі за 
результатами проведеного дослідження 
наочно видно, що передумовою форму-
вання стійких характеристик національ-
ної свідомості у молоді стала військова 
агресія РФ проти України.

Ідентичність особистості пе-
редбачає наявність гармонічних 
уявлень щодо певних ідей, образів, 
цінностей та вчинків з домінуючим 
у даний історичний період типів со-
ціальної взаємодії та відповідно мо-
делей поведінки, які відображають 
можливість сприйняття людиною 
конкретних умов соціального буття. 
Саме тому національна ідентичність 
розглядається Е.  Еріксоном у двох 
аспектах [17, p. 677]. 

По-перше, це «Я-ідентичність», 
яка у свою чергу формується з двох 
компонентів: «органічного»  – зо-
внішнього вигляду та природних 
здібностей і «індивідуального»  – 
усвідомлення особливостей соці-
альної поведінки, вибір типу якої 
диктують реалії сучасності.

По-друге, це «соціальна ідентич-
ність», яка також ділиться на «гру-
пову» та «етносоціальну». «Групова 
ідентичність» розглядалася Е. Ерік-
соном як включеність особистос-
ті в різні спільноти, оскільки під-
кріплена суб’єктивним відчуттям 

внутрішньої єдності зі своїм соціальним 
оточенням [17, p. 678].

Водночас «етносоціальна ідентич-
ність» – це те, що склалося в рамках кон-
кретних історичних умов та дає людині 
відчуття значущості свого буття у межах 
даного соціуму та в контексті певної гро-
мадської думки.

Тут слід підкреслити один принципо-
вий момент: на наш погляд, індивідуаль-
ну та групову ідентичності слід розгляда-
ти як дві сторони однієї медалі, оскільки 
стабільність ідентифікації молодої лю-
дини в сучасному суспільстві забезпечу-
ється її здатністю досягати соціального 

Рис. 2. Розподіл відповідей респондентів на 
питання: «Як Ви себе ідентифікуєте?» (у %)

Рис. 3. Розподіл відповідей респондентів 
на питання: «Чи відчуваєте Ви інтерес 

до минулого України?» (у %)
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балансу у співвідношенні між власними 
уявленням про націю та уявленнями ін-
ших, між соціальним та індивідуальним 
розумінням національної свідомості, а 
отже, і вибором свого шляху, який ото-
тожнюється з історичним.

Однак, на нашу думку, ця 
здатність у молодої людини може 
бути сформована лише в процесі 
соціалізації, під час її адаптації 
до життя в конкретних історич-
них реаліях побудови держав-
ності – боротьби за національну 
незалежність, державотворення 
тощо. Під час соціалізації іден-
тичність особистості «випро-
бовується» реаліями її буття та 
умовами, що змінюють зовніш-
ній світ. У зазначеному процесі 
ця адаптація є вкрай необхідним 
механізмом пристосування до 
вимог соціальної взаємодії своєї нації, 
результатом напрацювань якого може 
бути активне осмислення свого місця 
(соціальної ролі) в суспільстві, своїх ці-
лей, прагнень та відносин з іншими.

Таким чином, ідентифікація немож-
лива поза порівнянням, поза комуніка-
цією. Тільки в результаті взаємодії (пря-
мої та опосередкованої) з іншою групою 
дана спільність знаходить свої «особливі» 
ознаки. Тому, на наш погляд, національ-
на ідентичність сприймається молодим 
поколінням як символічний засіб по-
єднання з українською нацією та дис-
танціювання від російської (консоліда-
ція спільності «ми» на основі тотальної 
опозиції негативно значимим іншим  – 
«вони»). За таких умов національна 
спільність «ми» виникає та існує пере-
важно завдяки жорсткому протистоянню 
спільності «вони», що в українських реа-
ліях обумовлено веденням бойових дій, 

масовими ракетними обстрілами мир-
ного населення та знищенням активної 
частини представників нації  [13]. Тому 
фундаментом національної ідентичності 
в українському суспільстві стала збройна 
боротьба проти країни-агресора – РФ.

У контексті нашого аналізу це озна-
чає, що процеси глобалізації людства на 
основі євроатлантичної цивілізаційної 
моделі розвитку, що йдуть з різним сту-
пенем інтенсивності в різних країнах і 
різних сферах міжнародного життя, мо-
жуть не тільки, як вважає С. Хантінгтон, 
руйнувати національну самосвідомість 
населення поліетнічних національних 
держав за рахунок поширення західної 
(насамперед північноамериканської) 
«маскультури», а й актуалізувати націо-
нальні ідентичності на основі негатив-
них уявлень про «інших». Оскільки під 
час соціалізації процедури індивідуаль-
ної ідентифікації здійснюються у чут-
тєво-емоційній та когнітивній формах, 
включаючи уявне віднесення до певної 
«групи», зміст отриманої в акті само-
свідомості відповіді на запитання: «Хто 
Я (Ми)?» повною мірою залежить від 
ціннісно-оцінних уявлень та знань про 

Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на питання: 
«Чи з’явилося у Вас негативне ставлення до росіян 
чи російської культури після початку широкомасш-

табної агресії РФ проти України?» (у %)



57Українознавство №4 (85) 2022

Клименко О. та ін. Вплив повномасштабної агресії Росії...

«них». Зрештою, національну 
ідентичність можна форма-
лізувати до вивчення образів 
індивідуальних та групових 
конструктів, зміст яких форму-
ється під час отримання осві-
ти [15, p. 34].

Для більшості науковців 
національна самосвідомість 
не розривно по в’я зана з патріо-
тизмом і якоюсь мірою з еле-
ментами націоналізму, якщо 
його розуміти у певному сенсі. Напри-
клад, у дослідженнях низки вчених па-
тріотизм і націоналізм – тотожні понят-
тя, оскільки нація та держава, на їхню 
думку, нерозривно по в’я зані між собою 
та становлять єдине ціле. Так, Е. Хобсба-
ум, посилаючись на роботу Е.  Геллнера 
«Нації та націоналізм», пише, що прин-
цип, згідно з яким формується нація, 
це коли політичне та національне світо-
сприйняття в суспільстві збігаються. У 
той же час він зазначає, що ключовою 
проблемою формування національної 
самосвідомості є створення образу свого 
народу шляхом абсолютизування націо-
нальних чеснот [4, c. 248].

Результати проведеного опитування 
дають можливість говорити про різке 
зростання національної свідомості в се-
редовищі студентської молоді. При цьому 
цікавими є критерії, за якими, на думку 
респондентів, можна визначити людину 
як патріота – знання людиною історії сво-
єї країни, готовність служити своїй краї-
ні, а також небайдужість до громадського 
життя (соціальна активність). 

Порівняно з дослідженням анало-
гічного характеру, проведеним у 2019 р. 
Київським міжнародним інститутом 
соціології (КМІС), впродовж останніх 
трьох років частка молодих людей, які 

вважають себе патріотами, зросла на 
35%, що свідчить про позитивну дина-
міку націєтворення та вплив історичних 
реалій сьогодення на процеси самоіден-
тифікації.

Питання національної свідомості 
в середовищі студентської молоді 

за результатами соціологічного 
опитування 

Етносоціологічний дискурс в Укра-
їні актуалізується тільки з 2000-х років, 
і, напевно, не випадково, на нашу думку, 
передумовою став феномен об’єк тив-
ного розвитку національної свідомості 
нашого суспільства, яке на той момент 
вже відійшло від доволі абст ракт них та 
міфологізованих уявлень про історію 
українського народу та почало усвідом-
лювати практичну необхідність відне-
сення до власної історії та віднайдення 
свого місця і ролі у ній. До того ж сама 
соціологія як наука зазнала радикальних 
змін, були висунуті реальні претензії до 
розвитку теорії та методології, актуалі-
зувалося питання вивчення історичної 
соціології в контексті дослідження ге-
нези етнічної соціальності на тлі виник-
нення власної історії пострадянського 
періоду. Настрої тотального «викриття» 
історії, характерні для 1990-х, відійшли 

Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів на питання: 
«Чи вважаєте Ви, що можете вплинути на майбутнє 

нашої країни?» (у %)
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на другий план, хоча й не втратили своєї 
актуальності, а теми виховання націо-
нальної свідомості стали позиціонува-
тися як надмірно актуальні  [19, p.  240]. 
Тема національної свідомості низкою 
вітчизняних науковців розглядається 
як складова історичної соціології, що 
містить у собі інші проблемні питання, 
якими займаються історики. Така ситуа-
ція, як нам здається, обумовлена такими 
обставинами: 

– вплив традиції недавнього минуло-
го, коли формування масової національ-
ної свідомості було справою винятково 
державною і перебувало під суворим 
контролем державних інституцій; 

– змішання різних риторик про зна-
чення, зміст і оцінки історії нашого сус-
пільства, у яких наукова, академічна 
риторика іноді розчиняється в повсяк-
денній соціальній, громадянській, полі-
тичній і втрачає свою методологію (хоча 
повний поділ тут, напевно, не є можли-
вим); 

– емоційна навантаженість теми (ма-
ються на увазі дискусії навколо таких 
питань, як моральна відповідальність, 
національна гордість, патріотизм і, влас-
не кажучи, про те, «що пам’ятати, а що 
забути?», та інше).

Розглядаючи стан соціологічних до-
сліджень національної пам’яті, можна 
виокремити два блоки тем, перший з 
яких може скласти уявлення про сучас-
ний стан концептуалізації масової на-
ціональної свідомості, а другий  – про 
стандартний набір, обов’язково наяв-
ний у подібних наукових розвідках. Як 
ми вже зазначали, у вітчизняних дослі-
дженнях частіше вживається категорія 
«національна свідомість». Починаючи з 
2014  р., в українському науковому дис-
курсі з’явилася низка соціологічних 

досліджень, котрі вибудовують інші 
значимі концепції, що описують умови 
й фактори формування національної 
свідомості, в рамках екзистенціальної 
соціології – описуючи особливості укра-
їнського націєтворення в екстремальних 
умовах війни, розглядаючи важливе іс-
торичне знання українців шляхом фор-
мування патріотизму і громадської іден-
тичності. Отже, зауважимо, що в останні 
роки досліджується не теоретичний і по-
всякденний рівень суспільної свідомості 
як такий, а реально функціонуюча свідо-
мість, виражена в позиціях конкретних 
людей, які утворюють конкретне сус-
пільство. В рамках нашого наукового по-
шуку особлива увага приділяється оцін-
ному й нормативно-ціннісному змістам 
національної свідомості, завдяки чому 
нам вдалося виділити три ключових ас-
пекти національної свідомості студент-
ської молоді: 

– наявність певної системи цінностей 
і символів, яка притаманна усім членам 
суспільства (боротьба за збереження 
державності, протистояння спільному 
ворогу); 

–  усвідомлення молодими людьми, 
які навчаються, свого історичного зна-
чення та самореалізація через громад-
ські ініціативи (волонтерство, добро-
чинність, благодійність);

–  зацікавленість студентської моло-
ді в отриманні національної історії, яка 
б передавалась від покоління до поко-
ління, збереженні історичного досвіду, 
набутті знань, символів, ідей, котрі вже 
ввійшли в національну пам’ять, та таких, 
що знаходяться тільки на етапі форму-
вання (в процесі інституціоналізації).

Встановивши, що для молодих лю-
дей  – здобувачів вищої освіти  – на-
ціональна свідомість являє собою 
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сукупність ідей, поглядів, почуттів, на-
строїв, що відбивають сприйняття й 
оцінку суб’єктивної реальності, в якій 
поєднались реалії сьогодення та істо-
ричний досвід минулого у всьому їх 
різноманітті, необхідно звернути увагу 
на її беззаперечну контекстуальність. 
Оскільки саме в контексті подій, що від-
буваються, національна свідомість:

по-перше, визначає ставлення моло-
дих людей до історичного минулого на-
роду, країни й держави; 

по-друге, формує їхні оцінки з при-
воду нинішніх подій, зокрема збройної 
агресії та боротьби за право на незалеж-
ність; 

по-третє, є підґрунтям для форму-
вання механізмів націєтворення вже для 
наступних поколінь (національні герої, 
легенди, міфи, символи ХХІ століття  – 
новітнього цифрового суспільства).

 
Блок питань 

щодо мовного вибору 
студентської молоді

Характерною рисою сучасної со-
ціології є поворот проблематики 

фундаментальних досліджень 
у бік антропоцентризму, що не 
оминуло наше дослідження, 
яке торкнулось вивчення про-
блем формування національної 
свідомості сучасного україн-
ського студентства. Паралель-
но необхідно відзначити, що 
у вітчизняній лінгвістиці по-
мітно пожвавився інтерес до 
етнолінгвістичної проблемати-
ки та актуалізувалося питання 
витіснення російськомовного 
контенту. Зокрема, зросла за-
цікавленість у дослідженнях 
когнітивної лінгвістики, яка на 

новому рівні висвітлює проблему спів-
відношення національної мови та націо-
нальної свідомості.

В цьому контексті необхідно зверну-
ти увагу на науковий доробок Дж. Джо-
зефа («Мова та національна ідентич-
ність»), який зазначає, що незмінною 
темою досліджень національної іден-
тичності останніх десятиліть було лише 
визначальне значення мови, пошук спо-
ріднених та ідентичних. Багато видат-
них істориків, соціологів та фахівців у 
галузі політичних наук стверджували, 
що існування національної мови стано-
вить найважливішу основу національ-
ної ідентичності. Інші ж приділяли ве-
лику увагу зібраним лінгвістами даним, 
які показували, що національні мови 
не були дані спочатку, а самі були ство-
рені в результаті розвитку суспільства, 
особливих умовах формування націй, в 
рамках, притаманних їм типів соціаль-
ної взаємодії [18, p. 19].

Саме тому, на наш погляд, є важли-
вим виявлення та вивчення певних мо-
делей соціальної взаємодії, що спонука-
ють мовотворення під час історичних 

Рис. 6. Розподіл відповідей респондентів на питан-
ня: «Чи призвела, на Вашу думку, повномасштабна 
військова агресія РФ проти України (24.02.2022 р.) 

до консолідації українського суспільства, посилення 
патріотичних почуттів?» (у %)
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подій, котрі навертають суспільство до 
конструювання національної ідентич-
ності, націєтворення та розвитку дер-
жавності. Очевидно, відсутність націо-
нальної мови є однією з найсерйозніших 
перешкод, яку необхідно подолати під 
час створення національної ідентичнос-
ті [11, c. 109]. 

Світ, природно, складається з націо-
нальних держав, тому наявність націо-
нальної мови є початковою даністю, не-
обхідною для повноцінного формування 
нації та існування держави. 

Однак найбільш важливим із усіх 
тверджень про національну ідентичність 
виявляється твердження про 
те, що вона дійсно закріплена 
і зумовлена виключно похо-
дженням, а тому залишається, 
по суті, незмінною протягом 
усього нашого життя. Саме 
тому національна мова відіграє 
в процесі націєтворення важ-
ливу роль, оскільки утворює 
основу, на якій може бути по-
будована решта національної 
ідентичності. Тому з упевне-
ністю можна стверджувати, що 

національні мови та ідентичності пере-
бувають у складній «діалектичній» вза-
ємодії. У зв’язку з цим необхідно зверну-
тись до наукового доробку Дж. Джозефа, 
який вказує на помилковість збережен-
ня в прикладних дослідженнях надто 
жорсткого розмежування між мовною 
та політичною реальністю [18, p. 21].

Взаємозв’язок мовної пози-
ції респондентів з їхніми полі-
тичними поглядами в нашому 
дослідженні простежується не-
одноразово, що дає можливість 
говорити про взаємозв’язок 
проблеми збереження «нації» 
з прийняттям на державному 
рівні рішення щодо публічного 
використання мови. 

Цікавим є той факт, що мо-
лоді люди ототожнюють держа-
ву з «нацією», що підкріплює 
їхню думку про Україну як ці-
лісну територію, відокремлену 

кордонами від своїх сусідів, у межах якої 
всі без винятку громадяни підпадають 
під владу демократично обраного уря-
ду та користуються однією мовою ет-
нічної більшості, в той час як присутнє 
усвідомлення, що громадянами можуть 
бути представники й інших етнічних 

Рис. 7. Розподіл відповідей респондентів на питання: 
«Чи вважаєте Ви, що активне впровадження україн-

ської мови в усіх сферах життя українського суспіль-
ства є одним із чинників протистояння російському 

культурному впливові?» (у %)

Рис. 8. Розподіл відповідей респондентів на питання: 
«Чи з’явилося у Вас бажання спілкуватись виключно 
українською мовою під впливом російської військової 

агресії?» (у %)
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спільнот за правом народження або три-
валого проживання в країні.

Враховуючи зазначене вище, доціль-
но звернутись до наукового доробку Бен-
джаміна Уорфа  [21, p.  66], котрий, роз-
глядаючи ставлення суспільства до норм 
мислення, відзначав взаємозалежність 
поведінки до мови, оскільки вважав, що 
це є ніщо інше, як результат культурної 
взаємодії в межах конкретного суспіль-
ства. У запропонованій ним концепції 
йдеться про «новий вид самоідентифі-
кації», обумовлений соціокультурним 
виміром життя людини  – взаємозалеж-
ності норм мислення від уявлень про по-
ходження. 

Таким чином, спираючись на нова-
торське пояснення Б. Уорфа причин існу-
вання культурних особливостей певних 
етнічних спільнот, можна стверджувати 
про пряму взаємозалежність рівня кон-
солідованості нації від володіння мовою 
(вербального засобу формування націо-
нальної ідентичності), що в свою чергу 
передбачає існування «націоналістично-
го простору-часу» [20, p. 282]. 

Основний концепт націєтворення, 
виокремлений в рамках «Ми» в реаліях 
українського сьогодення, відрізняється 
від того, що існував до 2022 р. Збройний 

конфлікт став пусковим механізмом для 
усвідомлення молоддю як активною час-
тиною суспільства відмінності україн-
ського «простору» і «часу», скажімо, від 
«середньоєвропейського стандарту», а 
отже, і окремішності вітчизняної реаль-
ності від світових реалій.

Висновки. Таким чином, проаналі-
зувавши, за матеріалами соціологічного 
опитування, вплив повномасштабної 
агресії Росії проти України на сучасний 
етнокультурний і національно-патріо-
тичний розвиток українського студент-
ства, ми дійшли таких висновків: 

1. Узагальнені результати проведе-
ного дослідження дають можливість 

стверджувати про тотальну від-
мову студентства від радянської 
ідентичності  – 96,5% переста-
ли користуватись російським 
культурним контентом, а 99,2% 
сприймають росіян виключно в 
синонімічному значенні «ворог», 
що підтверджується наступною 
тенденцією  – абсолютною сепа-
рацією від усього російського: 
91,7% респондентів не підтриму-
ють тези, що українці, росіяни та 
білоруси – братні народи, які ма-

ють спільне коріння.
2. 63,6% молодих людей переконані, 

що малоймовірно в подальшому історич-
ному розвитку відновлення будь-яких 
стосунків з російським народом або зо-
всім неможливо. Крім того, 76,1% вважа-
ють за недоцільне вести будь-які перемо-
вини з РФ, оскільки 93,8% беззаперечно 
вірять у перемогу українського народу, 
а 80,3% взагалі відчувають гордість за 
українську націю (у довоєнний період за-
значений показник не перевищував 45%).

3. Для сучасної студентської молоді 
бути українцем означає бути залученим 

Рис. 9. Розподіл відповідей респондентів на питан-
ня: «Чи долучилися Ви до спротиву російській агресії 

в Україні?» (у %)
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до практик спротиву, до допомоги в до-
сягненні нашої перемоги (різні соціальні 
активності  – волонтерство, підтримка 
армії, пропагандистська робота), що 
сприймається як безпосередня участь 
у націєтворенні та боротьбі за держав-
ність і незалежність. 

4. На сьогоднішній день у студент-
ському середовищі сформовано дві клю-
чові формули згуртованості: спільна 
загроза та спільне благо, що дає можли-
вість вірити, що перемога у війні для мо-
лодих українців є націєтворчою ідеєю.

5. Соціологічне опитування свідчить, 
що рівень мовної самоідентифікації 
української студентської молоді стабіль-
но зростає, а неоголошена російсько-
українська гібридна війна як виклик 
для всього громадянського суспільства 
тільки прискорює цей процес. Україн-
ська мова як один із головних чинників 
державності сьогодні лише зміцнює своє 
становище у соціумі.

6. Студентство дуже цікавлять події, 
що відбуваються в Україні під час росій-
ської військової агресії, яка розпочалася 
в 2014 р. Переважна більшість опитаних 
відчуває відповідальність за долю Украї-
ни та переконана, що може вплинути на 
її майбутнє.

7. Оскільки де-факто УПЦ МП пе-
ретворилася на п’яту колону окупантів, 
то більшість респондентів підтримують 
заборону діяльності УПЦ МП в Укра-
їні. Також понад половина опитаних 
(59,9%) підтримують отримання Томосу 
про автокефалію Православної Церкви 
України.

8. Наразі перед Україною та її грома-
дянами, зокрема й українським студент-
ством, стоять два головних виклики: 
військовий – як швидко ЗСУ знищать ро-
сійських агресорів і звільнять тимчасово 

окуповані території та внутрішній  – чи 
зуміють українці остаточно демонтува-
ти кланово-олігархічну систему й увійти 
до складу ЄС і НАТО. Саме тому дер-
жавницька позиція української влади та 
громадянського суспільства має сприяти 
цивілізаційному розвитку українського 
народу, розбудові української політич-
ної нації, творенню конкурентної Укра-
їнської держави, консолідації українців 
в умовах неоголошеної російсько-укра-
їнської гібридної війни та остаточній пе-
ремозі над ворогом.
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Анотація. Етнологічні дослідження слов’янських племен неврів, скіфів-землеробів і скі-
фів-орачів VII–ІІІ ст. до н. е. в Середньому та Верхньому Подніпров’ї на території України, 
Білорусі та РФ, що були надруковані в попередніх числах журналу «Українознавство», ствер-
дили новий метод соціокультурної антропології – метод родоплемінної географії. Встанов-
лено, що в соціальному житті східнослов’янських племен основним учасником був рід, а не 
патріархальна сім’я, сімейна або сусідська община. Незважаючи на появу праць Бахофена, 
Мак-Леннана, Моргана, Ковалєвського, Косвена та інших дослідників, в археології досі не від-
пали радянські уявлення про патріархальну сім’ю як ембріон суспільства і не змінилося став-
лення до общини, роду та племені. Археологи до цього часу досліджують етнічно не визна-
чених носіїв археологічних культур.

Але археологам відомо, що родоплемінний лад і розміщення родових поселень гніздами іс-
нували на всіх континентах планети з часів палеоліту. Тому родоплемінна географія відкри-
ває нові можливості для дослідження земель, на яких проживали слов’янські племена – предки 
українського народу, який викликає надзвичайний інтерес у всьому світі. Елементами істо-
ричної географії в дослідженні етногенезу слов’ян на початку ХХ ст. користувався В. Хвойка, 
вивчаючи близько 500 різночасових поселень в Україні. Л. Нідерле розробив карту розселення 
слов’янських племен із областей початкового проживання, яка, за спостереженнями Б. Риба-
кова, відповідає основним контурам території розселення слов’ян протягом двох тисячоліть. 
Системні картографічні дослідження поселень слов’янських племен Верхнього Подніпров’я 
проводив Л. Поболь – прихильник автохтонної теорії походження слов’ян В. Хвойки. Досі 
протистоїть автохтонній теорії Петербурзька школа археологів (М. Щукін, В. Єременко, 
К.  Каспарова), яка дотримується міграційної теорії. Хибність міграційної теорії успішно 
доводить українська дослідниця С. Пачкова. Зібраний нами матеріал гніздового скупчення 
поселень зарубинецької культури в період ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. на сучасних картах масш-
табу 1:850000 для Білорусі та 1:250000 для України і РФ підтверджує автохтонну теорію по-
ходження слов’ян і, в тому числі, автохтонність українського народу. Ці й подальші подібні 
дослідження дають можливість виявити характерні риси етногенезу слов’ян-українців від 
літописних племен Київської Русі до доби заліза, бронзи та міді.

Ключові слова: слов’яни; венеди; зарубинецька культура; автохтонна теорія; рід; плем’я; 
гнізда поселень; Україна; Білорусь; РФ.
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Стаття, яка пропонується, є продов-
женням дослідження племінної структу-
ри слов’ян Східної Європи в період від 
VII ст. до н. е. до ІІ ст. н. е., розпочатого 
картографуванням гнізд поселень скі-
фів-землеробів, скіфів-орачів та неврів 
(Українознавство. 2022. № 2. С. 32–61; 
№ 3. С. 68–102). У цій частині публікації 
ми розглядаємо можливий варіант ло-
калізації гнізд поселень племен венедів 
зарубинецької культури Середнього і 
Верхнього Подніпров’я, Південного Бугу 
та складання відповідних карт.

Дослідження племінної структу-
ри венедів зарубинецької культури 

виконується шляхом розташування їх-
ніх поселень на сучасних картах України 
масштабу 1:250000 та картах масштабу 
1:850000 для Білорусі. Матеріал статті 
викладено в двох частинах, перша сто-
сується зарубинецьких племен Білорусі, 
друга  – Київської, Черкаської, Вінниць-
кої, Рівненської, Сумської і Дніпропе-
тровської областей України; Брянської, 
Орловської, Білгородської та Курської 
областей РФ.

Вивчення відповідності карт пле-
мен венедів зарубинецької культури 
України, Білорусі і РФ з картами Л. Ні-
дерле [36, карта 1] (Рис. 16), Б. Рибакова 

Annotation. Ethnological studies of the Slavic tribes of the Nevrians, Scythians-farmers and 
Scythians-ploughmen of the 7th–3rd centuries BC in the Middle and Upper Dnieper region on the 
territory of Ukraine, Belarus and the Russian Federation, which were published in the previous issues of 
the "Ukrainoznavstvo" journal, approved a new method of socio-cultural anthropology – the method of 
tribal geography. It was established that in the social life of East Slavic tribes, the main participant was 
the clan, and not the patriarchal family, family or neighborhood community. Despite the appearance 
of the works of Bachofen, McLennan, Morgan, Kovalevsky, Kosven and other researchers, Soviet ideas 
about the patriarchal family as the embryo of society have not yet disappeared in archeology, and the 
relationship to the community, family and tribe has not yet changed. Archaeologists are still investigating 
the ethnically undefined bearers of archaeological cultures.

But archaeologists know that the tribal system and the placement of ancestral settlements in nests 
existed on all continents of the planet since the Paleolithic era. Therefore, tribal geography opens up 
new opportunities for researching the lands inhabited by Slavic tribes - the ancestors of the Ukrainian 
people, which is of great interest all over the world. Elements of historical geography in the study of the 
ethnogenesis of the Slavs at the beginning of the 20th century used by V. Khvoika, researching about 500 
settlements of different times in Ukraine. L. Niederle developed a map of the resettlement of Slavic tribes 
from the areas of initial residence, which, according to B. Rybakov's observations, corresponds to the 
main contours of the territory of the settlement of the Slavs for two millennia. Systematic cartographic 
studies of the settlements of the Slavic tribes of the Upper Dnieper region were carried out by L. Pobol, 
a supporter of V. Khvoika's autochthonous theory of the origin of the Slavs. The St. Petersburg school 
of archaeologists (M. Shchukin, V. Yeremenko, K. Kasparova), which adheres to the migration theory, 
still opposes the autochthonous theory. Ukrainian researcher S. Pachkova successfully proves the 
fallacy of the migration theory. We have collected the material of the nest cluster of Zarubyntsi culture 
settlements in the period of the 3rd century BC – 2nd century AD on modern maps at a scale of 1:850,000 
for Belarus and 1:250,000 for Ukraine and the Russian Federation and it confirms the autochthonous 
theory of the origin of the Slavs and, including, the autochthonousness of the Ukrainian people. These 
and subsequent similar studies make it possible to reveal the characteristic features of the ethnogenesis 
of Ukrainian Slavs from the annalistic tribes of Kievan Rus to the Iron, Bronze, and Copper Ages.

Key words: Slavs; Veneds; Zarubyntsi culture; autochthonous theory; lineage; tribe; nests of 
settlements; Ukraine; Belarus; Russian Federation.
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пра сло в’янських племен тшинецько-ко-
марівської 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 антів 
пеньківської культур  [41, рис. 23–25] 
продовжуємо в цьому дослідженні. То-
тожність карт Лісостепової України, між 
кінцевими хронологічними рубежами 
яких більш ніж дві тисячі років, – важ-
лива дороговказна нитка в пошуках того 
географічного плацдарму, на якому роз-
вивалася історія слов’янства [34, с. 219–
220].

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

Дослідження племен зарубинецької 
культури. Перше кладовище, яке дало 
назву культурі, було досліджене В. Хвой-
кою ще в 1898 р. [50, с. 172–190]. Він вва-
жав зарубинецьку культуру місцевою. 
На його думку, то був період, наступний 
за скіфським і що передує сло в’янській 
культурі черняхівського типу. Наяв-
ність у зарубинців похоронного обряду 
тілоспалення, властивого сло  в’янам, а 
також кераміки, близької «скіфському 
типу», на думку В. Хвойки, вказували на 
сло в’ян ську належність зарубинецької 
культури  [49, с.  43]. Гіпотеза В. Хвойки 
про місцеве походження зарубинецької 
культури підтримувалася лише тими не-
багатьма археологами, які мали справу 
безпосередньо з археологічним матеріа-
лом скіфського часу. У зв’язку з цим слід 
назвати російського скіфолога М.  Рос-
товцева. Розглядаючи пізньоскіфські 
па м’ят ки дніпровського Лісостепового 
Правобережжя, він допускав наявність 
генетичного зв’язку між ними та культу-
рою полів поховальних урн. «Канівська 

група скіфських курганів,  – писав Рос-
товцев,  – складає міст до ще пізніших 
пам’яток Київщини, до полів поховаль-
них урн римського часу, де визначальни-
ми є типові речі латенського типу»  [33, 
с.  504]. Німецький археолог М. Еберт 
також висловлювався за належність за-
рубинецької культури до місцевого на-
селення, на що вказував зв’язок похо-
ронного обряду цієї культури з пізніми 
скіфськими курганами з тілоспален-
ням [51, s. 111]. 

Серед вітчизняних дослідників 
ідеї В.  Хвойки знайшли прибічників у 
50–60-ті роки ХХ  ст., що пояснювалося 
інтенсифікацією розробки проблеми по-
ходження слов’ян, в якій важливе місце 
відводили зарубинецькій культурі. У 
1947  р., у результаті розкопок Корчева-
тівського кладовища, І. Самойловський 
зазначив, що матеріали цієї пам’ят ки 
вказують на автохтонність населен-
ня, яке його залишило  [35, с.  107–109]. 
У праці П. Третьякова 1948  р. заруби-
нецька культура свідчить про генетичні 
зв’яз ки зарубинецьких племен із земле-
робськими племенами Геродотової Скі-
фії [44, с. 43]. 

Витоки зарубинецької культури, за 
А. Тереножкіним (1961), лежать у міс-
цевій скіфоподібній культурі Середньої 
Наддніпрянщини, «яка веде своє похо-
дження від чорноліської та білогрудів-
ської культур пізнього бронзового та 
самого початку залізного віків». Виник-
нувши в Середній Наддніпрянщині на-
прикінці III–II ст. до н. е., зарубинецька 
культура поширюється звідси на північ, 
захід і південь. Під час свого розселен-
ня зарубинецькі племена включають до 
свого складу залишки підгірцівських 
(милоградських) та юхнівських племен. 
З цим розселенням пов’язана поява 
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зарубинецьких пам’яток у Західному По-
ліссі, на Десні, на Нижньому Дніпрі [37, 
с. 8, 240].     

Підгірцівсько-милоградську осно-
ву зарубинецької культури доводив бі-
лоруський археолог Л. Поболь. На його 
думку, «племена зарубинецької культу-
ри взагалі і території Білорусі зокрема 
мають свої витоки в племенах давнішої 
милоградської культури, що випливає з 
характеру поселень, кераміки, орнамен-
ту, похоронного обряду тощо» [30, с. 17]. 

Щодо походження венедів заруби-
нецької культури в археології останніх 
десятиліть, на думку С. Пачкової, офор-
милися дві течії, котрі умовно можна 
назвати «київська» (автохтонна) та «пе-
тербурзька» (міграційна)  [25, с.  7]. На-
віть найбільш послідовні прихильники 
теорії автохтонізму ніколи не заперечу-
вали кельтського (латенського) впливу 
на племена зарубинецької культури. А 
прихильники міграційного характеру 
зарубинецької культури теоретично не 
заперечували внеску місцевого населен-
ня, але на практиці зводили до самого 
мінімуму  [24, с.  322; 8]. Українська до-
слідниця, репрезентуючи автохтонну, 
доволі аргументовано спростовує по-
стулати російських колег (В. Єременка, 
К. Каспарової, М. Щукіна), які вважають, 
що зарубинецька культура стала резуль-
татом міграції в український лісостеп 
частини ясторфської культури (бастар-
ни)  [26, с.  37]. Звідси названа культура 
розглядається археологами Петербурзь-
кої школи як цілковито чужорідне яви-
ще в По дніпров’ї, що з’яви лося внаслі-
док її перенесення в готовому вигляді [8, 
с. 198–200]. 

На конкретних прикладах С. Пачко-
ва доводить неадекватність подібного 
погляду, наполягаючи на її місцевому 

походженні, за участю як попередньо-
го автохтонного, так і прийшлого насе-
лення [23, с. 5–7]. Ототожнити характер 
бастарнських елементів у зарубинецькій 
культурі з військовим вторгненням та за-
воюванням не можна, зауважує С. Пач-
кова, оскільки не зафіксовано загибелі 
місцевих селищ. Зброя (наконечники 
копій та дротиків у Чапліні) в більшості 
типологічно не збігається з оксивською 
культурою, а близька, всупереч дум-
ці В. Єременка, латенським і місцевим 
скіфським племенам попереднього часу. 
Отже, «зарубинецька культура не при-
йшла в готовому вигляді, а формувалася 
на місці» [24, с. 323–324]. 

У населенні скіфів-орачів істори-
ки вбачають слов’янські землеробські 
племена VII–IV  ст. до н. е. лісостепової 
смуги Східної Європи, нащадки яких, 
на погляд В. Довженка, в перших сто-
літтях н.  е. були відомі римським пись-
менникам під ім’ям венедів, а пізніше ві-
зантійським – під ім’ям антів, склавинів 
і сло в’ян [6, с. 22].   

Венеди зарубинецької культури, 
відзначають Є. Максимов та В. Петров, 
жили в умовах родоплемінного ладу, 
основною суспільною одиницею була 
родова громада. На невеликих за пло-
щею поселеннях одночасно могло про-
живати небагато людей. Кілька сусідніх 
громад утворювали плем’я. Сама грома-
да складалася з окремих родин, що жили 
в невеликих житлах. Зарубинецькі пле-
мена не знали майнового розшарування. 
Про це переконливо свідчить інвентар 
поховань. Він майже однаковий щодо 
цінності [16, с. 23].

Число членів роду в племені зале-
жить від різних факторів: у мотижних 
землеробів, наприклад, 100–200 осіб. 
Рід іноді складається із 350–400 осіб. Як 
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тільки число членів роду перевищує ту 
кількість, яка потрібна для виконання 
необхідної господарської діяльності, 
тоді від родової громади відокремлю-
ється значна частина її членів (рій). 
Вони йдуть в інше місце і утворюють 
початок нового роду  [43, с.  5]. Л. Мор-
ганом було встановлено, що рід входить 
цілком у фратрію (у південних сло в’ян – 
братство), фратрія – в плем’я, а пле м’я – 
в націю; навпаки, сім’я не могла входи-
ти цілком у рід, бо чоловік і дружина 
належали до різних родів. Дружина 
належала до роду свого батька, і в рим-
лян саме дружина зберігала назву свого 
роду. Оскільки в ціле мають входити всі 
частини, сім’я не могла стати одиницею 
родової організації. Це місце займав 
рід [17, с. 277]. 

Рід як структур на одиниця родо-
племінного суспільного ладу і його мі-
фологія, підкреслює В. Петров, взає-
мо зв’язані. На етапі грецьких genea і 
латинських gentes для роду характерні 
спільні релі гійні свята і священні обря-
ди, виконувані на честь певного бога  – 
родоначальника роду. Як першопредок, 
цей бог означався особливим іменем. 
Кожен рід веде своє походження від 
одного з богів. Отже, робить висновок 
В. Петров, відповідно до цього міфи – це 
генеалогічні легенди, а боги належать до 
категорії родоначальників. Родове ім’я 
створювало родовід. Це родове ім’я мало 
свідчити про факт спільного походжен-
ня його нащадків [28, с. 19].

Ідеологічна єдність родів племені 
виражалася і підтримувалася насампе-
ред збереженням усіма членами роду 
непохитності свідомості єдності свого 
походження і, отже, спорідненості. Тут 
завжди знаходили свою опору солідар-
ність роду, взаємний захист і взаємна 

допомога її членів. Яскравим виражен-
ням ідеологічної єдності кожного роду 
в племені був спочатку тотем, а пізні-
ше  – ім’я, що являло собою власне ім’я 
предка, який поклав основу цього роду. 
Ім’я це було завжди історично реальним. 
Найважливішу роль у збереженні ідео-
логічного зв’язку роду в підтримці його 
суспільної значимості грав ретельно збе-
режений родовід, який доходив часом 
близько 20 і більше колін [9, с. 117].    

Племінний і родовий побут та по-
шанування предків зберігаються досить 
довго, залежно від живучості родопле-
мінної свідомості, пам’яті про загальне 
походження та зв’язків родичів – одно-
племінників. Організований родовий 
побут вимагає, щоб із збільшенням кіль-
кості поколінь не згасала в них жива і 
ясна свідомість родового зв’яз ку, щоб у 
самому побуті були обставини, які по-
стійно б підтримували і освіжали родо-
ву пам’ять. Нагадуванням родового та 
племінного зв’язку слугували могили 
предків. Більш потужним нагадуванням 
родового та племінного зв’язку служили 
військові дії, які, виникнувши за умов 
родового побуту, були головною причи-
ною, що розвивала і підтримувала його в 
родоплемінній свідомості. Захист свого 
роду від ворожих сусідів природно об’єд-
нує людей. Плем’я в важкій ситуації має 
бути єдиним; його особистий інтерес у 
тому, щоб якомога далі розширювалась 
мережа родового зв’язку, захоплюючи 
якомога більшу кількість осіб. Його по-
двиги і успіхи – підстави для загального 
торжества, на якому свідомість родово-
го зв’язку підігрівається і закріплюється 
новим перевеслом єдності; його біди і 
невдачі – загальна біда, що поширюєть-
ся на всіх,  – це знову вузол зв’язку. Чи 
новий ворог, чи нова справа – то новий 
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привід для родів племені згадати свої 
родові зв’яз ки, своїх славних предків, 
їхні звитяги, торжества перемог і пора-
зок [12, с. 129–130].  

Особливістю розміщення поселень 
венедів зарубинецької культури в III ст. 
до н. е. – II ст. н. е., яка, на погляд Є. Мак-
симова та В. Петрова, «відбиває соціаль-
ний устрій зарубинецького суспільства, 
є розташування поселень гніздами» [16, 
с. 17]. Територія розповсюдження па м’я-
ток зарубинецьких венедів іноді уявля-
ється у вигляді великого простору, що 
займав Полісся та лісостеп від Західного 
Бугу до верхів’їв Десни та по Дніпру від 
гирла Березини до Тясмину, спільною 
площею близько 450 тис. кв. км. В дій-
сності зазначені межі зарубинецької те-
риторії фіксували лише крайні точки до-
сліджених зарубинецьких пам’яток. На 
жаль, досліджені та топологічно близькі 
па м’ят ки виявлені на порівняно невели-
ких за площею (близько 10 тис. кв. км 
кожен) районах, де, за спостереженнями 
Є. Максимова, «поселення та кладовища 
розташовувалися компактними групами 
(«гніздами»)», які «структурно відпові-
дали давнім племенам. Між регіонами, 
як показують дані багаторічних археоло-
гічних спостережень, знаходилися сла-
бозаселені великі простори, які являли 
собою міжплемінні землі, що, ймовірно, 
використовувалися як мисливські угід-
дя» [14, с. 36, карта 8, 9]. Наші розрахун-
ки племінних площ літописних хорватів 
виявили, що вони разом із міжплемін-
ними землями складали від 20 до 96 кв. 
км [42, с. 165–167, рис. 58, 59, табл. 12].

Кожне слов’янське поселення зару-
бинецької культури, підкреслює Є. Мак-
симов, «слід розглядати як місце прожи-
вання однієї або кількох громад, група 
яких становила плем’я. На цю структуру 

вказує розміщення поселень «гніздами», 
які утворювали плем’я; між племенами 
знаходився, іноді значний, вільний про-
стір» [13, с. 172]. Кожне поселення схід-
них слов’ян є залишками не окремого 
соціального організму, а лише його скла-
довою частиною, на наш погляд, – одно-
го із родів племені [42, с. 243]. 

Гнізда поселень венедів 
зарубинецької культури Білорусі
Верхньодніпровський регіон у скіф-

ські часи був зайнятий племенами не-
врів милоградської культури, численні 
па м’ятки яких, виявлені майже в 200 
пунктах, говорять про досить щільне 

Рис. 1. Гнізда № 1–5 поселень венедів 
Білоруського Подніпров’я
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заселення. Дослідники, які працювали 
над вивченням пам’яток на території Бі-
лорусії (П. Третьяков, О. Мельниківська, 
Л. Поболь та ін.), підкреслює Є. Макси-
мов, «неодноразово відзначали терито-
ріальний збіг милоградських і заруби-
нецьких пам’яток, а також наявність між 
ними хронологічного стику. Ці дані за 
умови існування певної близькості дея-
ких елементів культур того й іншого на-
селення, зокрема в похоронному 
обряді, об’єк тивно вказують на 
можливість контактів між ми-
лоградським та зарубинецьким 
населенням Південно-Східної 
Білорусі» [14, с. 37].

Племена венедів зарубинець-
кої культури в басейні Десни, на 
думку П. Третьякова, розташо-
вувалися звичайно гніздами  – 
по 5–7, навіть 10  – на відстані 
0,5–2-4 км одне від одного. Це 
відображало особливості сус-
пільної структури племен того 
часу: маленьке поселення нале-
жало роду; гніздо поселень родів 
було одним із племен  [45, с.  73] 

венедів. Таке ж розміщення па-
м’я ток спостерігаємо в При п’ят-
ському, Верхньодніпровському, 
Південнобузькому і Деснянсько-
му регіонах, де їхні групи («гніз-
да») розташовуються в гирлі Го-
рині, на могильовській ділянці 
течії Дніпра, на р. Соб – припли-
ві Південного Бугу, по Десні на 
північ від Брянська, по берегах 
Судості – притоки Верхньої Дес-
ни [13, с. 173]. 

Принцип інтервальності в 
розміщенні зарубинецьких по-
селень приблизно рівної відстані 
між пам’ят ками, запропонова-

ний А. Обломським, Р.  Терпиловським 
та О. Петраускасом, слушно зауважує 
С. Пачкова, «не може заперечувати пев-
ної відокремленості окремих племінних 
територій, що передбачає «гніздо» по-
селень». Кожен із виділених регіонів, 
розмірковує дослідниця, вірогідно, «ста-
новив територію споріднених племен. 
Це підтверджується занадто великою 
площею для одного племені в кожному 

Рис. 3. Гнізда № 10–13 поселень венедів 
Білоруського Подніпров’я 

Рис. 2. Гнізда № 6–9 поселень венедів на р. Сож
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з трьох регіонів. Картографування відо-
мих у даний час зарубинецьких пам’яток 
ніби не спростовує думки про наяв-
ність їхніх окремих скупчень»  [21, 
с.  6; 23, с.  45]  – «гнізд» поселень. 
Закономірність у розташуванні па-
м’яток гніздами відзначена Ю. Куха-
ренком для зарубинецьких пам’яток 
При п’яті [10, с. 11]. 

Пам’ятки венедів зарубинець-
кої культури на території Білорусі 
О. Єгорейченко локалізує в басей-
ні Прип’яті та на Верхньому Дні-
прі в межах Гомельської і південній 

частині Могильовської областей. У По-
ліссі вони частіше зустрічаються в по-
річчі При п’яті і вздовж течії її правих 
приток. Найбільша їх концентрація 
відзначена в Пінському і Столінському 
районах Брестської та Житковіцькому 
районі Гомельської областей (Велемичі, 
Вороніно, Атвержичі, Погост, Ремель, 
Рубль, Семурадці та ін.), де знаходяться 
найбільш урожайні на території Білорусі 
дерново-карбонатні землі.

Верхньодніпровський варіант зару-
бинецької культури об’єднує па м’ятки, 
розташовані по Дніпру від впадання в 
нього При п’яті на півдні і приблизно до 
Бихова Могильовської області на пів-
ночі. У сферу його поширення входять 

Рис. 5. Гнізда № 18–20 поселень венедів 
на р. Прип’ять

Рис. 4. Гнізда № 14–17 поселень венедів

Рис. 6. Гнізда № 21–22 поселень венедів 
на р. Прип’ять
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також нижня течія Березини, Друті, 
Сожу й Іпуті. Причому максимальна 
концентрація зарубинецьких поселень 
і кладовищ спостерігається на ділянці 
Дніпра між гирлами Березини і Сожу. 
Саме тут досліджені такі пам’ятки, як 
Чаплинський комплекс, Гарошків, Ка-
лочин, Мілоград, Мохів та ін.  [7, с.  234, 
рис. 67].

У Східному Поліссі та Білоруському 
Подніпров’ї знахідки племен заруби-
нецької культури відомі 
не тільки на поселеннях, 
але і на городищах, які, 
до племен зарубинець-
кої культури, займали 
племена милоградської 
культури. До того ж, від-
значає О. Єгорейченко, 
«в окремих мікрорайо-
нах, де спостерігається 
висока концентрація 
зарубинецьких посе-
лень, можливо, також 
існували гнізда, в яких 

налічували 3–5 поселень. Серед заруби-
нецьких поселень на території Білорусі 
переважають такі, площа яких не пере-
вищує 3 га. У Середньому Подніпров’ї 
територія, зайнята окремим поселенням, 
значно менша, вона коливається в межах 
0,1–2 га, що було викликано топографіч-
ними особливостями їх розміщення» [7, 
с. 237].    

У Білорусі до теперішнього часу, від-
значає Л. Поболь, збереглися мисові, 

Рис. 8. Гнізда № 28–29 поселень 
венедів на р. Прип’ять

Рис. 9. Гніздо № 30 поселень 
венедів на р. Друть

Рис. 7. Гнізда № 23–27 поселень венедів на річках Прип’ять, Горинь, Ствига
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болотні, острівні та пагорбні городища 
кількістю близько двох тисяч, які пере-
важно були адміністративно-релігійни-
ми центрами родів та племен, при по-
требі, місцями захисту від ворога. Вони 
розташовувалися в басейнах певних 
річок. У межах таких територій під час 
археологічних досліджень виявлені міс-
ця поселень племен зі своїми кладови-
щами культур: милоградської, ранньої і 
пізньої зарубинецької, празького типу. 
Такими родоплемінними центрами для 
всіх перерахованих культур були горо-
дища в Чапліні, Горошкові, Мілоградах, 
Щаткові, Дмитровичах, у Турівському 
межиріччі Прип’яті–Ствиги і багато ін-
ших [29, с. 69].

Продовжуючи розпочате в попе-
редніх статтях дослідження племінної 
структури слов’ян VII–ІІІ  ст. до н. е., 

в першій половині статті на Рис. 1–13 
приводимо гнізда поселень венедів за-
рубинецької культури (№ 1–36) на те-
ренах Білорусі, які виділені штриховою 
лінією та пронумеровані на фрагментах 
карт масштабу 1:850000. Зібрана нами 
інформація про племінні гнізда венедів 
Гомельської, Мінської, Могильовської і 
Брестської областей зведена в Таблицю 1, 
де вказані: назва населеного пункту і ра-
йон, річка біля розташування пам’ятки, 
її тип (поселення, городище) та джерело 
інформації.

Рис. 10. Гніздо № 31 поселень 
венедів на р. Віхра

Рис. 11. Гнізда № 32–34 поселень венедів 
на річках Свіслоч і Березина

Рис. 12. Гніздо № 35 поселень венедів 
на р. Уша (Березина)

Рис. 13. Гніздо № 36 поселень венедів 
на р. Виня
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Рис. 14. Гнізда поселень венедів зарубинецької культури Верхнього Подніпров’я

Таблиця 1
Зарубинецька культура венедів середини ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. 

на території Білорусі

№ 
пор. Населений пункт Тип Район Джерело Річка Гніздо 

посел.
№ 

рис.
Білорусь, Гомельська обл. 

1 Асаревичі г Брагінський [1, с.228, №1] Лебедівка 1 12 Ст. Храковичі г Брагінський [1, с.232, №66] Брагінка 
3 Колибань п Брагінський [1, с.230, №35] Брагінка

2 14 Капорінка г Брагінський [1, с.230, №32] Брагінка
5 Стара Єлча г Брагінський [1, с.232, №61] Брагінка
6 Бивалькі г Лоєвський [1, с.263, №475] Дніпро 3 17 Городок г Лоєвський [1, с.264, №483] Дніпро

8 Мохов І г Лоєвський [1, с.265, №495]; 
[2, табл. І.54] Дніпро

4 1
9 Мохов ІІ г Лоєвський [1, с.265, №496]; 

[2, табл. І.52] Дніпро

10 Волкошапка г Лоєвський [1, с.263, №479] Дніпро
5 111-

12
Липняки, 
Ястребка г Лоєвський [1, с.264, №491, 

522] Дніпро

13 Вилево г Добруський [1, с.245, №237] Іпуть 6 214 Вилево ІІІ п Добруський [1, с.245, №239] Іпуть
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15-
16 Гомель, Любни г Гомельський [1, с.240, №172; 

с.242, №192] Сож
7 217 Калініно п Гомельський [1, с.241, №186] Сож

18 Поколюбичі ІІ г Гомельський [1, с.243, №206] Сож 
19 Новоселки г Вітківський [1, с.235, №110] Сож 8 220 Хальч г Вітківський [1, с.239, №149] Сож
21-
22 Прісно І, ІІ г Вітківський [1, с.236, №116, 

117] Сож 9 2
23 Прісно V п Вітківський [1, с.236, №121] Сож
24-
25 Завушель, Холмеч г Річицький [1, с.283, №728; 

с.287, №777] Дніпро
10 3

26 Рудня Марима-
нова г Лоєвський [1, с.266, №506] Дніпро

27 Заспа г+п Річицький [1, с.283, №730] Дніпро

11 3

28-
29 Колочин І, ІІІ г+п Річицький [1, с.283, №736; 

с.284, №738] Дніпро

30 Красний Міст г Річицький [1, с.284, №743] Дніпро
31 Леваші І г+п Річицький [1, с.285, №745] Дніпро
32 Луначарськ г+п Річицький [1, с.285, №749] Дніпро

33 Мілоград г Річицький [1, с.285, №754]; 
[2, табл. І.55] Дніпро

34 Лиски г Річицький [1, с.285, №747] Ведрич 12 335 Осовок г Річицький [1, с.286, №762] Ведрич
36 Глибов г+п Річицький [1, с.281, №710] Дніпро

13 337 Горошков г Річицький [1, с.282, №719]; 
[2, табл. І.56] Дніпро

38 Чорне г Річицький [1, с.288, №780] Дніпро

39 Горки (Красна 
Горка) п Жлобінський [1, с.252, №335] Дніпро 14 4

40 Проскурні г+п Жлобінський [1, с.253, №347] Дніпро
41 Залесся г Чечерський [1, с.298, №899] Сож 15 442 Чечерськ г Чечерський [1, с.300, №920] Чечера
43 Ворновка І г Корм’янський [1, с.258, №417] Сож 16 444 Ворновка ІІ п Корм’янський [1, с.258, №418] Сож
45 Задрутьє г+п Рогачовський [1, с.288, №791] Дніпро 17 446 Лучин г+п Рогачовський [1, с.290, №801] Дніпро

47 Обухівщина п Калинковиць-
кий [1, с.255, №379] Тур’я

18 5

48-
50 Слобідка І, ІІІ, ІV п Калинковиць-

кий
[1, с.256, №385, 

387, 388] Прип’ять

51 Юровичи І г Калинковиць-
кий [1, с.256, №395] Прип’ять

52-
54 Юровичи ІІ-ІV п Калинковиць-

кий
[1, с.256, №396-

398] Прип’ять

55 Стрельськ г Мозирський [1, с.272, №574] Прип’ять
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56 Мозир ІV п Мозирський [1, с.270, №553] Прип’ять
19 5

57 Пінниця п Мозирський [1, с.270, №558] Прип’ять

58 Вербовичі п Наровлян-
ський [1, с.273, №586] Митва

20 559-
60 Конотоп І, ІІІ п Наровлян-

ський
[1, с.274, №606, 

608] Митва

61 Наровля п Наровлян-
ський [1, с.274, №614] Дніпро

62 Дорошевичі п Петриков-
ський [1, с.277, №654] Прип’ять

21 6
63 Лясковичі п Петриков-

ський [1, с.278, №663] Прип’ять

64-
66 Новосілки І-ІІІ п Петриков-

ський [1, с.279, №673] Прип’ять 22 6

67 Погост ІІ п Житковиць-
кий [1, с.249, №303] Прип’ять

23 7

68 Ричів п Житковиць-
кий [1, с.249, №305] Ствига

69-
72

Семурадці І-ІІІ, 
VІ п Житковиць-

кий

[1, с.249, №306-
308, 311]; [2, 

табл. І.48]
Ствига

73 Сторожевці п Житковиць-
кий [1, с.250, №312] Ствига

74 Хільчиці п Житковиць-
кий [1, с.251, №320] Ствига

Білорусь, Брестська обл.

75 Ремель 3 п Столінський [1, с.118, №280-
282]; [2, табл. І.41] Горинь 24 7

76-
79 Велемичі І-ІV п Столінський [1, с.116, №252-

255]; [2, табл. І.42] Горинь
25 7

80 Давид-городок п Столінський [1, с.116, №263] Горинь
81-
82 Отвержичі І, ІІ п Столінський [1, с.117, №275, 

277]; [2, табл. І.45] Горинь
26 783 Столін І п Столінський [1, с.118, №287] Горинь

84 Кожан-городок п Лунинецький [1, с.108, №164] Прип’ять
27 7

85 Лахва п Лунинецький [1, с.109, №169] Смердь
86-
87 Борки, Камінь п Пінський [1, с.110, №189, 

200] Бобрик

28 888 Погост п Пінський [1, с.114, №227]; 
[2, табл. І.47] Бобрик

89 Чухово п Пінський [1, с.114, №232] Бобрик
90-
94 Лемешевичі І-V п Пінський [1, с.113, №212-

216] Прип’ять 29 8
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Білорусь, Могильовська обл.
95 Вязьма г Бихівський [1, с.391, №53] Друть 30 996 Хомичі г+п Бихівський [1, с.397, №92] Друть

97 Городок ІІІ г Метислав-
ський [1, с.412, №290] Віхра

31 10
98 Городок ІV г Метислав-

ський [1, с.412, №291] Віхра

99 Жужлянка г Осиповиць-
кий [1, с.413, №321] Жужлян-

ка 32 11
100 Зборск г Осиповиць-

кий [1, с.413, №324] Свіслоч

101 Єлізово г Осиповиць-
кий [1, с.413, №319] Березина

33 11102 Новоселки г Осиповиць-
кий [1, с.414, №330] Березина

103 Свіслоч ІІ г Осиповиць-
кий [1, с.414, №339] Свіслоч

Білорусь, Мінська обл.
104 Бичин-Чижаха г Березінський [1, с.346, №5] Березина

34 11105 Городище г Березінський [1, с.347, №9] Березина
106 Регісполь г+п Березінський [1, с.349, №32-33] Уса
107 Котово 2г+п Березінський [1, с.347, №15-17] Уша

35 12108 Замок (Муров) г Березінський [1, с.349, №26] Уша
109 Уша г Березінський [1, с.349, №27] Уша
110 Виня г Копильський [1, с.360, №169] Виня

36 13111 Дороговиця г Копильський [1, с.360, №170] Виня
112 Ржавка г Копильський [1, с.360, №171] Виня
113 Мислі г Копильський [1, с.360, №172] Виня
[1] Поболь Л. Д. Археологические памятники Белоруссии: Железный век. Минск: Наука и 

техника, 1983.
[2] Максимов Е. В. Зарубинецкая культура на территории УССР. Киев: Наукова думка, 1982.

Проаналізувавши розташування 
45 гнізд поселень неврів милоградської 
культури [40, с. 82, рис. 22, табл. І] та 36 
гнізд поселень венедів зарубинецької 
культури (Рис. 14), можемо відзначити, 
що і неври, і венеди протягом тисячі 
років проживали на одних і тих же зем-
лях Верхнього Подніпров’я, де прожи-
вали їхні нащадки – дреговичі [40, с. 98, 
рис.  33], і зберігали родоплемінний лад 
та його структуру.

Гнізда поселень венедів зарубинецької 
культури Середнього Подніпров’я

На більшій частині Середнього По-
дні пров’я до III ст. до н. е. існували міс-
цеві племена венедів, які мають глибоке 
пра слов’янське коріння. Тут на початок 
90-х у споріднених між собою групах 
племен зарубинецької культури (Тяс-
минській, Стугненській і Порось кій) 
Є. Максимовим зафіксовано понад 130 
поселень, городищ і курганів. Крім цих 
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племен, тоді північну частину Серед-
нього По дні пров’я займали племена 
підгірцівської культури  – відомо понад 
40 відкритих поселень і кладовищ  [13, 
с. 157; 34, с. 195–230; 37, с. 244]. На кінець 
ХХ  ст., підкреслює В. Баран, археолога-
ми було відкрито понад 500 поселень та 
кладовищ племен зарубинецької культу-
ри, досліджено понад 150 жител, більше 
1000 поховань [1, с. 168]. 

Суспільство венедів зарубинецької 
культури, на думку Є. Максимова, «було 
родоплемінним утворенням з усіма 
притаманними йому рисами. Племінна 
структура виявляється, наприклад, при 
розгляді племінної території, на якій 
поселення розташовувалися гніздами». 
Дослідник вважає, що «зарубинецькі по-
селення раннього періоду являли собою 
родові селища, жителів яких по в’я зу-
ють… родинні стосунки». Є. Максимов 
далі у висновках про зарубинецьку куль-
туру пише: «Розміри поселень – від 0,1 до 
1–2 га. Вони розміщувалися невеликими 
групами – гніздами» [13, с. 158, 166].

Слов’янські племена, на думку Л. Ні-
дерле, планували поселення залежно від 
умов місцевості і від причин виникнен-
ня поселення. Система окремих дворів 
(дворищ) була найбільш давньою, з цих 
дворів, унаслідок їх розростання, на 
зручних місцях виникали великі родо-
ві поселення кругового або вуличного 
планування [18, с. 326]. Житла на площі 
великого поселення, на наш погляд, роз-
міщувалися родовими дворищами  [43, 
с.  6–7] (Пилипенкова Гора) або вулич-
ними рядами (Великі Дмитровичі)  [16, 
с.  18]. За етнографічними даними, дво-
рище являло собою форму існування 
роду, що було поширене на Поділлі, По-
ліссі, Волині, Галичині та частково у Се-
редній Наддніпрянщині ще в ХVІІІ  ст., 

до нього входили близькі родичі по чо-
ловічій лінії (батько, сини, брати, сини 
братів, незаміжні сестри). Земля, угід-
дя, рухоме і нерухоме майно вважались 
спільною власністю роду [43, с. 6].

Гніздове розміщення поселень ха-
рактерне при розростанні роду. Етно-
графічні дані вказують на споріднені 
відносини між населенням одного гніз-
да. Археологічні відомості поселень 
зарубинецької культури, на погляд 
Є. Максимова, також свідчать про вели-
ку схожість між матеріалами, що похо-
дять з па м’я ток одного гнізда. Достатньо 
порівняти між собою простий і лоще-
ний посуд поселень Київської або Ка-
нівської групи, що збігається в багатьох 
деталях, щоб переконатися в цьому. На 
думку дослідника, «гнізда зарубинець-
ких па м’я ток були рівнозначними пле-
менам, об’єд нан ня яких становили те-
риторіальну етнокультурну спільність, 
наприклад, Середньодніпровську або 
При п’ятську» [15, с. 66].

Зарубинецькі поселення венедів у 
Середньому Подніпров’ї представлені 
старожитностями двох типів: городи-
щами і залишками неукріплених посе-
лень – селищами. Поселення розташова-
ні групами (гніздами). Одна така група 
знаходиться на місці сучасного Києва і 
нижче нього; інша – вниз по Дніпру між 
Ржищевом і Зарубинцями; третя прими-
кає до гирла Росі. Є залишки поселень у 
пониззі Тясмину і на лівому березі Дні-
пра, в басейні р. Трубіж і по нижній те-
чії Десни. Карта поселень обіцяє стати 
значно цікавішою після їх хронологічної 
класифікації, коли можна буде судити 
про рух населення, його чисельність у 
різні періоди і про групи синхронних по-
селень. На думку П. Третьякова, «угру-
повання (гнізда) поселень відображають 
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племінну структуру зарубинецького сус-
пільства» [45, с. 35]. 

Київ і Київська область. Київське 
гніздо поселень. Одне з поселень – Юр-
ковиця  – розташоване в північно-схід-
ній частині Києва на високому пагорбі 
правого берега Дніпра. Уламки амфор і 
наконечник стріли вказують, що посе-
лення на Юрковицькій горі виникло в 
III ст. до н. е., ймовірно, наприкінці цього 
століття. Поряд – на горі Киселівка – ар-
хеологами виявлене ще одне поселення 
гнізда. Воно розташоване на високому 
останку правобережного дніпровсько-
го плато, що височіє над рівнем Дніпра 
на 80 м. Розмір площі поселення по лінії 
північ – південь 210х340 м. На Киселівці 
культурний шар досягає 5 м товщини та 
складається з шести прошарків, що да-
туються від періоду бронзи до пізнього 
середньовіччя. Зарубинецький шар зна-
ходився на глибині 4–4,4 м [15, с. 27–28]. 
Знайдено уламки світлоглиняної амфори 
І ст. до н. е. – І ст. н. е. та бронзової фібули 
пізньолатенської схеми. Час виникнення 
поселення визначається знахідкою рим-
ського бронзового аса 200 р. до н. е. [15, 
с. 28, табл. V, 18, 19]. 

Одне з поселень венедів зарубинець-
кої культури Казаровицького гнізда 
(№  2) Києво-Святошинського р-ну Ки-
ївської області знаходилося в заплаві, на 
піщаному пагорбі лівого берега Ірпеня, 
поблизу гирла цієї річки. У найбільш ви-

сокій частині па-
горба досліджено 
археологами го-
родище, на якому 
виявлено жит-
ло прямокутної 
форми розміра-
ми 4,2х4,3м  [13, 
с.  8–9, табл. І, 33, 

34; 15, с. 21–23, рис. 4; 5]. Друге поселення 
Казаровицького гнізда – Лютіж – знахо-
дилося на правому березі р. Ірпеня, біля 
його гирла, серед боліт на невисокому 
піщаному пагорбі розміром 75х200 м. На 
площі 1,5 га виявлено багато залізного 
шлаку, уламки глиняного посуду, кістки 
тварин, залізні вироби та прикраси [3]. 

Кераміка родового поселення Лютіж 
відноситься до кількох поколінь пле-
мен неврів [40, с. 68–103] підгірцівської 
та венедів зарубинецької культур. Про 
спадковість спеціалізації металургів од-
ного із родів неврів і венедів на поселен-
ні Лютіж свідчать три зарубинецькі та 
одне підгірцівське житло прямокутної 
форми площею 12–16 кв. м. На поселен-
ні в результаті тривалого виробництва 
заліза виникло 411 ям, більша частина 
яких призначалася для випалювання 
вугілля. Виявлено залишки 15-ти залізо-
робних горнів колошникової конструк-
ції, зі штучним нагнітанням повітря, 
з передгорновою ямою та без неї  [15, 
с.  23–24]. Кераміка венедів зарубинець-
кої культури представлена звичайними 
кухонними горщиками, чорнолощеними 
мисками та горщиками. Зустрічається 
також посуд пізньозарубинецького часу 
та синхронні з ним уламки черняхівської 
кераміки та скла [15, с. 24, табл. II, 1-9], а 
також кераміка епохи бронзи [32, с. 128]. 

У визначенні віку зарубинецького 
поселення Лютіж необхідно брати до 
уваги масовий керамічний матеріал, ти-
повий для племен зарубинецької Над-
дніпрянщини I ст. до н. е. – I ст. н. е. Мож-
ливо, родове поселення Лютіж існувало і 
в II – на початку III ст. н. е., як думають 
автори публікації (Бідзіля і Пачкова), і 
навіть пізніший час – V–VI ст. н. е., про 
що свідчать окремі знахідки. Цілком 
імовірно, що Лютізький залізоробний 
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центр забезпечував Казаровицьке пле-
мінне гніздо поселень залізними виро-
бами протягом тисячі років, починаючи 
від підгірцівського часу [3, с. 73; 15, с. 25, 
табл. II, 1-4, 6, 8]. 

Бородянське гніздо (№ 4), що скла-
дається із трьох поселень, локалізоване 
нами південніше від смт Бородянка Ки-
ївської обл. недалеко від правого берега 
р. Здвиж по обидва боки від залізничної 

колії руху по-
тягів у напрям-
ку  ст. Клавді-
єво  [5, с.  205, 
табл. 4, 4а, 6, 
с. 208, карта]. 

Процівське гніздо (№ 5) складається 
із двох поселень, що розташовані на Лі-

вобережжі 
Дніпра біля 
с. Проців [5, 
с.  199, табл. 
80, 81, с. 201, 
карта].

На Лівобережжі Дніпра в локалізова-
ному нами Вовчківському гнізді (№ 6) 
одне з поселень розташоване на правому 
березі р. Трубіж біля с. Вовчків. У районі 
мосту виявлено кераміку зарубинецько-
го типу, біконічні плоскі прясла, брон-
зову та залізну фібули пізньолатенської 
схеми з суцільним пластинчастим при-
ймачем і прогнутим корпусом (I ст. н. е.) 

та брон-
зову під-
віску три-
к у т н о ї 
ф о р м и . 
Друге по-
с е л е н н я 
л о к а л і -
з о в а н е 
нами біля 

с. Пристроми Переяславського р-ну. По-
селення розташоване на дюнах лівого 
низького берега Трубежа в урочищі То-
варний гай [15, с. 52]. 

Стовп’ягівське гніздо (№ 7) посе-
лень розташоване в межиріччі річок Ка-
рань та Булатиця, одне поселення  – на 
березі Корані в урочищі Роги, друге – на 
північ від с. Стов п’яги Переяславського 
р-ну в ур. Ісковщина, третє – на північ-
ний схід на березі р. Булатиця [27, с. 237–
242, рис. 80.81, 85, 87]. 

В’юнищенське гніздо (№ 8) одного з 
племен венедів складається із трьох по-
селень, розташованих у гирлі р. Трубіж 
біля с. Циблі Переяславського р-ну Київ-
ської області на берегах Переяславської 
затоки, яка була утворена після затоп-
лення с.  В’юнище Канівським водосхо-
вищем  [27, с.  249–260, рис. 86.97, 112, 
113].  
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На лівому березі р. Трубіж нами ло-
калізоване Коржівське гніздо (№ 9) по-
селень венедів, яке складалося із трьох 
поселень, виявлених археологами біля 
сіл Коржі та Борщів у Баришівському 
р-ні на Київщині [32, с. 126, рис. 2.15, 18, 
19; 5, с. 181, табл. № 24, 25]. Трохи вище 
на берегах р. Трубіж на схід і південь від 
с.  Пасічна в Баришівському р-ні розта-
шовані три поселення Пасічного гнізда 
(№ 10) зарубинецької культури [5, с. 179, 
табл. № 6, 59, 83]. 

Поселення Іванковицького гніз-
да (№ 11) зарубинецької культури 
локалізовані на берегах р. Петіль у 

Васильківському р-ні на Київщині: чо-
тири на території с. Іванковичі та одне в 
ме жах сусіднього с. Мархалівка [5, с. 220, 
табл. № 62-65, 86]. 

Рославицьке гніздо (№ 12) поселень 
венедів складалося із двох поселень, ви-
явлених археологами в басейні р. Петіль 
біля сіл Рославичі та Гвоздів у Васильків-
ському р-ні [5, с. 220, табл. № 102, 104]. 

Ходосівське гніздо (№ 13) складаєть-
ся з городища і поселення зарубинецької 
культури, які 
розт ашов ані 
в Святошин-
ському р-ні 
біля р. Сіверка 
[13, с. 8–9, табл. 
І.22; 5, с.  277, 
табл. № 76, 77]. 

Таценківське гніздо (№ 14) поселень 
венедів зарубинецької культури лока-
лізоване біля с.  Таценки Обухівського 
р-ну Київської області. Два поселення та 
кладовище розташовані на берегах при-
токи Дніпра – річки Стугни, неподалік її 
гирла. У шарі потужністю близько 0,5 м 
і на поверхні знайдені уламки кераміки, 
фрагмент зернотерки, кістки тварин, 
металеві вироби, уламки античних ам-
фор рубежу н. е. [5, с. 277, табл. № 76, 77; 
15, с. 40, табл. XI, 9, 12; XII, 1-6, 8, 10-13; 
табл. XIII, 12]. Тут знайдено також ти-
глі для плавки кольорового металу, по-
над десять фібул. Три фібули  – гладкі 
дротяні середньолатенської схеми, одна 
зарубинецького типу з трикутним щит-
ком – І ст. до н. е.; дві причорноморські 
парні фібули  – І  ст. н. е. Наконечник 
стріли вказує більш ранню дату (III  ст. 
до н. е.) і відноситься до підгірцівського 
поселення скіфів-орачів, яке було тут ра-
ніше. Зарубинецький матеріал Таценків 
датується фібулами та уламками амфор 
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І ст. до н. е. – I ст. н. е.; пізньозарубинець-
ких – II–III ст. н. е. [15, с. 40, табл. XII, 7, 
9, 14; XIII, 1-11, 13-17; 40, с. 88, рис. 23]. У 
Таценківське гніздо входило поселення 
біля с. Великі Дмитровичі, розташоване 
в урочищах Кутполі і Кулаківщина, на 
схилі пологого підвищення, зверненого 
до Дніпра. За уламками амфор поселен-
ня датується IІІ–I  ст. до н. е.  [5, с.  277, 
табл. № 15; 15, с. 19, 38–39, рис. 1, № 42, 
43]. До гнізда входило поселення біля 
с.  Нові Безрадичі, яке знаходилося на 
північній окраїні села, на мисі високого 
правого берега Дніпра. В. Даниленко да-
тує поселення IІІ–IV ст. н. е. і відносить 
його до пізнішого етапу зарубинецької 
культури, яка з черняхівською представ-
ляла на По дніп ров’ї основну лінію роз-
витку сло в’ян [15, с. 39].

Городище Витачів та поселення, які 
входять до Витачівського гнізда (№ 15) 
венедів, знаходяться на пагорбах пра-
вого берега Дніпра в північній околиці 
с.  Витачів Обухівського р-ну. Пагорби 

корінного берега Дніпра, де розташовані 
поселення, здіймаються майже на 45 м 
над сучасним рівнем Канівського водо-
сховища [5, с. 278, табл. № 27; 13, с. 8–9, 
табл. І.15]. 

Гребенівське гніздо (№ 16а) посе-
лень венедів зарубинецької культури на 
території Ржищівської ОТГ на Київщині 
розташоване на правому березі Дніпра, 
складалося із трьох поселень та одного 
городища [5, с. 251, табл. № 30, 31, 33, 34]. 
Поряд із двох зарубинецьких городищ 
складалося Ржищівське гніздо (№ 16б). 
Одне городище виявлене в Ржищеві на 
горі Іван, а друге – в Балико-Щучинці на 
горі Чучин [15, с. 41–42, рис. 1.54, 55]. 

Городище в ур. Городок входило до 
Ходорівського гнізда (№ 17), розташо-
ваного на високому березі Дніпра Ржи-
щівської ОТГ на Київщині. На городи-
щі зарубинецької культури виявлено 
2 житла, 2 господарські будівлі та 15 ям 
для збереження продуктів. Серед зна-
хідок городища уламок чорнолакової 
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імпортної посудини та амфорний мате-
ріал ІІ  ст. до н. е.  – І  ст. н. е. Друге по-
селення гнізда виявлене археологами 
біля Ходорівської затоки  [27, с.  70–72, 
рис. 17.59, 61; 15, с. 19, 56]. 

Черкаська, Вінницька, Житомирська 
і Дніпропетровська області

На Черкащині в місті Каневі та його 
околицях виявлені поселення поблизу 
сіл Бучаки, Студенець, Селище (поселен-
ня і кладовище), на Пилипенковій Горі, 
на горі Московці, поблизу сіл Пекарі, 
Хмільна, Грищинці, Пищальники, Трос-
тянець, Монастирок, Зарубинці (кладо-
вище), Бабина Гора, Дідів Шпиль (кла-
довище). Усі поселення одного «гнізда» 
були розташовані на незначній від далі 
одне від одного. Кожне гніздо займало 
вздовж течії річки невели кий простір 
довжиною 15–20 км, мабуть, утворюючи 
ядро племені [13, с. 172; 16, с. 17]. Більш 
високий рівень гніздового розташуван-
ня поселень племені відповідає зонам 
концентрації пам’яток. Такі різні за роз-
мірами зони об’єднують низку гнізд, що 
нерідко займають чималу ділянку річ-
кового басейну. Між гніздами поселень 
можна виявити незаселені землі протяж-
ністю від кількох десятків до 100–150 км. 
Звичайно, зауважує Я. Баран, «до певної 
міри їх розміри визначаються ступенем 
археологічного вивчення даного регіону, 
проте реальність їх існування не викли-
кає сумнівів» [2, с. 153–154].

Між колишніми селами Трахтемиро-
ва – Монастирок і Зарубинці, – що були 
затоплені Канівським водосховищем, на 
Східному городищі, розташованому на 
високому березі Дніпра в ур. Городок, по-
слідовно існували укріплені поселення 
венедів зарубинецької культури, племен 
антів VІІІ–Х ст. та уличів ХІІ–ХІІІ ст., які 

входили в Зарубинецьке гніздо (№ 18) 
на Канівщині. До гнізда також входило 
поселення зарубинецької культури біля 
с. Зарубин-
ці на Малій 
Горі  [13, 
с. 8–9, табл. 
І.10, 12; 27, 
с.  101, 103, 
107, рис. 
21.89, 95]. 

Бучацьке-1 гніздо (№ 19) складалося 
із трьох поселень зарубинецької культу-
ри на березі Дніпра в Канівському р-ні. 
Одне з них виявлене археологами біля 
с. Бучак, яке знаходиться в ур. Під Поня-
товським, друге – на північ від Рожаної 
Криниці, третє  – на пагорбі Козацький 
шпиль  [27, с.  139–143, 152, рис. 51.116, 
117, 120]. У Бучацькому-2 гнізді (№ 20) 
локалізовано два поселення венедів 
на південь від с.  Бучак. Одне виявлене 
архео логами на горі Лисуха, друге  – на 
північ від цієї гори [15, с. 45, рис. 1, № 62, 
64; 27, с. 159–160, рис. 50.124, 125].

До Студенецького гнізда (№ 21) вхо-
дило два поселення і городище. Одне по-
селення біля с.  Студенець в ур. Бугайо-
во, друге за 2,8 км на південний схід від 
пристані с. Бучак в ур. Борисівщина. За-
хисним цен-
тром гнізда 
було городи-
ще, збудоване 
венедами на 
оточеній яра-
ми Бабиній 
горі, яка зді-
ймається над 
Дніпром на 
висоту 35  м 
і має фор-
му підкови. 
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Городище укріплене подвійною лі нією 
земляних валів і ровів  [27, с.  162–164, 
рис. 50.126, 128, 130]. 

Канівське гніздо (№ 22) складалося 
із трьох поселень і городища, одне роз-
ташоване в околиці Канева в районі Но-
воселиці на пагорбі надзаплавної тераси, 
оточеному двома балками. Тераса висо-
тою 5 м, відстань від Дніпра 1,4 км. Дру-
ге поселення знаходиться на пагорбі на 
правому боці Кістянецького яру. Третє – 
в центральній частині Канева в ур. Лан, а 
городище – на горі Московка [13, с. 8–9, 
табл. І, 5-6; 27, с. 180–190, рис. 1, № 146, 
148, 154, 156]. 

Два поселення Пекарського гнізда 
(№ 23) локалізовано в околицях с. Пекарі 
та хутора Хмільна Канівського р-ну [16, 
карта 1.66, 67].

Наприкінці латенського часу один з 
ареалів поширення зарубинецької куль-
тури знаходився на При п’ят ському По-
ліссі. Його південно-західну частину, на 
думку В. Онищука, складали па м’ят ки 
Волинського Полісся, злокалізовані в 
нижніх течіях Стоходу (Черськ), Гори-
ні (Могиляни, Тріскині), Случі (При-
случ), Стиру (Бишляк, Великі Толковичі, 
Зелениця, Іванчиці, Мульчиці, Мура-
вин та  ін.) (гнізда поселень на р.  Стир 
проілюстровані нижче  – № 56, 57). 

Відбувається заселення зарубинецьки-
ми племенами території Південного По-
бужжя [22, с. 210].

У Південнобузькому басейні на Він-
ниччині П. Хавлюком виявлено ряд по-
селень венедів зарубинецької культури 
I ст. до н. е. – I ст. н. е.: Мар’я нівка, Ко-
чурів (гніздо № 26) та ін. Археологічні 
дослідження підтвердили зарубинецьку 
культурно-етнічну належність па м’я ток, 
кількість яких у 90-ті роки ХХ ст. дося-
гла 90 (89 поселень і 1 кладовище). Ареал 
зарубинецьких па м’я ток регіону на пів-
денному заході обмежений р. Дністер, на 
півдні  – пограниччям лісостепу і степу. 
На півночі і північному заході він змика-
ється з Поліссям, а на сході – з середньо-
дніпровськими па м’ят ками. У середи ні 
цього ареалу поселення розташовані 
нерівномірно. Основна їх частина скон-
центрована в басейні р. Соб і примикає 
до Буго-Дніпровського вододілу. Другий 
район  – бе-
реги Півден-
ного Бугу 
та його малі 
притоки. Ре-
шта території 
заселена рід-
ше (рис. 15) 
[48, с. 107].   

У Могилів-Подільському р-ні на 
Дністрі Є. Максимов зафіксував заруби-
нецькі поселення гнізда (№ 24) біля сіл 
Григорівка і Бронниця [13, таб. І, 71, 72].
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У Вінницькому р-ні локалізоване 
Вороновицьке гніздо (№ 25) венедів із 
трьох поселень, розвіданих П. Хавлюком 
біля річки Воронка в 1981  р. Два посе-
лення розташовані біля м.  Вороновиця, 
одне – біля с. Комарів [55, № 201, 210, 211]. 

У Гайсинському р-ні на Вінниччи-
ні нами локалізовано Носівське гніздо 
(№ 27), що складалося із двох поселень, 
розташованих на високому пагорбі, об-
меженому долиною струмка та яром [4, 
с. 260, карта 18, 6, 7]. Поряд в околицях 
хутора Карбовського (№ 28) на висо-

кому схилі пла-
то П. Хавлюком 
зафіксовано три 
з а р у б и н е ц ь к і 
поселення  [59, 
№ 25, 249, 250]. 

На берегах р. 
Соб розташовані 

два гнізда  – Паріївське (№  29) та Дми-
тренківське (№ 30).

У Гайсинському р-ні також локалізо-
вано Сокілецьке гніздо (№ 31), до яко-
го входило два поселення І ст. н. е. біля 
с. Сокільці, розташованих в заплаві Пів-
денного Бугу [15, с. 19, рис. 1.6; 59, № 24, 
252]. Біля с. Кузьминці археологами ви-
явлене іще одне поселення Сокілецького 
гнізда [4, с. 260, карта 18, 10].

У Жмеринському р-ні локалізова-
но нами два гнізда поселень венедів 
зарубинецької культури, розвіданих 
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П. Хавлюком у 1986 і 1988 роках. Новосе-
лицьке гніздо (№ 32) складалося із двох 
поселень, розташованих на одному із 
припливів р. Рів. Друге гніздо (№ 33) теж 
мало два поселення, розташовані біля 
с.  Почапинці на берегах р. Рівець  [53, 
№ 11, 32, 33, 35]. 

У Тульчинському р-ні розвідкою 
П.  Хавлюка в 1982  р. виявлено два по-
селення на берегах р. Сільниця біля 
с. Гути [54, № 185, 186], що ми локалізу-
вали як гніздо зарубинецької культури 
(№ 34).

У Тиврівському р-ні на берегах Пів-
денного Бугу локалізовано два гнізда по-
селень венедів зарубинецької культури. 
Кліщівське гніздо (№ 35) складалося із 

чотирьох поселень, розвіданих П. Хав-
люком у 1958, 1981, 1982 роках. Рогізнен-
ське гніздо (№  36)  – із трьох поселень, 

виявлених археологом у 1988  р.  [56, 
№ 117–119, 220, 221, 232, 233].

У Немирівському р-ні локалізоване 
Рубаньське гніздо (№ 37), що складало-
ся із двох поселень, розвіданих у 1988 р. 

П. Хавлюком біля с.  Рубань  [57, № 76, 
77]. Поряд було розташоване Кіровське 
(№ 38) плем’я венедів, воно теж склада-
лося із двох поселень (П. Хавлюк. 1974, 
1988): одне біля с. Монастирок, інше біля 
с. Кірове [57, № 58, 127]. 

У Немирівському р-ні локалізова-
не Бугаківське гніздо, до якого вхо-
дило чотири поселення (№ 39), а в 
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Липовецькому Зозівське складалося із 
двох поселень (№ 40).

У Житомирській області на лівому 
березі р. Тетерів біля м.  Коростишева 
локалізовано Коростишівське гніздо 
(№ 41), що складалося із двох поселень [52, 

№  579, 579а]. 
Поряд на р. 
Мика, що є 
п р и п л и в о м 
Тетерева біля 
с.  Травневе 
Коростишів-
ського р-ну, 
виявлено ще 
одне гніздо 
(№ 42), яке 
теж складало-
ся із двох по-
селень  [52, № 
185, 186]. 

Йосипівське гніздо (№ 43) лока-
лізоване в Магдалинівському р-ні на 

Дніпропетровщині. Одне з поселень 
гнізда знаходилося в 1,5 км на північ-
ний-захід від с.  Йосипівка на лівому 
березі р. Орель в урочищі Пляж. На па-
м’ят ці виявлені матеріали епох неоліту, 
бронзи, венедів зарубинецького часу та 
антів пеньківської культури. Друге роз-
ташоване північніше села на лівому бе-
резі р. Орель в урочищі Лиман [32, с. 124, 
рис. 2.10, 11]. 

У Чернігівській області на правому 
березі р. Снов локалізоване Конотоп-
ське гніздо (№ 44), що складалося із 5 
поселень венедів. Три з них виявлені в 
Городнянському р-ні біля с. Конотоп, ще 
два поселення – в Сновському р-ні біля 
с. Смяч [32 с. 146, 151, рис. 2.77-79, 96,97]. 

Петрушинське гніздо (№ 45) локалі-
зоване в Чернігівському р-ні біля р. За-
мглай. Тут біля с. Петрушин були вияв-
лені два зарубинецьких поселення  [32, 
с. 149, рис. 2.90, 91].

Сумська область. Територію поши-
рення зарубинецьких пам’яток Є.  Мак-
симов у 1982  р. розділив на п’ять регі-
онів. Перший регіон займає територію 
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Середнього По дніпров’я від гирла Десни 
на півночі до гирла Тясмина на півдні. 
Другий регіон  – це область При п’ят-
ського Полісся. Третій регіон розташова-
ний у Beрхньому По дніп ров’ї, в основно-
му по прибережжі Дніпра від Березини 
до При п’яті, а також по лівому допливу 
Дніпра  – Сожу. Четвертий регіон роз-
ташований у верхній течії Десни, голо-
вним чином у межах Брянської області 
РФ. Хронологічно і типологічно до цього 
регіону примикають розташовані на пів-
денний схід від нього па м’ятки Дніпров-
ського Лівобережжя, відкриті в поріччі 
Трубежу – лівої притоки Дніпра. П’ятий 
зарубинецький регіон знаходиться в 
Південному Побужжі. Тут поселення та 
кладовища розташовуються на берегах 
Південного Бугу та на р. Соб. Па м’ят ки 
датуються І  ст. до н. е.  – ІІ  ст.  н.  е.  [13, 
с. 9–10, табл. I].  

Р. Терпиловський, А. Обломський 
та ін. в 2010 р. розділили пізньозаруби-
нецькі па м’ятки на 10 регіонів. 1 – па м’ят-
ки типу Гриневичі; 2 – волино-подільська 
група; 3  – пам’ятки типу Мар’я нів ки; 
4 – типу Лютіж; 5 – типу Почеп; 6 – типу 
середнього шару Тушемлі; 7 – типу Кар-
тамишево-2; 8 – типу Тернівки-2; 9 – Хо-
перська група (типу Шапкіно-Інясєво на 
Дону); 10 – типу Грині [32, с. 166, рис. 1].

Хижкивське 
гніздо (№ 46) ло-
калізоване в Ко-
нотопському р-ні 
на лівому березі 
р. Сейм. Обидва 
поселення гніз-
да розташовані 
на 2 км південні-
ше с.  Хижки  [32, 
с.  136, рис. 2.44, 
45]. 

На правому березі  р. Сейм у Пу-
тивльському р-ні на Сумщині локалізо-
ване іще одне гніздо із трьох поселень – 
Красне (№ 47). Два з них розташовані 
біля с. Красне, а одне – біля с. Пруди [38, 
с. 45–46, рис. 1.7-9]. 

Путивльське гніздо (№ 48) теж ви-
явлене на правому березі Сейму – одне 
біля м. Путивль, друге біля хутора Піш-
кове [15, с. 19, рис. 1.94, 98]. 

Харівське гніздо (№ 49) складалося 
із двох поселень біля с. Харівка та с. Зі-
нове [16, карта 1.89, 90]. 

Вище по  р. Сейм знаходило-
ся Чап лицьке гніздо (№ 50) із трьох 
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поселень [38, с. 46, рис. 1.15-17] і Волин-
цівське гніздо (№ 51) із двох поселень, 
що розташовані біля сіл Волинцеве та 
Іванівка [38, с. 46, рис. 1.18, 19]. 

Ховзівське гніздо (№ 52) поселень 
венедів зарубинецької культури лока-
лізоване в Путивльському р-ні на Сум-
щині. Одне поселення розташоване на 
південний захід від с. Ховзівка на право-
му березі р. Клевень (правий приплив 
р. Сейм). Друге поселення виявлене ар-
хеологами на лівому березі р. Клевень 
між урочищами Кулига та Вегерівка 
за 800 м на північний захід від околиці 
села [32, с. 137, рис. 2.48, 51].  

Березівське гніздо (№ 53) поселень 
локалізоване в Великописарівському 
р-ні. Одне поселення розташоване на лі-
вому березі р. Ворсклиця (правий при-
плив р. Ворскла) в 1 км на південний 
схід від с. Березівка (через річку). Друге 
поселення виявлене археологами теж на 
лівому березі р. Ворсклиця на північний 

захід від с.  Солдатське  [32, с.  135–136, 
рис. 2.42, 43].

У Полтавській області локалізо-
ване одне гніздо поселень (№ 54), що 
складалося із двох поселень, розташо-
ваних біля с. Марківка і Цибулі в Пол-
тавському р-ні біля р. Ворскла [32 с. 141, 
рис. 2.64, 66].

У Харківській області в Зміївському 
р-ні нами локалізоване одне гніздо ве-
недів (№ 55), яке складалося з поселень, 
розташованих на берегах р. Мож біля 
сіл Колісники та Тимченки  [32 с.  143, 
рис. 2.71, 72].   
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У Рівненській області більшість па-
м’я ток венедів розташовані в нижній те-
чії р. Стир. В с. Бишляк, Великі Телковичі, 
Мульчиці і Муравин відкриті поселен-
ня, а в с. Зелениця, Іванчиці – поселен-
ня і кладовища. Разом із кладовищем 
у Черську вони становлять невелику 
південно-західну частину Прип’ятсько-
Поліської групи зарубинецької культу-
ри  [39, с.  99], в якій на берегах р. Стир 
локалізовано два гнізда поселень. Муль-
чицьке гніздо (№ 56) – із трьох поселень 
на лівому і правому березі Стиру в Во-
лодимирецькому р-ні біля сіл Мульчиці, 
Бишляк та Великі Телковичі  [39, с.  98, 

карта 8, 9, 11, 13, 14]. Зарічнянське гніз-
до (№ 57) – із двох поселень, розташова-
них біля смт Зарічне.  

У Білгородській області РФ на пер-
шій надпойменій терасі р. Ворсклиця 
біля с.  Мокра Орловка (№ 58) Грайво-
ронського р-ну археологами виявлено 

два поселення гнізда зарубинецької 
культури. Наступне гніздо із двох посе-
лень локалізоване біля с.  Окуні (№ 59) 
Чернянського р-ну на березі р. Оскол [32, 
с. 65, табл. 1; 66, табл. 2].

У Брянській області РФ у басейні 
р. Судость нами локалізовано три гнізда 
поселень венедів зарубинецької куль-
тури. Так, у Жирятинському р-ні біля 
с.  Дмитрово (№ 60) були розташовані 
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три поселення племінного гнізда  [32, 
с.  52, табл. 1]. Також із трьох поселень 
складалося сусіднє – Синьковське гніз-
до (№ 61)  – у тому ж районі  [19, с.  41, 
карта 10.10, 11]. 

В Орловській області РФ в Урицько-
му р-ні на берегах р. Навля локалізовані 
два гнізда венедів Желєзне і Мешков-
ське (№ 62–63), що складалися із чоти-
рьох поселень [32, с. 41, 52, табл. 2]. 

У Курській області РФ на р. Псел 
нами локалізовано два гнізда поселень 
венедів. Одне було виявлене археоло-
гами в Бєловському р-ні біля с.  Гочево 
(№  65), яке складалося із двох заруби-
нецьких поселень. Друге гніздо (№ 64) – 
в Обоянському р-ні – два поселення біля 
с. Картамишево та ще одне біля  с. Шми-
рьово [19, с. 41, карта 10.28-30]. 

Стабільність племінних груп заруби-
нецької культури в регіонах зберігалася 
в ІІ–І ст. до н. е. Їх основою були родо-
племінний лад і відсутність помітної 
майнової диференціації, обумовленої 
натуральним характером економіки, що 
підтверджується археологічними матері-
алами з поселень і кладовищ [13, с. 173]. 
Картина значно змінюється в І–II  ст. 
Поселення венедів цього періоду поши-
рюються на території, що в кілька разів 
перевищують ареал зарубинецької куль-
тури. У цей час, підкреслює Я. Баран, 
відбуваються значні переміщення пле-
мен венедів, що спричиняється до змін 

у структурі заселеності. Поселення вене-
дів з’яв ля ються на Волині, Південному 
Бузі та Десні, а також у глибинах лісо-
степового Лівобережжя аж до верхів’їв 
Сейму, Псла та Сіверського Дінця, за-
ймаючи узбережжя не лише великих рік, 
як раніше, але й їхніх припливів, а також 
струмків [2, с. 154].

Причиною занепаду поселень зару-
бинецької культури, на думку більшості 
археологів (П. Третьяков, Є. Максимов, 
М. Щукін та ін.), було сарматське втор-
гнення в Середнє По дні пров’я [47, с. 77–
78]. 

У цій статті після аналізу карт та 
схем розміщення поселень сло в’ян ських 
племен на нинішніх територіях України 
та РФ нами локалізовано 65 племінних 
гнізд поселень та городищ венедів за-
рубинецької культури (Рис. 15, табл. 2). 
У Верхньому Подніпров’ї на теренах Бі-
лорусі нами вище було локалізовано 36 
племінних гнізд венедів (Рис. 14, табл. 1). 
На цьому етапі в результаті зібраних ма-
теріалів нинішньої і двох попередніх 
статей нами нанесено на карти Східної 
Європи 289 гнізд поселень сло в’ян ських 
племен: неврів  – 95, скіфів-орачів  – 34, 
скіфів-землеробів – 59 [40, рис. 22, 32; 41, 
рис. 22] і 101 гніздо венедів зарубинець-
кої культури.

Родові поселення і племінні гнізда 
поселень є основою родоплемінного ладу 
від самих витоків слов’ян, зокрема пле-
мен досліджуваної нами скіфської доби 
та племен зарубинецької культури. Ло-
калізація на картах поселень та городищ 
289 племен східних слов’ян дає можли-
вість розгортати подальші дослідження 
всіх видів діяльності соціально-еконо-
мічного, релігійного та культурного жит-
тя неврів, скіфів-орачів, скіфів-землеро-
бів і венедів зарубинецької культури. 
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Рис. 15. Гнізда поселень племен венедів зарубинецької культури 
Середнього Подніпров’я ІІІ ст. до н. е. — ІІ ст. н. е.

№
гні-
з да

Назва гнізда, 
городища Район К-ть 

пос. Джерело Річка

Київ і Київська область
1 Київське Київ 2 [15] с. 18, рис. 1, № 26, 29 Почайна

2 Казаровицьке Вишгородський 2 [13] с. 8-9, табл. І, 33, 34; 
[1] рис. 1, № 17-19 Ірпінь

3 Гринівське 
(затоплене) Чорнобильський 2 [32] с. 135, рис. 2. 40,41 Тетерів

4 Бородянське Бородянський 3 [5] с. 208, табл. № 4, 4а, 6 Здвиж
5 Процівське Бориспільський 2 [5] с. 201, табл. № 80, 81 Дніпро
6 Вовчківське Переяславський 2 [15] рис. 1, № 81, 82 Трубіж

7 Стовп’ягівське Переяславський 3 [27] с. 237-242, рис. 80. 81, 
85, 87. Корань

8 В’юнищинське 
(Циблі) Переяславський 3 [27] с. 249-260, рис. 86. 97, 

112, 113. Дніпро

9 Коржівське Баришівський 3 [32] с. 126, рис. 2. 15,18,19; 
[5] с. 181, табл. № 24, 25 Трубіж

10 Пасічне Баришівський 3 [5] с. 179, табл. № 6, 59, 83 Трубіж
11 Іванковицьке Васильківський 5 [5] с. 220, табл. № 62-65, 86 Петіль

Таблиця 2
Гнізда поселень племен венедів зарубинецької культури 

Середнього Подніпров’я ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е.



94 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

12 Рославицьке Васильківський 2 [5] с. 220, табл. № 102, 104 Петіль

13 Ходосівське 
(1 п+1 г) Святошинський 2 [5] с. 259, табл. № 78, 88; 

[13] с. 8-9, табл. І, 22 Сіверка

14 Таценківське Обухівський 4
[5] с. 277, табл. № 15,76,77;

[13] с. 8-9, табл. І, 19-21; 
[1] рис. 1, № 42-45

Стугна

15 Витачівське Обухівський 2 [13] с. 8-9, табл. І, 15; 
[5] с. 278, табл. № 27 Дніпро

16а Гребенівське (3 
п+1 г) Обухівський 4 [5] с. 251, табл. № 30, 31, 33, 

34 Дніпро

16б Ржищівське (2 г) Обухівський 2 [15] рис. 1, № 54, 55 Дніпро

17 Ходорівське Обухівський 2 [27] с. 70-72, рис. 17, 19; 
[13] с. 8-9, табл. І, 13 Дніпро

Черкаська область

18 Зарубинецьке Канівський 2 [13] с. 8-9, табл. І, 10, 12;
[27] с. 101,107, рис. 21.89, 95 Дніпро 

19 Бучацьке 1 Канівський 3 [27] с. 139-143, 152, рис. 51. 
116, 117, 120 Дніпро

20 Бучацьке 2 Канівський 2
[27] с. 159-160, рис. 50. 124, 

125; 
[15] с. 45, рис. 1, № 62,64.

Дніпро 

21 Студенецьке Канівський 3 [27] с. 162-164, рис. 50.126, 
128, 130 Дніпро 

22 Канівське Канівський 4
[13] с. 8-9, табл. І, 5-6; 
[27] с. 180-190, рис. 1, 

№ 146,148, 154, 156
Дніпро

23 Пекарське Канівський 2 [16] карта 1.66,67; [1] рис. 1, 
№ 72-73 Дніпро

Вінницька область

24 Григорівське Могилів-Подільс. 2 [13] с. 8-9, табл. І, 71, 72 Котлуба-
ївка

25 Вороновицьке Вінницький 3 [55] № 201, 210, 211 Воронка

26 Мар’янівське Гайсинський 4 [4] с. 260, к.18, 8, 95; [59] 
№21, 247, 251, 509

Кіблич/
Соб

27 Носівське Гайсинський 2

[13] с. 8-9, табл. І, 68; 
[4] с. 260, к. 18, 6,7; 

[15] с. 19-20, рис. 1, № 
7,8; [59] № 23, 42

Ставиця 

28 Корбівське Гайсинський 3 [59] № 25, 249, 250 Метли-
нець

29 Паріївське Іллінецький 2 [32] с. 167, рис. 2.8, 9 Соб
30 Дмитренкове Гайсинський 2 [59] № 248, 253 Соб

31 Сокілецьке Гайсинський 3
[59] № 24; 252; [32] с. 167, 

рис. 2.6; 
[4] с. 260, к. 18, 10

П-Буг

32 Новоселицьке Жмеринський 2 [53] № 32, 33 Рів
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33 Почапинське Жмеринський 2 [53] № 11, 35 Рівець
34 Гутницьке Тульчинський 2 [54] № 185, 186 Сільниця
35 Кліщівське Тиврівський 4 [56] № 220, 221, 232, 233 П.Буг
36 Рогізнинське Тиврівський 3 [56] № 117-119 П.Буг
37 Рубаньське Немирівський 2 [57] № 76-77 Рачка
38 Кірове Немирівський 2 [57] № 58, 127 Устя
39 Бугаківське Немирівський 4 [57] № 125, 126, 129, 423 П.Буг
40 Зозівське Липовецький 2 [58] № 83, 84 Соб

Житомирська область
41 Коростишівське Коростишівський 2 [52] № 579, 579а Тетерів
42 Травневе Коростишівський 2 [52] № 3354, 3355 Мика

Дніпропетровська область

43 Йосипівське Магдалинівський 2 [32] с. 124, рис. 2.10, 
11 Оріль

Чернігівська область

44 Конотопське/ 
Смяч Городнянський 5 [32] с. 146, 151, рис. 2.77-79, 

96, 97 Снов

45 Петрушинське Чернігівський 2 [32] с. 149, рис. 2.90, 91 Замглай
Сумська область

46 Хижкине Конотопський 2 [32] с. 136, рис. 2.44, 45 Сейм
47 Красне Путивльський 3 [38] с. 46, рис. 1.7-9 Сейм

48 Путивльське Путивльський 2 [16] карта 1.93, 95; [1] с. 54, 
рис. 1, № 94, 98 Сейм

49 Харівське Путивльський 2 [16] карта 1.89, 90 Сейм
50 Чаплинецьке Путивльський 3 [38] с. 46, рис. 1.15-17 Сейм
51 Волинцеве Путивльський 2 [38] с. 46, рис. 1.18, 19 Сейм
52 Ховзівське Путивльський 2 [32] с. 137, рис. 2.48, 51 Клевень

53 Березівське Великописарів-
ський 2 [32] с. 135, рис. 2.42, 43 Ворскли-

ця
Полтавська область

54 Марківське Полтавський 2 [32] с. 141, рис. 2.64, 66 Ворскла
Харківська область

55 Колісницьке Зміївський 2 [32] с. 143, рис. 2.71, 72 Мож
Рівненська область

56 Мульчицьке Володимирець-
кий 3 [39] карта с. 98.8, 9, 11 Стир

57 Зарічне Зарічнянський 2 [39] карта с. 98.13, 14 Стир

Білгородська область РФ

58 М. Орловське Грайворонський 2 [32] с. 65, табл. 1 Ворскли-
ця

59 Окунівське Чернянський 2 [32] с. 66, табл. 2 Оскол
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У Подніпров’ї городища в VII–V  ст. 
до н. е. були племінними центрами нев-
рів милоградської культури. На цих го-
родищах у ІІІ ст. до н. е. – ІІ ст. н. е. про-
довжували жити споріднені племена 
зарубинецької культури, наголошують 
відомі археологи Л. Поболь, П. Третья-
ков, О. Мельниківська, О. Єгорейчен-
ко [31, с. 364; 46, с. 40–42; 7, с. 269]. Про 
безперервність життя племен неврів 
милоградської і венедів зарубинецької 
культур М. Лошенков відзначив, що на 
городищах По дніп ров’я і Посожжя піс-
ля мешканців милоградської культури 
проживали племена зарубинецької куль-
тури, а на деяких із них навіть племена 
Київської Русі (дреговичі)  [11, с.  32]  – 
предків майбутніх українців і білорусів.

Потрібно зауважити, що кількість 
племен венедів зарубинецької культу-
ри Полтавщини та Харківщини значно 
зменшилася порівняно із кількістю пле-
мен скіфів-землеробів. Очевидно, під 
тиском сарматів значна частина сло в’ян 
змушена була переміститися в басейни 
Південного Бугу, Сейму, Судості, Оско-
лу, Ворсклиці, Навлі та Дону. 

Порівняння карт із схемою розсе-
лення слов’ян з областей початкового 
їх проживання Л. Нідерле  [36, карта 1] 

(Рис. 16), розташування поселень пле-
мен скіфів-орачів та скіфів-землеробів 
геродотівського часу Б. Рибакова  [34, 
с. 110–111] і венедів зарубинецької куль-
тури (Рис. 14, 15) із загальною картою 
сло в’ян ських племен Київської Русі, пе-
рерахованих Нестором Літописцем у 
XII ст., підтвердило, що «хронологічний 
діапазон між двома істориками – більше 
півтори тисячі років, проте абсолютно 
чітко виявляється певний збіг: там, де в 
геродотівський час розміщувались зем-
лероби.., в Несторів час розміщуються 
племена (точніше, союзи племен)…» 
землеробів  – літописних древлян, дре-
говичів, волинян, полян, бужан, сіве-
рян [40, рис. 33; 34, с. 219–220]. 

Раніше в окремій монографії нами 
було систематизовано карти розмежу-
вання літописних племен і їх забезпе-
чення залізом, карти топонімів, по в’я-
за них з виробництвом заліза, городищ, 
що стали центрами ремесла в Х  ст., та 
етнографічних типів українського жит-
ла ХІХ – початку ХХ ст. Чотири названі 
карти дали схожі результати розташу-
вання літописних племен  [42, рис.  10-
12], які, в цьому дослідженні, відпо-
відають розміщенню племен венедів 
зарубинецької культури. Усе це свідчить 

Брянська область РФ
60 Дмитровське Жирятинський 3 [32] с. 52, табл. 1 Судость

61 Синьковське Жирятинський 3 [19] с. 41, карта 10.10, 11; 
[32] с. 52, табл. 1 Судость

Орловська область РФ

62 Желєзне Урицький 4 [32] с. 52, табл. 2; [19] с. 41, 
карта 10.18. Навля

63 Мешковське Урицький 4 [32] с. 52, табл. 2 Навля
Курська область РФ

64 Картамишевське Обоянський 3 [19] с. 41, карта 10.28-30; 
[32] с. 65, табл. 1 Псел

65 Гочівське Бєловський 2 [32] с. 65, табл. 1 Псел
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про збереження племінного поділу та 
генетичну спадкоємність сло в’ян з часів 
раннього залізного віку до ХІХ ст.   

Щоб цілісно відслідкувати етногенез 
українського народу, потрібні подальші 
археологічні, етнографічні, соціально-
економічні та лінгвістичні досліджен-
ня па м’я ток зарубинецької культури на 
Житомирщині, Тернопільщині, Хмель-
ниччині, Чернівеччині, Чернігівщині 
та інших областях України, племінних 
гнізд областей РФ, а також племінних 
гнізд поселень черняхівської, київської 
культур та археологічних культур доби 
раннього заліза, бронзи і міді сло в’ян-
ських племен Східної Європи.
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Анотація. У статті розглядаються етнокультурні процеси ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е. 
на території України та прилеглих землях Центрально-Східної Європи. Ці процеси, зокре-
ма, знайшли свій прояв у виникненні етнонімів «кельтоскіфи» та «бастарни». Автор має 
на меті показати, що давні греки та римляни використовували ці кабінетні назви для по-
значення варварського населення, яке, відповідно до тодішніх географічних концепцій, про-
живало на території Скіфії, але мало матеріальну культуру та звичаї, схожі з кельтськи-
ми, й, принаймні певною мірою, могло користуватися кельтськими діалектами. Зазначено, 
що землями сучасної України проходила межа поширення племен давніх кельтів. Якщо група 
кельтських поселень та поховань на Закарпатті була близькою до інших локальних варіан-
тів латенської археологічної культури на території сучасних Словаччини, Угорщини, Руму-
нії, на землях східніше Карпат простежуються лише сліди кельтської військової активності 
та мікроміграцій, які не мали суттєвого впливу на динаміку культурної ситуації в регіоні. 
На рубежі ер в басейнах Дністра та Дніпра з’являються поєнешти-лукашівська та зару-
бинецька археологічні культури, які поєднували ясторфські, латенські та місцеві традиції. 
Саме щодо них грецькі та римські автори використовували узагальнюючі етнічні терміни 
«бастарни» та «кельтоскіфи». Поява подібних змішаних груп населення була результатом 
інтенсифікації культурних контактів у балтійсько-чорноморському регіоні. Слід звернути 
увагу на описаний Плінієм Старшим у «Природничій історії» (NH. IV. 28) комунікаційний 
маршрут, який пролягав уздовж Дністра та Вісли та відігравав важливу роль в обміні пре-
стижними предметами, ідеями та технологіями між різними групами населення, які прожи-
вали на північно-східному пограниччі кельтського світу. Контактна зона, яка сформувалася 
уздовж цього маршруту, упродовж наступних століть відігравала вагому роль у процесах ет-
ногенезу на теренах України. 

Ключові слова: кельти; кельтоскіфи; бастарни; Скіфія; Пліній Старший; Клавдій Пто-
лемей; латенська культура; латенізовані культури; торговельний маршрут; мікро-міграції.
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State of the research. Many studies de-
voted to the ethnic identities (or ethnic la-
bels) in antiquity appeared during the last 
decades [see, i. e., 12, 22]. However, the on-
going discussion seems to be never-ending. 
The Greek and Roman authors widely used 
umbrella terms, such as the ‘Celts’, ‘Gala-
tians’, ‘scythians’, ‘Germans’, to identify vari-
ous groups of barbaric population. All these 
terms are cultural constructions which 
hardly reflect the real ethnic communities 
in the Iron Age europe. nevertheless, the 
scholars still use the word ‘Celtic’/‘Galatian’ 
for describing the peoples who either used 
to speak the Celtic dialects or exhibited 
some specific features of the material cul-
ture. The term ‘scythians’, being an artificial 
cultural construction as well, is still used 
to identify the population of the eastern 
europe of the same period of time. since 
the late Hellenistic period some Classical 
authors, who followed Posidonius as their 

main source, invented the term ‘Celtos-
cythians’ [18, p. 240] to describe the ‘Celts’ 
and ‘scythians’ who “met and mingled” in 
the north Pontic area (Plutarch Mar. 11.12; 
strabo 11.6.2; Diod. sic. 5.32.2). It is highly 
likely that this mixed barbarian population 
was also known to other Classical authors as 
the ‘Bastarnae’. 

The paper1 aims to show that the Greeks 
and Romans were actually right at least in 
terms of their own categories and concepts. 
There was indeed a group of population in 
the lands of today’s Ukraine, Poland and 
Moldova which combined some nordic, 
Celtic, Balkan and eastern european cultur-
al elements. This population, which looked 
like the ‘Celts’, but used to live in ‘scythia’, 
emerged due to the cultural transitions in 

1 The paper was read at the International Conference 
“Definition and Redefinition of Celtic Identities in 
the Ancient World. An Interdisciplinary Approach” 
(edinburgh, 16th september 2022).

These processes, in particular, have expressed themselves in the emergence of terms ‘Celtoscythians’ 
and ‘Bastarnae’. The author aims to show that ancient Greeks and Romans used these names to define 
barbaric population, which, was living on the territory of Scythia according to geographical concepts of 
those days, but had material culture and customs similar to Celtic and, to some extent, could use Celtic 
dialects. It is stated that the lands of present-day Ukraine were stretched across the distinct periphery 
of the ‘Celtic world’.

A group of Celtic settlements and burials which occupied the Transcarpathian region was a rather 
typical sub-group of the La Tene culture, similar to those in nearby regions of Slovakia, Hungary 
and Romania. There are only traces of the ‘Celtic’ military raids and micro-migrations in the lands 
eastward of the Carpathian Mountains and they had no significant impact on the cultural situation in 
the region. At the turn of the eras, in the basins of Dniester and Dnipro, the new Poieneşti-Lukashevka 
and Zarubyntsi archaeological cultures emerged. Both combined Jastorf and La Tène traditions and 
local traditions. The Greek and Roman authors used the new ‘umbrella’ ethnic entities ‘Bastarnae’ 
and ‘Κελτοσκύθαι’. Such mixed groups of the population emerged as a result of intensifying cultural 
contacts between the Baltic and Pontic areas. One may pay attention to the communication route from 
Hellespont to the Baltic shores that Plinius the Elder described in his Naturalis Historia (NH. IV. 28). 
Apparently, the route following Dniester and Vistula played a significant role in exchange of prestigious 
artefacts, as well as ideas and technologies between various groups of population of the Northern and 
Eastern fringes of the Celtic world. The contact zone that formed along this route played an important 
role in the processes of ethnogenesis on the territory of Ukraine over the following centuries.

Key words: Celts; Celtoscythians; Bastarnae; Plinius the Elder; Claudius Ptolemy; La Tène culture; 
Latènized cultures; trade route; micro-migrations.
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the basins of Dniester and Vistula rivers. 
Although the ‘Celtoscythians’/‘Bastarnae’ 
could hardly be recognized as distinct eth-
nic communities, they probably shared 
some aspects of identity. At least because 
they had to form social networks and came 
into contact with the distinct ‘other’  [11, 
p. 108]. 

The main material. The lands of pres-
ent-day Ukraine were stretched across the 
distinct periphery of the ‘Celtic world’. The 
only region where the so called La tène 
culture was sufficiently widespread is the 
transcarpathian area which lies southwest-
wards of the Carpathian Mountains. The 
undulating terrain with its mild climate 
provided excellent conditions for cattle 
breeding and farming. The wetlands of the 
Upper tisza basin offered large sources 
of both limonite and charcoal which were 
used in the Iron Age metallurgy. During the 
7th – 4th centuries BC the Upper tisza basin 
was occupied by the Thracian Kushtanovy-
cia culture. In the 3rd – 2nd centuries BC the 
cultural situation in the region changed 
radically [5, p. 19-20]. new technologies for 
house building, pottery making and met-
alworking were introduced in the Upper 
tisza area and new centers of economic and 
political activity emerged. 

There are more than 20 La tène sites in 
this region of Ukraine. The most notable of 
them is the one located on the Galish and 
Lovachka hills near the modern town of 
Mukacheve  [2, p. 125–127; 21, p. 9]. This 
large rural settlement was a major center of 
craftsmanship, especially bronze and iron 
working, which was involved in the long-
distance trade with other Celtic settlements 
of the Great Hungarian plain and Upper 
tisza area [1, p. 134]. The traces of the coin 
minting [14] as well as some characteristic 
findings of military equipment (such as the 

short sword with an X-shaped handle, long 
slashing swords and iron chain belts, horse 
bits and chariot fittings) give a lot of reasons 
to suggest a presence of the Celtic military 
elite on the settlement. 

All in all, the Iron Age sites of the trans-
carpathian area, which declined by the 1st 
century BC due to the Dacian military ac-
tivity, represent a group of the La tène set-
tlements rather typical for the Central eu-
rope of the 3rd – 2nd centuries BC. There is 
little doubt that it was the Celtic expansion 
that caused the emergence of these settle-
ments. In contrast, it is rather a complicated 
task to define how far-reaching the Celtic 
expansion was in the lands eastward of the 
Carpathian Mountains known as scythia.

The Greeks used the terms scythia and 
scythians (which probably come from the 
Iranian languages) to label various groups 
of nomadic, semi-nomadic and settled pop-
ulation who belonged to different linguistic 
entities and obviously shared different cul-
tural identities. one should pay attention to 
a purely geographical character of the term 
scythia. Currently it is widely associated 
with the nomadic ‘Royal scythians’ who 
dominated the north Pontic steppes. How-
ever, for many Classical authors, especially 
for those who belonged to the Posidonius’ 
tradition, the scythia extended far to the 
north. According to strabo, it occupied the 
most northern part of the world which end-
ed at the northern sea (2.5.17). At the same 
time, Diodorus siculus notes that the rich 
in amber island Basileia is situated direct-
ly opposite “the part of scythia which lies 
above Galatia” (5.23). some scholars identi-
fy Basileia island with Heligoland which lies 
to the west from Denmark in Atlantic [10, 
p. 38]. Anyway, it is important to stress that 
the Classical authors considered at least the 
southern Baltic littoral as a part of scythia. 
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The ‘Royal scythians’, who dominated 
the north Pontic area in times of Herodotus 
declined by the late 4th century BC. During 
the next decades there was a severe crisis 
which caused the abandonment of numer-
ous scythian and Hellenistic settlements. 
The power vacuum situation lasted until the 
sarmatian tribes established their domina-
tion in the north Pontic area near 200 BC. 
At the same time both narrative and archae-
ological sources demonstrate a penetration 
of some groups of the population from the 
West. 

The Greek epigraphic decree in honour of 
Protogenes informs us of the Celtic military 
activity in the north-Western Pontic area. 
It mentions the Γαλαται and Σχίροι military 
union threatening olbia and nearby scyth-
ian tribes  [19, p. 37-40]. The Decree dates 
most probably to the late 3rd century BC. It is 
uncertain who were the Galatians mentioned 
in the document, however, it seems clear that 
the Σχίροι belonged to the same ethnic entity 
as the sciri – an eastern Germanic tribe lo-
cated somewhere in Vistula basin.

Claudius Ptolemy (c. 90-168 AD) who 
used the sources dating to the turn of the 
millennium, mentions some Celtic place 
and ethnic names  [15, p. 63, 102-103, 
121; 25, p. 218-219]. Among them are 
Καρρόδουνον and Ήρακτον in Upper Dni-
ester basin (Claud. Ptol. 3. 5. 15) as well as 
the ethnicon BΡΙΤΟΛΆΓΑΙ and place names 
Νουϊόδουνον and Άλιόβριξ on the banks of 
the Lower Danube firth (Claud. Ptol. 3. 10. 
7). As far as there are no serious reasons 
to accuse Claudius Ptolemy in misleading, 
the one might acknowledge that there were 
some groups of population in Lower Dan-
ube and Dniester areas that either spoke 
Celtic dialects or considered them presti-
gious enough to use them for naming their 
own settlements and tribal groups.

If to speak about the archaeological con-
text of all those mentions in written sources, 
one must admit that there are no traces of 
definite La tène settlements or burials in 
the region. However, there are a lot of iso-
lated findings of the La tène jewellery, coins 
and military equipment which can be divid-
ed in two major groups:

1) The early and middle La tene (B2/C1);
2) The middle and late La tene (C-D).
It is clearly visible that the earliest La 

tène artefacts in the region had their proto-
types in Thrace. These include the double-
spring Duchcov brooches of the Pestrup 
type (also known as a Paukenfibul type) 
which were produced extensively in seu-
thopolis and sboryanovo until the middle of 
the 3rd century BC. [14, p. 18]. one should 
point out the findings of the lead coins from 
the Dniester estuary. They most probably 
belong to the rare type of coins which were 
produced in north-eastern Bulgaria in the 
3rd  – 2nd centuries BC by a mixed Celtic/
Thracian population (Zaravetz hillfort, Ve-
liko tarnovo etc.) [21, p. 43-44].

special attention should be paid to the 
oval shield and sword with an X-shaped 
handle representations on the coins of Leu-
con II, the ruler of Bosporan kingdom. We 
don’t know exactly why he started to pro-
duce coins containing depictions of the 
‘Celtic-like’ military equipment. However, 
one can find very similar depictions on 
the coins produced by the Greek colonies 
of the West Black sea littoral, such as Kab-
yle, odessos, Arkovna, Apros and Mesa-
mbria  [20, p. 113-121]. From the middle 
of the 3rd century BC the Celtic kingdom 
in Thrace flourished under the rule of Ka-
varos and most of the Greek colonies have 
paid him a tribute. Despite the traditional 
close links between the Bosporan ruling dy-
nasty and Thrace, it is hard to imagine that 
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the Hellenistic kingdom in Crimea could 
become a client state of a Celtic chiefdom. 
However, the coins of Leucon II may reflect 
some kind of relations between both states. 
As far as the Bosporan economy depended 
to a much extent on the maritime trade of 
wheat, fish and slaves to the Greek main-
land, its ruling dynasty might have been in-
terested in Kavaros’ activity to force Byzan-
tium to unblock the Black sea straits during 
its war with Bythinia and Rhodes in 220 BC.

In any case, it seems clear that the in-
creasing quantity of the Lt B2/C1 artefacts 
in the lands eastward of Carpathians and 
the emergence of the oval shield representa-
tions in the Bosporan kingdom all coincide 

with the rise of Celtic military activity in the 
Balkans, particularly in Thrace (table 1). 

From the early 2nd century BC the Greek 
and Roman sources point to the emergence 
of the so-called Bastarnae tribal group in the 
north-Western part of the Pontic littoral. 
The Bastarnae are known for their invasions 
of Thrace, and I support a suggestion that 
the Zarubyntsi and Poieneşti-Lukashevka 
culture bearers may be identified with the 
Bastarnae who settled in the lands of today’s 
Moldova and Ukraine shortly after the raids 
of the early 2nd century BC. Most Classi-
cal authors define the Bastarnae either as 
the Celts or as the Germans and thus the 
real ethnic background of this tribal group 

Table 1. Selected La Tène B2/C1 and related finds. North Pontic area: double-spring brooch from 
Panticapaeum (1); Duchcov fibula from Lipliave (2); bronze ribbed arm-ring from Pekari (3); 

lead coin from the Dniester estuary (4); bronze neck-ring from Melnykivka (5); Bosporan bronze 
coin of Leucon II (6); warrior with oval shield statuette from Panticapaeum (7); iron sword from 

Vyshchetarasivka (8).North Pontic area: Panticapaeum (1); Lipliave (2); Pekari (3); Dniester 
estuary (4); Melnykivka (5); Bosporan kingdom (6-7); Vyshchetarasivka (8). Thrace: bronze oval-
shield coin of Apros in Thrace (1); bronze oval-shield coin of Kauaros (2); bronze arm-rings from 

Beshtepe (3) and Arcovna (4); fibulae from Pchelinya (5), Sboryanovo (6), Pistiros (7); bronze 
neck-ring from uncertain locality in Thrace (8); Zaravetz type lead coin (9); fragmented iron 

sword, scabbard and fibula from Philippopolis (10).
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still remains uncertain. However, it seems 
unlikely that the Bastarnae were a ‘people 
between the Celts and Germans’ with their 
own language and ethnic identity [8, p. 79]. 
The name Bastarnae is usually derived from 
the German word ‘bastard’, so it is highly 
doubtful that members of this tribal group 
referred to themselves as the Bastarnae. This 
supposition may be partially confirmed by 
the tacitus’ evidence (Germania 46). speak-
ing about the Peucini, who were known to 
be a branch of the Bastarnae people, taci-
tus stresses that the Peucini ‘were called by 
some Bastarnae’ (quos quidam Bastarnas 
vocant).

The Bastarnae ethicon was more likely a 
generic term used by the Greek and Roman 
authors to describe a mixed Western-like 
barbarian community which emerged in 
the lands of scythia in the early 2nd century 
BC. The Κελτοσκύθαι is probably a simi-
lar pseudo-ethnic term which appeared in 
Classical sources at the same time, for the 
same purpose.

In the early 2nd century BC, the Prze-
worsk, Poieneşti-Lukashevka and Zarubyn-
tsi archaeological cultures emerged in the 
lands of eastern europe. All three cultures 
are sometimes called the Latènized, because 
they combined the La tène and jastorf tra-
ditions in their aspects of material culture 
and ritual practices [3, p. 165-171]. The La 
tène traditions of Middle and south-east-
ern europe influenced all three cultures to 
a great extent. The carriers of Poieneşti-
Lukashevka and Zarubyntsi cultures adopt-
ed the wire middle La tène brooches which 
are among the most widespread findings of 
the 3rd - 1st centuries BC metalwork in the 
eastern europe. The Zarubyntsi culture 
bearers used to wear the middle La tène 
fibulae with the triangular stem-ending (the 
so-called ‘Zarubyntsi type fibula’). outside 

of the Zarubyntsi culture area similar fib-
ulae are known only in the lands of scor-
disci in Middle Danube area [13, p. 37-38]. 
some other categories of goods imported 
from Mediterranean and Central european 
zone, such as Bargfeld type situlae, the La 
tène wheel-made pottery etc. should also 
be mentioned. The La tène influence is also 
evident in the funeral rite [4] and pottery-
making of the Zarubyntsi culture [7, p. 340-
47]. It is worth to mention the Bovshiv set-
tlement in the Upper Dniester area where 
a half-dugout dwelling (2.4 x 2.4 m), a pit 
with pottery stove; some fragments of the 
La tène wheel-made pottery of 2nd – 1st cen-
turies BC as well as fragmented hand-made 
pottery of the Pomeranian or Poieneşti-
Lukashevka culture were excavated  [6]. It 
seems that it was a pottery workshop run by 
some craftsmen from the Central european 
Celtic lands who penetrated the area occu-
pied by the Poieneşti-Lukashevka culture. 

on the other hand, there are a lot of ar-
tifacts (mostly jewelry) from the Poieneşti-
Lukashevka sites in the Dniester area that 
has their origin in the Baltic region. As 
Mircea Babeş states, many “vestiges found 
in the settlements and cemeteries of the 
Poieneşti-Lukashevka culture, as well as a 
series of isolated discoveries (for instance 
Kronenhalsringe), remove all doubts con-
cerning population movements between 
the Baltic and the Black sea during the 
last two centuries BC”. Babeş suggests that 
these findings originated mainly in the jas-
torf culture area, but probably also from the 
southern scandinavian region, and must 
have crossed that territory which represents 
modern Poland [9, p. 128]. 

Another intriguing artifact is the bronze 
scabbard plate decorated with anthropo-
morphic and zoomorphic figures from the 
Przeworsk burial ground in Gryniv in the 
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Upper Dniester area. The scabbard comes 
from the rich grave no. 3 which is dated to 
the early decades of the 1st century AD. The 
burial rites of the grave no.3 display inter-
esting mixture of the La tène, Przeworsk 
and Wielbark traditions. The decoration of 
Gryniv scabbard consists of five sections; a 
beast of prey catching a long-necked bird, 
an eagle-headed griffin), an embracing cou-
ple, an undefined quadruped animal encir-
cled by two plants or leaves and a horseman 
with a spear and a round shield neighbour-
ing a similar leaf or a plant depicted upside 
down. some parallels to the Gryniv’s bronze 
plate decoration can be found in different 
art traditions, however the closest analogies 
come from the silver plates of the famous 
Gundestrup cauldron [16].

Both the late La tène and jastorf in-
fluences are evident in the area of the Za-
rubyntsi culture as well. The burial ground 
excavated in Mutyn (sumska region of 
Ukraine) gives an intriguing example of 
the penetration of certain ‘Western-like’ 
war-bands far into the east. The Mutyn 
burial ground is located on the banks of 
the seim river which is in the Middle Dni-
pro area. terpylovskyi attributes the Mutyn 
burial ground to the local cultural group of 
Kharyivka which presents a distinct combi-
nation of Zarubyntsi culture elements and 
some features of jastorf and Przeworsk cul-
tures [26]. About a dozen exceptionally rich 
warrior graves were excavated in Mutyn. All 
the burials are dated to the late 1st century 
BC. The graves contained 13 late La tène 
swords, scabbards, spearheads, fragmented 
chain mail, round shield bosses and other 
items. The most impressive finds are five 
late-La tène helmets. At least two of them 
belong to the novo Mesto type, similar to 
the helmets from Bela Cerkva and stara 
Gradiška in slavonia, which were produced 

during the 1st century BC by the Celtic tau-
risci [23, p. 125-126]. Finds of such helmets 
from outside the Middle Danube region are 
rare, however one of them was found in a 
Przeworsk grave from siemiechów (Poland) 
and three others came from the sarmatian 
burials. 

to sum up, it is highly likely that during 
the 3rd century BC there was sporadic mili-
tary activity of the Celtic warbands from 
Thrace in the north Pontic area. Meanwhile, 
from the early 2nd century BC much more 
significant cultural transitions and popula-
tion movements appeared in this area and 
nearby regions. They resulted in the emer-
gence of the so-called Latènized cultures 
which combined some northern (‘German-
ic’), La tène (‘Celtic’) and probably some 
local post-scythian elements. The pseudo-
ethnic names such as Celtoscythians and 
Bastarnae appeared almost synchronously. 
The question is how all these cultural trans-
actions between the Baltic sea littoral, the 
north Pontic area and the Celtic enclaves in 
Balkans came into being? The answer could 
probably be found in the Historia naturalis 
by Plinius the elder (4. 13. 94-97):  

exeundum deinde est, ut extera eu-
ropae dicantur, transgressisque Ripaeos 
montes litus oceani septentrionalis in laeva, 
donec perveniatur Gadis, legendum. Insu-
lae complures sine nominibus eo situ tra-
duntur, ex quibus ante scythiam quae ap-
pellatur Baunonia unam abesse diei cursu, 
in quam veris tempore fluctibus electrum 
eiciatur, timaeus prodidit. Reliqua litora in-
certa. signata fama septentrionalis oceani. 
Amalchium eum Hecataeus appellat a Para-
paniso amne, qua scythiam adluit, quod 
nomen eius gentis lingua significat conge-
latum. Philemon Morimarusam a Cimbris 
vocari, hoc est mortuum mare, inde usque 
ad promunturium Rusbeas, ultra deinde 
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Cronium. Xenophon Lampsacenus a litore 
scytharum tridui navigatione insulam esse 
inmensae magnitudinis Balciam tradit, ean-
dem Pytheas Basiliam nominat. Feruntur 
et oeonae, in quibus ovis avium et avenis 
incolae vivant, aliae, in quibus equinis pe-
dibus homines nascantur, Hippopodes ap-
pellati, Phanesiorum aliae, in quibus nuda 
alioqui corpora praegrandes ipsorum aures 
tota contegant. Incipit deinde clarior aperiri 
fama ab gente Inguaeonum, quae est prima 
in Germania. Mons saevo ibi, inmensus nec 
Ripaeis iugis minor, inmanem ad Cimbro-
rum usque promunturium efficit sinum, qui 
Codanus vocatur, refertus insulis, quarum 
clarissima est scatinavia, inconpertae mag-
nitudinis, portionem tantum eius, quod no-
tum sit, Hillevionum gente quingentis inco-
lente pagis: quare alterum orbem terrarum 

eam appellant. nec minor est opinione Ae-
ningia. quidam haec habitari ad Vistlam 
usque fluvium a sarmatis, Venedis, sciris, 
Hirris tradunt, sinum Cylipenum vocari et 
in ostio eius insulam Latrim, mox alterum 
sinum Lagnum, conterminum Cimbris.

Pliny’s text is a kind of an itinerary 
which has its starting and ending points 
in the straits of Gades (or Gibraltar as we 
know it today). He describes the Mediter-
ranean littoral, Italy, Alps and Balkans, 
islands of the Ionian sea, then pays his at-
tention to Hellespont, Dacia, sarmatia and 
scythia. But the most intriguing part of the 
book seems to be the one in which Pliny 
proposes his reader to leave the Black sea, 
cross the Riphean mountains and come into 
the northern ocean (the Baltic sea), where 
numerous islands lay opposite the shores of 

Map 1. Communication route between Black and Baltic Seas (according to Plinius the Elder) and 
Celtic-looking place names in Lower Danube and Dniester area (according to Claudius Ptolemy). 

1 – the La Tène settlement in Bovshiv; 2 – cremation burial №3 in Gryniv. 



111Українознавство №4 (85) 2022

Kazakevych H. 'Celtoscythians': ethnical Processes and Cultural...

scythia. He describes this way from south-
east to north-West in terms of a boat jour-
ney (Map 1). In the next chapters of his 
work Pliny describes the lands of Cimbri, 
Germania, Gallia, Britain etc.    

There is no doubt that in this particu-
lar context Plinius refers to Carpathians as 
Riphean Mountains, because there are no 
other mountains laying between Black and 
Baltic seas. He mentions Vistula as a kind 
of a natural boundary of this region, which 
is populated by sarmatians, Venedi, sciri 
and Hirri. But as far as Pliny describes his 
way from the south-east to north-West, it 
meant that the sarmatians were first to be 
met, then came Venedi, sciri and Hirri (the 
latter probably occupied the shores of the 
Baltic sea). 

It is possible that Plinius the elder used 
some Greek itinerary in which the trade 
route from Hellespont to the Baltic shores 
was described. The mention of the sciri eth-
nicon in this fragment is of particular inter-
est as it is the first record of this tribe since 
the time when the sciroi threatened olbia 
according to the Decree of Protogenes. It 
seems that the Celtic place names men-
tioned by Claudius Ptolemy, as well as such 
important archaeological sites as Bovshiv 
and Gryniv, were situated along this route 
which passed from the Lower Danube area 
through the Dniester and Vistula basins to 
the Baltic sea. 

Conclusion. If to speak about the Celt-
ic presence in the lands of today’s Ukraine, 
one must admit that the situation differed 
significantly depending on the region. 
There was a group of settlements and buri-
als, which occupied the transcarpathian 
region during the 3rd  – 2nd centuries BC. 
It was rather a typical sub-group of the La 
tene culture, similar to those in the nearby 
regions of slovakia, Hungary and Romania. 

In the lands eastwards of the Carpathians 
there are only some traces of the ‘Celtic’ 
military raids and micro-migrations of 
craftsmen, mercenaries and women that 
had no significant impact on the cultural 
situation in the region. 

At the same time, the so-called Latènized 
cultures, influenced by both ‘Germanic’ jas-
torf/oksywie cultures and the cultures of 
the Balkan Celts, flourished in the eastern 
europe from the 2nd century BC to the early 
1st century AD. The Greeks and Romans 
mention the Celtoscythians/Bastarnae to 
identify the Western-looking population of 
this region, people of ‘scythia’ who looked 
like ‘Celts’/‘Galatians’ because of their ap-
pearance, military traditions etc. And they 
were right at least to some extent, because 
this population used material culture very 
similar to the Celtic/La tène one. If to take 
into account Claudius Ptolemy’s evidence, 
one should acknowledge that there were 
some groups of population in the Lower 
Danube and Dniester areas that used the 
Celtic dialects at least to some extent.

The cultural transition was possible due 
to the existence of the communication rout 
which passed from the Lower Danube area 
and north-West Black sea littoral through 
the Dniester and Vistula basins to the Baltic 
sea. It was used for exchanging individuals, 
artifacts, ideas and technologies between 
southern, eastern and northern europe 
and led to the emergence of new hybrid 
identities in the region. 
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КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ 
ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА ВОЛИНІ ПОЧАТКУ XVII СТ.
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Анотація. Статтю присвячено проблемам повсякденного життя парафіяльного духо-
венства Волині литовсько-польської доби. Зазначено, що подібна тема важлива в контексті 
вивчення культурно-національного руху на українських землях на межі XVI–XVII ст. Підкрес-
лено важливість кримінальних справ повітових судів Волинського воєводства для досліджен-
ня проблем повсякдення всіх верств українського населення цієї доби, зокрема парафіяльного 
духовенства. Автор висловив думку, що в кримінальних справах відкладалися свідчення щодо 
повсякдення, які не могли бути зафіксовані в інших джерелах, доступних сучасним науков-
цям.

Метою статті є розкриття низки аспектів повсякденного життя парафіяльного духо-
венства Волині на прикладі протестації священика з села Біскупичі о. Григорія Жуковича, а 
також свідчення возного в цій справі. Аналіз злочину Костянтина Гулевича – побиття по-
терпілого, а також зґвалтування та пограбування його дружини (в інтерпретації потер-
пілого) дав можливість зробити такі висновки: по-перше, злочин мав не лише сексуальний 
мотив та бажання грабунку. Злочинець також прагнув принизити соціальну гідність потер-
пілої. Це виявилось у її переодягненні в селянський одяг і насильницькій стрижці за селянським 
стилем. По-друге, на основі протестації та свідчення возного вдалося виявити додаткові 
відомості про історію українського вбрання. Згідно з переліком відібраних речей було зробле-
но висновок, що попадя мала досить коштовний одяг і могла собі дозволити носити сріб-
ні та золоті прикраси. Насильницьке вбрання потерпілої у селянський одяг дало додаткові 
уявлення про те, що носили тодішні селяни. По-третє, текст протестації дав можливість 
виявити звороти тодішньої народної мови на прикладі як окремих слів, так і фразеологіз-
мів. Окрім того, було виявлено архаїчний термін, що стосувався метрології тих часів і сягав 
корінням княжої доби. Наостанок було зроблено висновок про перспективність подальшого 
дослідження матеріалів кримінальних справ для вивчення широкого кола проблем, пов’язаних 
з українським повсякденням литовсько-польської доби.

Ключові слова: повсякдення; парафіяльне духовенство; кримінальний злочин; народна 
мова; історія одягу; Волинь.
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Annotation. The article deals with the problems of everyday life of the parish clergy of Volyn 
during the Lithuanian-Polish era. It is noted that such a topic is important in the context of the study 
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Межа XVI–XVII  ст. є важливим 
етапом в історії України. Це епоха ци-
вілізаційного вибору українського сус-
пільства. На перехресті подальшого 
культурно-національного поступу нові 
шляхи відкривали православ’я, унія, 
католицизм і протестантські рухи. Для 
розуміння логіки цих глобальних проце-
сів надзвичайно важливо брати до ува-
ги обставини українського повсякдення 
згаданої історичної доби. Ґрунтовне ви-
вчення повсякденних потреб та інтере-
сів різних соціальних верств українців 
дасть можливість зрозуміти, наскільки 
українське суспільство усвідомлювало 
нові виклики часу й чи було воно до них 
готове. В цьому сенсі особливий інте рес 
становить повсякдення парафіяльно-
го духовенства, представники якого, в 
умовах бездержавності, відповідали за 
релігійне та духовне виховання низових 

ланок українського суспільства  – місь-
ких і сільських парафій.

Слід зазначити, що в сучасній україн-
ській історичній науці тему повсякдення 
парафіяльного духовенства було висвіт-
лено тільки частково. Так, М. Яременко 
досліджував проблеми освіченості свя-
щеників [13, c. 269–299], шлюбні страте-
гії в контексті соціокультурних конфлік-
тів вивчала Л. Посохова  [10, c. 39–54], 
джерелознавчі проблеми з історії Уній-
ної Церкви (зокрема ті, що стосувалися 
парафіяльних священиків) розглядав 
Р. Кондратюк [6, c. 98–110]. Проте згада-
ні наукові розвідки стосувалися середи-
ни  – другої половини XVIII  ст.; литов-
сько-польська доба, по в’я зана з історією 
перших післяунійних поколінь парафі-
яльних священиків, досі мало дослідже-
на. Автор цієї статті протягом останніх 
років запропонував власний погляд на 

of the cultural and national movement on the Ukrainian lands at the border of the 16th and 17th 
centuries. The importance of criminal cases of district courts of the Volyn Voivodeship for the study of 
everyday problems of all strata of the Ukrainian population of this era, in particular the parish clergy, 
is emphasized. The author expressed the opinion that criminal cases reflected evidence about everyday 
life that could not be recorded in other sources available to modern scientists.

The purpose of the article is to reveal a number of aspects of the daily life of the Volyn parish clergy 
using the example of the protest of a priest from the village of Biskupychi, Fr. Hryhoriy Zhukovych, 
as well as the testimony of the ministerial in this case. The analysis of Kostyantyn Gulevich’s crime 
– beating the victim, as well as rape and robbery of his wife (in the victim’s interpretation) made it 
possible to draw the following conclusions: first, the crime had not only a sexual motive and the desire 
to rob. The criminal also sought to humiliate the social dignity of the victim. This was manifested 
in her dressing in peasant clothes and a violent peasant-style haircut. Secondly, based on the protest 
and the ministerial’s testimony, it was possible to discover additional information about the history of 
Ukrainian clothing. According to the list of selected items, it was concluded that the bishop’s wife had 
quite expensive clothes and could afford to wear silver and gold jewellery. The forced dressing of the 
victim in peasant clothes gave additional insights into what the peasants wore at that time. Thirdly, 
the text of the protest made it possible to reveal the figure of the vernacular using the example of both 
individual words and idioms. In addition, an archaic term related to the metrology of those times and 
dating back to the princely era was discovered. Finally, a conclusion was made about the perspective of 
further research of the materials of criminal cases for the study of a wide range of problems related to 
Ukrainian everyday life during the Lithuanian-Polish era.

Key words: everyday life; parish clergy; criminal offense; vernacular language; history of clothing; 
Volyn.
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проблеми повсякдення волинського па-
рафіяльного духовенства та його ролі в 
культурно-національному житті кінця 
XVI – першої половини XVII ст. Це пи-
тання було проаналізовано на основі 
полемічної літератури, зокрема творів 
Касіяна Саковича [1, c. 21–40], порушу-
валося питання про роль шляхти в се-
редовищі парафіяльних священиків  [4, 
c. 120–130], окремі аспекти пастирського 
служіння висвітлювались у статтях, при-
свячених ролі староукраїнської мови в 
релігійному житті України [2, c. 101–109; 
3, c. 21–32].

Запропонована стаття є продовжен-
ням досліджень у цьому напрямку. Її ав-
тор давно звернув увагу на надзвичайну 
цінність кримінальних справ повітових 
судів Волинського воєводства. Під час 
їхнього розгляду дуже часто фіксува-
лися важливі деталі щоденного життя 
фігурантів, які не могли відкластися в 
інших джерелах, доступних сучасним 
науковцям. Саме тому метою нашої 
статті є спроба на прикладі лише одного 
документа підкреслити роль криміналь-
них справ у вивченні проблем повсяк-
денного життя представників різних со-
ціальних груп українського суспільства, 
передусім – парафіяльних священиків.

Отже, наша стаття ґрунтується на да-
них кримінальної справи, яку розгляда-
ли в Луцькому гродському суді 25 серпня 
1617 р. Втім у даному разі термін «кри-
мінальна справа» умовний. Збереглися 
внесена під цією датою протестація біс-
купицького священика о.  Григорія Жу-
ковича та свідчення возного щодо цієї 
події. Інших документів, які свідчили б 
про перебіг процесу, включно з конт-
роверсіями адвокатів, в актовій книзі не 
виявлено. За свідченнями потерпілого, 
17 серпня 1617 р. він, разом із дружиною 

Ганною Верховською, перебував у гостях 
у священика Ієремії – настоятеля церкви 
в с. Жуковець. Надвечір, коли в сутінках 
уже важко було впізнати людину, гості 
вибралися додому. Проте дуже скоро на 
них напав пан Костянтин Гулевич разом 
зі слугами. Нападники жорстоко поби-
ли та прогнали о. Григорія Жуковича, а 
його дружину, Ганну Верховську, разом 
із возом і конем, захопили та відвезли до 
села Воютин. Полонянку доправили до 
помешкання селянки Христі  – підданої 
пана Петра Гулевича. Там Костянтин Гу-
левич зґвалтував Ганну, пограбував і ли-
шив, замкнувши в коморі. Наступного 
дня їй вдалося звільнитися і, зрештою, 
після поневірянь повернутися до чолові-
ка, який скрізь шукав дружину [12, ф. 25, 
оп. 1, спр. 108, арк. 246 зв. – 248]. Наведе-
ний випадок дає можливість виокреми-
ти важливі аспекти історії повсякдення 
різних соціальних груп населення, зо-
крема парафіяльного духовенства. Се-
ред них такі.

1. Злочин та його складові на при-
кладі «справи Костянтина Гулевича»

В актових книгах повітових судів 
Волинського воєводства іноді трапля-
ються справи, пов’язані з сексуальним 
насильством щодо жінки. Природа по-
дібних злочинів зрозуміла й не викликає 
додаткових запитань. Іноді насильство 
супроводжувалося пограбуванням по-
терпілої, що також вписується в логіку 
дій ґвалтівника. Проте в цьому випад-
ку є і третій компонент, який дає змогу 
припустити додаткові, приховані, моти-
ви злочину. Отже, після зґвалтування й 
пограбування жертви пан Костянтин Гу-
левич вирішив, що Ганна Верховська ще 
недостатньо натерпілася від нього. Як 
свідчить текст протестації, Гулевич «…на 
болшую ωгиду и възгорду и посмевиско 
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людское ωную кгвалтовънѣ по хлопску 
ωстригши и в хлопское ωдине в кошулю 
простую хлопскую и убранъе хлопское 
убрал и делюрку на нее лязуровую пло-
хую вложил и всадивши ее в везенъе в 
комору самъ ωдехал»  [12, ф. 25, оп. 1, 
спр. 108, арк. 247]. Отже, Костянтин Гу-
левич на завершення насильницьких дій 
силоміць постриг жертву під селянку та 
змусив її вбратися в старий селянський 
одяг. Вбачаємо в цьому символічний 
жест. У такий спосіб нападник мав на 
меті принизити шляхетську гідність Ган-
ни Верховської, виставивши її в образі 
підданої, що мешкає в селі.

Навіщо це було потрібно Костянтину 
Гулевичу? Текст протестації не дає нам 
підстав дати обґрунтовану відповідь. 
Нам наразі невідомо, яка саме проблема 
лежала в основі конфлікту між Костян-
тином Гулевичем та родиною біскупиць-
кого священика. Натомість можемо з 
великою часткою ймовірності припусти-
ти, що перед нами приклад конфліктної 
ситуації, в якій виразно простежується 
зневага частини шляхетського соціуму 
до парафіяльного духовенства східного 
обряду. В такому разі всі складові злочи-
ну – зґвалтування дружини священика, 
її пограбування та надання їй образу се-
лянки – могли слугувати бажанню при-
низити й виставити на посміховисько 
шляхетську родину, яка пов’язала життя 
з білим духовенством і працею парафі-
яльного священика.

2. «Справа Костянтина Гулевича» 
як джерело до історії українського 
вбрання

Протестація біскупицького свяще-
ника містить важливі дані про вбрання 
українців на початку XVII ст. Ми, зокре-
ма, довідуємося, що пані Ганна Верхов-
ська прибула в гості у святковому одязі 

з прикрасами, серед яких були зелений 
літник з китайки – спідниця [9, c. 853; 8, 
c. 639], жовтий турецький індерак (анда-
рак) мухояровий – вид спідниці з вовня-
ної смугастої тканини [5, c. 72], чорний 
оксамитний плащ, підшитий хутром 
горностаїв, коленська кошуля  – сороч-
ка з німецького полотна (кельнського), 
панчохи, черевики й оксамитова шапка, 
підшита бобровим хутром. Окрім того, 
дружина священика мала срібний пояс із 
позолотою, коралі, серед яких 8 золотих 
монет, а також два золотих перстні  [12, 
ф. 25, оп. 1, спр. 108, арк. 247]. Звертаємо 
увагу, що тодішні письменники-полеміс-
ти, зокрема Касіян Сакович, наголошу-
вали на бідності більшості парафіяльних 
священиків. Проте в нашому випадку 
йдеться про родину священика з середо-
вища дрібної шляхти. Тому не дивно, що 
попадя є цілком забезпеченою жінкою, 
добре вбраною, яка могла собі дозволи-
ти срібні та золоті прикраси. Колорит-
ною, правда, видається та обставина, що 
ця пані разом із чоловіком пересувалася 
возом, який тягнув один кінь.

Згадані речі, як уже зазначалося, ві-
дібрав Костянтин Гулевич. Замість них 
потерпіла отримала інший одяг, який її 
чоловік у протестації ідентифікував як 
селянський. Важливо, що возний Марко 
Могиленський, котрий пізніше складав 
акт про злочин, теж називав наданий 
Ганні Верховській одяг селянським  [12, 
ф. 25, оп. 1, спр. 108, арк. 247 зв.]. Отже, 
до «селянського вбрання», згідно з цим 
документом, слід зарахувати не лише 
просту «хлопську» сорочку, але й ла-
зурову делюрку  – блакитний плащ без 
рукавів, який носили в Україні XVI–
XVII ст. В енциклопедії Євгена Онацько-
го згадується, що спочатку його носили 
знатні особи, але з часом делія «втратила 
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привілей» бути лише панським одя-
гом [7, c. 315]. Як випливає з нашого до-
кумента, на початку XVII ст. блакитний 
плащ без рукавів могли собі дозволити 
навіть селяни.

3. Елементи народної мови та відо-
мості з метрології на сторінках протес-
тації о. Григорія Жуковича

Кримінальні справи є важливими 
для вивчення української народної мови 
литовсько-польської доби. Офіційна 
старо українська мова Литовських ста-
тутів і повітових судів Волинського воє-
водства була близька до народної та зро-
зуміла всім верствам населення. Проте 
її стиль і форму регулював юридичний 
протокол. Кримінальні справи цікаві 
тим, що в них нерідко свідки та потерпілі 
давали покази. Їхні свідчення записува-
лися дослівно, тож часом можна зустрі-
ти цікаві звороти з живої народної мови 
тієї епохи. Цінність цієї інформації буде 
зрозумілою, якщо ми візьмемо до уваги, 
що наразі ще не завершена робота над 
словником староукраїнської мови XVI–
XVII ст., тож нові знахідки допомагають 
у науковій роботі в цьому напрямку.

Протестація о.  Григорія Жуковича 
становить у цьому сенсі певний інте-
рес. Як випливає з її змісту, наступного 
дня після злочину біскупицький свяще-
ник ходив по навколишніх селах, спо-
діваючись знайти дружину. Зрештою, 
добравшись до с.  Воютин, він зустрів 
Петра Гулевича, який разом із Костян-
тином Гулевичем (своїм родичем) воло-
дів цим маєтком. Із розмови між ними 
прояснились обставини злочину, тож 
її внесли до тексту протестації. В роз-
мові зустрічаємо колоритні звороти, 
нетипові для офіційного стилю судо-
вої канцелярії. Серед них  – шанобли-
ві звернення, відомі ще у XIV–XVI  ст.: 

шляхтича до священика  – «господине 
ωтче» [11, c. 255] та селянки до шляхти-
ча  – «пане господару»  [11, c. 254–255]; 
в цьому ж документі є термін «заказ» у 
сенсі «угода» або «домовленість». Його 
знаходимо в мові пана Петра Гулевича 
до біскупицького священика: «Господи-
не ωтче! Заказ (виділено нами.  –Авт.) у 
мене межи поддаными таковый ест: если 
бы який гост незнаемый до которого се 
яким же колвекъ способом трафил абы 
ми давал знат» [12, ф. 25, оп. 1, спр. 108, 
арк. 247]. Міститься в протестації о. Гри-
горія Жуковича й досить колоритний 
народний фразеологізм «волочити зло-
бу». Так, селянка (вдова) Христя, в оселі 
якої Костянтин Гулевич зґвалтував Ган-
ну Верховську, сприйняла це як свідому 
образу своєї гідності; тому скаргу своєму 
пану Петру Гулевичу розпочала слова-
ми: «Пане господару! Панъ Константин 
якуюс злобу на мене волочитъ…» (кур-
сив наш. – Авт.) [12, ф. 25, оп. 1, спр. 108, 
арк.  247]. З контексту написаного цей 
зворот слід розуміти як уперте зло па-
м’ят ство з намаганням завдати мораль-
ної шкоди.

У протестації о.  Григорія Жукови-
ча є ще один цікавий староукраїнський 
фразеологізм, який стосується метроло-
гії. Потерпілий, повідомляючи суд про 
обставини злочину, зазначив, що напад 
на нього і його дружину стався недалеко 
від с. Жуковець – на один чи два пострі-
ли стрілою з лука від цього населеного 
пункту («на стреленъе або двое з луку од 
села Жуковецъ») [12, ф. 25, оп. 1, спр. 108, 
арк. 246 зв.]. Слід зазначити, що в дано-
му разі це рідкісний і архаїчний спосіб 
вимірювання відстані. Він, очевидно, 
сягає корінням княжої доби, коли вої-
нам та боярам було зручно вимірювати 
відносно невеликі відстані за пострілами 
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звичної для них зброї. Цікаво, що на по-
чатку XVII ст. цей термін іще можна було 
зустріти в актовому матеріалі повітових 
судів Волинського воєводства.

Висновки. Кримінальні справи міс-
тять надзвичайно важливу інформацію з 
історії повсякдення всіх соціальних груп 
українського суспільства, зокрема й пара-
фіяльного духовенства. Аналіз протеста-
ції о. Жуковича дає можливість зробити 
висновок, що частина парафіяльних свя-
щеників, які походили з дрібної шляхти, 
були достатньо забезпеченими. Про це, 
наприклад, свідчить коштовне святкове 
вбрання попаді Ганни Верховської, яка 
до того ж могла собі дозволити прикра-
си з позолоченого срібла і золота. Водно-
час злочин проти родини біскупицького 
священика дає можливість припустити 
неприхильне ставлення частини шля-
хетського соціуму до вихідців з їхнього 
середовища, які по в’я зали долю з працею 
парафіяльного духовенства на селі.

Протестація біскупицького свяще-
ника містить також цікавий матеріал 
для розуміння мотивації злочину та його 
складових. В нашому випадку зґвал-
тування, пограбування, насильницька 
стрижка та переодягнення потерпілої 
в селянське вбрання дають можливість 
чіткіше уявити мотив злочинця та спо-
сіб реалізації його дій. Запропонований 
документ дає нам і цікаву інформацію 
про тодішній стрій українських селян. 
Важливо, що біскупицький священик 
і возний солідарно ідентифікують «ла-
зурову делюрку» як селянське вбрання, 
хоча в попередні століття делія була одя-
гом знаті. Нарешті, розглядуваний доку-
мент надає цікавий матеріал для вивчен-
ня української народної мови початку 
ХХ ст., чим розширює перспективу її по-
дальших досліджень.
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«НАМОВЛTНЫЙ И ПОДАРКАМИ ПTРTНzТЫЙ»: 
СУДОВИЙ ПРОЦЕС НАД ШЛЯХЕТСЬКИМ ПІДДАНИМ 
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Анотація. У статті порушено проблему ворожнечі в середовищі волинської шляхти в 
другій половині XVI – першій половині XVII ст. Проаналізовано місце шляхтича у суспільстві 
відповідно до ранньомодерного права. Вказано, що на теренах тогочасної Європи, а з тим і 
на Волині, законодавчі зводи закріплювали за знаттю привілейоване місце, захищаючи її осо-
бисті свободи та права, що мало безпосередній вплив на формування цінностей шляхетської 
спільноти. Наголошено, що належність до еліти суспільства не гарантувала безпечного та 
безконфліктного повсякдення, яке було тісно пов’язане із шляхетськими потребами, котрі 
вимагали постійних контактів з іншими членами суспільства. 

Проаналізовано інтерпретації шляхетської конфліктності в історіографії. Вказано, що 
більшість істориків вбачають зв’язок цього явища із характером ранньомодерної держави, а 
з тим особливостями суспільного порядку. Виділено погляд, згідно з яким надмірна конфлікт-
ність була наслідком неналежного функціонування виконавчої гілки влади, що створювало 
поле для соціальних конфронтацій. Встановлено, що в історичних дослідженнях цей аспект 
трактується як властивий для тогочасної культури і такий, що в сприйнятті самої шлях-
ти виглядав як закономірність, в якій вона вміла орієнтуватися, реагуючи на кожен наступ-
ний жест та новий етап конфлікту. Проаналізовано застереження щодо актових матері-
алів, на які вказувала М. Богуцька, та підходи до роботи із джерелом, на які звертав увагу 
Є. Топольський.

Усі перераховані вище аспекти розглянуті під кутом локальної історії – справи вбивства 
волинського шляхтича Григорія Билинського та судового процесу над обвинуваченими. Про-
аналізовано поведінку та висловлювання шляхти під час судового процесу, який відбувався 
впродовж вересня–жовтня 1623 р. в Луцькому ґродському суді. Висвітлено та проаналізовано 
мотиви Яна Пелиґримовського у вчиненні злочину. Простежено залученість та інтерес до 
його здійснення можливого замовника – Мартина Богуша. Висвітлено ймовірні версії вбив-
ства та показано перебіг судового процесу. Звернуто увагу на те, що, незважаючи на на-
явність у джерелах двох версій вбивства, це не спрощує завдання інтерпретації самої події, 
а навіть ускладнює, оскільки часто ми не маємо у своєму розпорядженні необхідних свідчень. 
Задля висвітлення усіх можливих аспектів вчиненого вбивства розглянуто важливість па-
тронально-клієнтарних та родинних стосунків. Звернуто увагу на певні вияви тогочасної 
повсякденної культури, які проливають світло на шляхетські звичаї на Волині в другій по-
ловині XVI – першій половині XVII ст.

Ключові слова: волинська шляхта; повсякдення; конфліктність; ранній Новий час; Річ 
Посполита.
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«CONVINCED AND INTERESTED IN GIFTS»: THE TRIAL 
OF THE NOBLEMAN'S SERVANT JAN PELYGRYMOVSKYI IN 1623

Ihor HULIUK
research fellow of the Historical Sites Department of RIUS

Annotation. The article raises the problem of enmity among the Volyn nobility in the second half 
of the 16th – the first half of the 17th century. The place of a nobleman in society, according to the early 
modern law is analyzed. It is indicated that on the territory of Europe at that time, and therefore also 
in Volyn, legislative bodies secured a privileged place for the nobility, protecting their personal freedoms 
and rights, which had a direct impact on the formation of the values of the noble community. It was 
emphasized that belonging to the society elite did not guarantee a safe and conflict-free life, which was 
closely related to noble needs that required constant contact with other members of society. 

The interpretations of the szlachta conflict in historiography are analyzed. It is stated that the 
majority of historians see the connection of this phenomenon with the nature of the early modern 
state, and with the features of the social order. The point of view according to which excessive conflict 
was a consequence of improper functioning of the executive branch of power, which created a field for 
social confrontations was highlighted. It has been established that in historical research this aspect is 
interpreted as characteristic of the culture of that time and such that in the perception of the nobility 
itself, it looked like regularity in which it knew how to navigate, reacting to each subsequent gesture and 
new stage of the conflict. The caveats regarding acted materials pointed out by Maria Bogucka and the 
approaches to work with the historical source, Jerzy Topolski drew attention to, were analyzed. 

All of the above aspects are considered from the local history angle – the case of the murder of 
the Volyn nobleman Hryhorii Bylynskyi and the trial of the accused. The behavior and statements of 
the szlachta during the trial, which took place in September–October 1623 in the Lutsk court, were 
analyzed. Jan Pelygrymovskyi`s motives in committing the crime are highlighted and analyzed. The 
involvement and interest in its implementation of a possible customer of a murder – Martyn Bohush, 
was traced. Possible versions of the murder are highlighted and the course of the trial is shown. Attention 
is drawn to the facts that despite the presence of two versions of the murder in the sources, this does 
not simplify the task of interpreting the event itself, and even complicates it, since we often do not have 
necessary evidence at our disposal. In order to cover all possible aspects of the murder, the importance 
of patron-client and family relationships was considered. Attention is drawn to specific manifestations 
of the everyday culture of this time, which shed light on szlachta customs in Volyn in the second half of 
the 16th – the first half of the 17th centuries. 

Key words: Volyn nobility; everyday life; conflict; Early modern period; The Polish–Lithuanian 
Commonwealth.

Постановка наукової проблеми. 
Кодифікаційні зводи ранньомодерної 
Європи закріплювали за знаттю приві-
лейоване місце у суспільстві. На україн-
ських землях ситуація була ідентичною. 
Це можна простежити на прикладі II Ли-
товського (Волинського) Статуту 1566 р. 
Так, у III розділі 15 артикулу було вка-
зано, аби «простих людей над шляхтою 

не підвищувати» [4, с. 283]. У документі 
приділено багато уваги честі шляхтича, 
на яку не можна було посягати «голими 
словами», а з тим і особистій безпеці «лю-
дини рицарської» [4, с. 285]. Детальніше 
про цей вимір, який займав важливе 
місце у шляхетському повсякденні, зга-
дано в 1 та 2 артикулах XI розділу. У них 
вказувалося, що за наїзд на шляхетський 
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маєток з метою вбивства особа отриму-
вала найвищий ступінь покарання, який 
існував у судочинстві Речі Посполитої – 
страту [4, с. 371–372]. Виводячи збірний 
образ шляхтича із цих артикулів, поміт-
но, що йому як особі, яка перебувала на 
верхніх щаблях суспільства і володіла 
вольностями та свободами, мали бути 
властиві виняткові цінності, які служи-
ли взірцем для інших станів [9, s. 9–22]. 
Незважаючи на перше  – високу міру 
відповідальності за посягання на шлях-
тича, а також друге  – його репутацію у 
суспільстві, в актових книгах фіксува-
лися напади, а часто й вбивства шлях-
ти. Проблема конфліктності волинської 
шляхти неодноразово була предметом 
дослідження українських істориків. Од-
нак, по-перше, для вивчення повсяк-
дення знаті цінною є кожна справа, яка 
містить вказівки на властивий тодішній 
культурі набір жестів, слів та дій, котрі 
роблять для нас зрозумілішою поведінку 
тамтешніх людей. По-друге, проаналізо-
ваний судовий процес дає можливість 
замислитися над усталеним в україн-
ській історіографії переконанням, що 
вбивства шляхти під час конфліктів були 
малопоширеним явищем. Джерела часто 
вказують на зворотне, що і обумовлює 
актуальність статті.

Аналіз останніх досліджень про-
блеми. Причини шляхетської агресії 
коренилися у численних комбінаціях 
повсякдення конкретної особи, де вона, 
контактуючи з іншими представниками 
суспільства, вважала за неприйнятне, 
коли порушувалися її права, натомість 
могла вдаватися до порушення прав ін-
ших. Ця особливість тогочасної культу-
ри була в полі зору науковців. Зокрема, 
Владислав Лозінський причину конфлік-
тів вбачав у характерних для шляхти 

звичаях, недоліки яких по в’я зу вав із від-
сутністю виконавчої (поліційної) влади, 
що породжувало вияви анархії [8, s. 3–5]. 
Антоні Мончак вказував на наявність в 
шляхетській спільноті громадського 
порядку, який підтримувався самими 
ж представниками знаті, «хоча (вони. – 
прим. І. Г.) і мали про нього специфічне 
уявлення»  [2, с.  263–264]. Наталя Стар-
ченко, розглядаючи природу надмірної 
конфліктності в шляхетському середо-
вищі, запропонувала власний погляд на 
цю проблему, наголосивши на тому, що 
конфлікт у шляхетській спільноті про-
бігав за очікуваним та зрозумілим для 
сторін сценарієм, де кожна наступна дія 
викликала відповідну реакцію опонен-
тів [3, с. 459–465].

Торкаючись цієї проблеми, не мо-
жемо оминути залежності дослідника 
від джерела. Марія Богуцька вказувала 
на односторонність актових матеріалів, 
які формують хибне уявлення надмір-
ної ворожості в суспільстві, фіксуючи 
лише порушення права, оминаючи при 
цьому його дотримання [6, s. 254]. Мож-
на прийняти таке спостереження. Про-
те виникає питання: чи дійсно із цього 
типу джерел не проступає «звичне» по-
всякдення? Кожна людина, з якою до-
водиться «контактувати» під час про-
читання справи, переповідаючи про 
вчинений злочин, мимовільно проливає 
світло на власне повсякдення: на рівні 
звичного стилю життя з помешканням, 
одягом, їжею та, зрештою, звичаями і 
традиціями. У документах, які впису-
валися до актових книг, бачимо низ-
ку тестаментів, узгодження маєткових 
та фінансово-контрактних угод, або ж 
квитів, які свідчать про вміння шляхти 
безконфліктно врегульовувати супереч-
ності, відкриваючи тим самим перед 
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нами «спокійну» реальність. Доцільним 
у цьому місці виглядає міркування Єжи 
Топольського, який вказував, що істо-
рик мусить видобувати інформацію про 
минуле завдяки влучно сформульова-
ним питанням навіть тоді, коли джере-
ло видається мовчазним  [10, s. 33–57]. 
Беручи до уваги згадані підходи, роз-
глянемо багаторівневу та складну спра-
ву, яка в 1623 р. потрапила до Луцького 
ґродського суду. 

Мета дослідження  – на основі ак-
тових джерел та історіографії розгляну-
ти справу вбивства шляхтича Григорія 
Билинського та висвітлити особливості 
повсякденного життя волинської шлях-
ти. Поставлена мета потребує виконан-
ня таких завдань: 1) вивчення мотивації 
вчинення злочину відповідачем  – реак-
ції на вчинок позивачів; 2) простеження 
важливості – неважливості родинних та 
патронально-клієнтарних стосунків у 
цій справі; 3) характеристики поведінки 
та дій позивачів у ході розгляду справи – 
під час виконання вироку. Аналіз справи 
поділимо на дві частини, де перша буде 
присвячена приводам вбивства та роз-
гляду самого злочину, тоді як друга пе-
ренесе нас на судовий процес над обви-
нуваченим. 

Виклад основного матеріалу й об-
ґрунтування отриманих наукових 
результатів. Справа про вбивство Гри-
горія Билинського, яка була подана до 
Луцького ґродського суду, складалася із 
декількох позовів. Події розгорталися 
від червня, коли був вчинений проти-
правний вчинок, до кінця вересня – по-
чатку жовтня 1623  р., коли виголоше-
ний вирок зреалізували. Її унікальність 
полягає в тому, що джерела дають нам 
можливість ознайомитися із позицією 
обох сторін, реконструювавши перебіг 

подій та склавши картину злочину і від-
повідальності за нього. 

Перший позов до Луцького ґрод-
ського суду внесла постраждала сторо-
на – брати Ян та Миколай Билинські. У 
своїй скарзі від 1 вересня 1623  р. «по-
води» позивали Мартина Богуша та Яна 
Пелиґримовського. Причиною початку 
судового процесу стало вбивство їхньо-
го брата Григорія Билинського. Згідно із 
протестацією, як це часто відбувалося у 
шляхетських конфліктах, рівень ворож-
нечі між сторонами зростав поступово, 
а саме вбивство стало його кінцевим 
актом. Після публічних образ, завданих 
вбитому відповідачами, вони, «взzвъши 
пTрTд сTбT злыи и нTпристостоиныи 
yмыслъ» та узгодивши в домі Мартина 
Богуша усі деталі, успішно зреалізували 
свій намір 23 червня 1623 р. [5, арк. 534–
535 зв.].

Виконавцем вбивства став Ян Пели-
ґримовський (намовлTныи и подарками 
пTрTнzтыи»). Він, маючи «полгак, двTма 
кулzми набитым», дізнавшись, що Гри-
горій Билинський перебуває в селі Коб-
че Луцького повіту («дворкy своTм»), 
відправився до його маєтку. Заставши 
свою жертву сплячою в дворі та обрав-
ши зручний момент, коли у маєтку ні-
кого не було  – дружина вбитого в цей 
момент «тTлzта на полT выправовала 
и выганzла», нападник «помалTнъку 
отворивъши» двері, «ωного Григорz 
Би линъского спzчого на ложкy» по-
бачивши, «пулъгакъ до головы  […] 
при ложивъши, стрTлил». У результа-
ті такого вчинку Григорій Билинський 
«зараз  […] пну Богy дyха отдал». Оці-
нюючи ці дії, позивачі вказували, що 
«такъ нTбожчика здрадTцъко, спzчого, 
тыT принципали» вбили  [5, арк. 535]. 
Окрім описаного вбивства, як вказувала 
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постраждала сторона, нападник також 
вдався до пограбування маєтку, взявши 
із власності вбитого два карих коня та 
його фалендишовий доломан червоного 
кольору.

Слова позивачів були підкріплені 
свідченнями возного Войтеха Грушець-
кого. 31 липня 1623 р. урядник їздив на 
поховання вбитого, яке відбувалося у 
містечку Сокіл, що в Луцькому повіті. 
Він засвідчив смерть шляхтича, а також 
потрійне «одволання» братами вбитого: 
«Зараз при погрTбT того тTла, пTрший раз 
по ωглTданю моTм, пTрTд костTлом […] 
спивати почTли, поволанT yчинил […] а 
дрyгии раз по ωдспиваню погрTбy, трє-
тии зараз, кгды в долъ въпосчано»  [5, 
арк. 535 зв.]. Подані жести та церемонії 
були цілком звичними для тогочасної 
шляхетської культури і мали публіч-
но задекларувати та осудити дії вбивці. 
Саме таку черговість подій та обвинува-
чених осіб бачимо у скарзі постраждалої 
сторони. Подана версія дещо відрізняла-
ся від тієї, яку виклав один із обвинува-
чених – Мартин Богуш. 

7 вересня 1623 р. шляхтич зреагував 
власною репротестацією, подавши іншу 
версію вбивства Григорія Билинського. 
Враховуючи характер злочину, в якому 
його обвинувачували, Мартин Богуш, 
«пришTдши ωбличнє» до суду, був заці-
кавлений у збереженні своєї репутації в 
спільноті, а ширше – життя. Саме тому, 
«скоро взzвши вTдомост ω yчинTнои 
противко собT y книг тутошнихъ» скар-
ги, відповідач вирішив особисто окрес-
лити деталі вчиненого вбивства, пода-
ючи протестацію на братів Билинських. 
Відмінність його версії полягала в під-
кресленні наявності мотивації до вчи-
нення вбивства в інших учасників спра-
ви. У репротестації згадується дружина 

вбитого, яка, за словами Мартина Богу-
ша, мала би брати участь у злочині – Ге-
лена Корчинського Билинська. Змова 
була покликана виквитувати його із ма-
єтності, яку раніше позивачі заставили. 
Йшлося про вже згадуване село Кобче. 
Маючи цей намір, вони погодили, аби 
такий «yчинокъ с кого иншого на нTго 
ωбалити» [5, арк. 550]. Ці дії мали не тіль-
ки зневажити репутацію підозрюваного, 
а й позбавити його місця у шляхетській 
спільноті та усієї набутої ним власнос-
ті [4, с. 371]. Для здійснення цього наміру 
згадані особи намовили «нTzкого» Яна 
Пелиґримовського, який, як випливало 
із слів репротестанта, в минулому був 
слугою одного із позивачів  – Миколая 
Билинського. 

Акт вбивства, відповідно до репро-
тестації, Ян Пелиґримовський вчинив 
26 червня 1623 р., увійшовши до комори 
маєтку Григорія Билинського в с. Кобче. 
Примітною рисою мови репротестуючо-
го була непевність, а як наслідок – вжи-
вання умовного часу, що корелюється 
також із відмінною датою вбивства, яку 
він подав. Найяскравіше це проступає 
у ситуації, коли він, реагуючи майже на 
кожний закид із вчиненої на нього про-
тестації, розкриває роль дружини вби-
того в злочині: «котораz тTлTта zкобы в 
тот час выпущати мTла». Відхрещувався 
Мартин Богуш також від будь-якої спів-
участі в розкраданні та продажу влас-
ності вбитого, вказуючи, що це вчинили 
вбивці [5, арк. 550 зв.]. Більше того, він 
вказував, що як до нього «вTдомости 
доходит», сама ж Гелена Корчинська усі 
ці речі «с коморы своT повидавала» че-
рез свою челядницю, після чого їх обох 
«проч з домy своTго выправила»  [5, 
арк. 550 зв.]. Усі ці свідчення Мартин Бо-
гуш надавав задля того, аби «нTвинност 
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свою ωсвободити правнT». Видним є 
те, що припущення перебігу вбивства, 
яке виклав Мартин Богуш, істотно від-
різнялося від версії братів Билинських. 
Ключовий акцент у його розповіді було 
зроблено на матеріальних інтересах дру-
жини Григорія Билинського, задля яких 
вона, змовившись із братами вбитого, 
вміло облаштувала злочин. Треба при 
цьому зазначити, що під час прочитання 
джерела складається враження, що ре-
протестант ставив собі за мету пункту-
ально зреагувати на усі пункти, які йому 
закидалися, інколи вдаючись ледь не до 
буквального цитування протестації сво-
їх опонентів.

Логічним актом після «обволання» 
померлого мав бути судовий процес. 
Враховуючи особливість тогочасної су-
дової системи, самі ж позивачі забезпе-
чили постання винуватця перед судом. 
2 вересня 1623  р. братам Билинським 
вдалося затримати Яна Пелиґримов-
ського. Варто зауважити, що, незважа-
ючи на бажання Мартина Богуша, який, 
вносячи свою репротестацію до ґроду, 
прагнув якомога швидше відкинути 
«протTстацию криминалную», вчинену 
на його ім’я, аби «добру славу свою» обе-
регти, він вчинив це не одразу, а лише 
після усіх згаданих подій, включно із за-
триманням обвинуваченого, що могло 
бути нічим іншим, як реакцією на роз-
гортання справи.

Із затриманням обвинуваченого 
по в’я за на достатньо показова для то-
гочасного суспільства ситуація. Пози-
вачі змогли її організувати одразу на 
наступний день після внесення про-
тестації. Отримавши інформацію, що 
Ян Пелиґримовський, начеб пробувши 
три дні у домі Мартина Богуша після 
вчиненого злочину, поїхав до Луцька, 

де переховувався у ротмістра Ванда-
ловського, постраждалі звернулися до 
ґроду та попросили возних, аби разом 
з ними їхати на «припорyчTнz того 
мyжобоици»  [5, арк. 536 зв.]. Приїхав-
ши з урядниками до вказаного місця, 
їм вдалося відшукали оскаржуваного, 
який разом із згаданим Вандаловським 
перебував у домі луцького міщанина 
Козицького. Характерною є вказівка, 
наявна в протестації: «Кгды пришли 
протTстуючии до господы помTнTного 
пна Ванъдаловъского, тyтъ в Лyцкy y 
мTсчанина лyцкого, y Козицкого, там жT 
заставши того то пна Ванъдловского и 
при нTм того мyжобоицy  […] которыи 
был до нTго рyкодаинT пристал»  [5, 
арк. 536 зв.]. Цей фрагмент вартий ува-
ги, оскільки не лише демонструє меха-
нізм підданських зв’язків, які існували в 
ті часи, а й розкриває ту особливість, що 
обвинуваченому у вбивстві вдавалося 
«губитися» в тогочасному повсякденні, 
проводячи звичний спосіб життя. Для 
цього важливим було вміння уникати 
додаткових конфліктів у суспільстві  [7, 
s. 56–59]. 

Достатньо типовою в цій ситуації 
виглядала поведінка Вандаловського. 
Він, якщо простежити покарання за пе-
реховування можливого вбивці, теж ри-
зикував власною гідністю: «ДостаточънT 
пытали Tсли того мyжобоицy хочTт до 
росправы правноT при порyцT принzти 
и дотримати албо Tго тTж ωдстyпити 
и выдатъ»  [5, арк. 536 зв.]. Рішення 
щодо свого «слуги рукодайного» Ван-
даловський прийняв після того, як 
Ян Пелиґримовський добровільно зі-
знався у вчиненому злочині. У колі 
приятелів Вандаловський заявив, що 
«тот чTлzдникъ нTдавно пристал и нT 
вTдалом ω тои роботT Tго». З огляду на 
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добровільне зізнання обвинуваченого, 
а також видання його з боку пана Ян 
Пелиґримовський постав перед Луць-
ким ґродським судом.

Наступним актом згаданої справи 
став перебіг судового процесу над Яном 
Пелиґримовським та його пізніша стра-
та. Сама по собі процесія достатньо ін-
формативна, оскільки дає можливість 
нам по-іншому подивитися на згаданого 
обвинуваченого та розглянути його по-
зицію в цій справі. Не можна сказати, 
що ці свідчення допомагають з’ясувати 
усі деталі, тому що сам же підсудний ви-
рішив викласти події під таким кутом, 
аби приховати важливі деталі. Проте, 
незважаючи на цю особливість, він таки 
пролив світло на свої зв’язки із Марти-
ном Богушем. Варто при цьому наголо-
сити, що про усі ці зізнання дізнаємося 
від третіх осіб – реляції возних, яка була 
подана до ґродського суду 30 вересня 
1623 р. 

«Люди шляхетні» їздили на «муку» 
і «квестии», що передували страті Яна 
Пелиґримовського («на горло въска за-
ного»), які відбувалися 25 вересня 1623 р. 
Показовими, що нас особливо цікавити-
ме, були висловлювання і поведінка об-
винуваченого. Під час допитів і перших 
тортур він «заволал «ω Богyшy, Богyшy, 
ты мz до того привTл и пTрTнzлъ». Піз-
ніше, коли його «тягнули» вдруге, він до-
дав, що «мz Богyшъ пTрTнанzл, жTбы-м 
забилъ. И парy волов продавъши, обTцал 
ми дати пинTзи и то ми подавал». Упро-
довж наступних тортур Ян Пелиґримов-
ський ще раз згадував Мартина Богуша, 
а також засвідчував, що дружина Гри-
горія Билинського нічого не знала про 
планування злочину, а під час його реа-
лізації й дійсно виганяла на пасовисько 
худобу. У цьому контексті варто додати, 

що подібне свідчення, на жаль, дублює 
першу протестацію і не дає змоги зрозу-
міти ролі дружини у цій справі, як не ро-
бить цього також репротестація Марти-
на Богуша. Звісно, родинні відносини у 
ранньомодерний період не завжди були 
зразковими, втім їхній характер залежав 
від традиції, яка не обо в’яз ково була по-
значена ворожнечею [1, с. 191–197].

Коли обвинувачений «трTтии раз 
был потzгнTнии и припалTныи свича-
ми», він вчергове засвідчив, що на цю 
справу його намовив Мартин Богуш, 
підкресливши, що поза тим щось гово-
рити не планує і «жаднаz дyша дрyгаz ω 
том (злочині. – прим. І. Г.) нT вTдала» [5, 
арк.  644]. Окремо варто зупинитися на 
розгляді статусу обвинуваченого. Фак-
ти, що при його згадці в протестаці-
ях не вживалися характерні слова, які 
б підкреслювали шляхетність («пан», 
«yрожонии»), а також застосування 
щодо нього тортур свідчать про відсут-
ність у нього шляхетського статусу. 

Після цих слів, а також зізнання об-
винуваченому «було читано» вирок. 
Страта відбулася 27 вересня. Перед смер-
тю Ян Пелиґримовський, «кгды был на 
плzцy, идyчи на смTртъ», згадавши про 
усі свої попередні зізнання, додав, що 
«прошy нTхаи юж сам горлом то пTчатyю, 
а Богyшъ нTхаи бyдTт волTнъ ωд горла», 
далі продовжуючи та уточнюючи, що 
«хоч и винTн, хоч мz намавzл, прTдсT, 
нTхаи бyдTт ωт смTрти волTн, нTхаи yжT 
z за нTго дам горло»  [5, арк. 643–644]. 
Звісно, непоодинокі згадки обвинуваче-
ного, який перебував під тортурами, не 
можуть бути беззаперечним аргументом 
на користь того, що саме Мартин Богуш 
ініціював злочин. Проте якщо взяти до 
уваги запізнілу репротестацію, яка над-
то повторює подану раніше протестацію, 
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можна припустити, що в певний спосіб 
він таки брав участь в організації вбив-
ства Григорія Билинського.

Останнім актом цієї справи можна 
вважати протестацію, подану до Луцько-
го ґроду 2 жовтня 1623 р. Окремого суду 
над Мартином Богушем не було. Однак 
реакція на свідчення Яна Пелиґримов-
ського від братів Билинських була до-
статньо очікуваною, про що можна ді-
знатися із слів його дружини  – Тетяни 
Билинської. Шляхтянка скаржилася на 
Яна та Миколу Билинських, які ув’яз-
нили її чоловіка, коли той приїхав на 
луцькі рочки (напавши на нього, як на 
«шляхтича добрT yрожоного и осTлого»), 
після чого посадили до замку, звідки він 
згодом зник. При цьому, як свідчила по-
страждала, в нього були забрані листи-
записи на борги, шабля та гроші. Замкове 
ув’яз нен ня Мартина Богуша підтверджу-
вав возний, який з ним розмовляв та чув 
його скарги про безпідставність засто-
сування такої санкції щодо себе. Проте 
про місце його перебування возний не 
знав  [5, арк. 652–653]. Примітно, що ці 
події відбувалися паралельно із судовим 
процесом та стратою виконавця вбив-
ства. Зіставляючи це, можна зрозуміти, 
що напад на Мартина Богуша в Луцьку 
мав би відбутися одразу після вчиненої 
ним репротестації. Принаймні до тако-
го припущення нас схиляє скарга його 
дружини. Можна також зауважити, що 
попри передсмертне прохання Яна Пе-
лиґримовського, який прагнув, аби його 
смерть «на горло» справу «запечатува-
ла», інший імовірний фігурант справи 
також був змушений відповідати. 

Висновки й перспективи подаль-
ших досліджень. Отже, справа вбив-
ства Григорія Билинського в 1623  р. 
достатньо непроста для інтерпретації, 

незважаючи на факт, що маємо у своєму 
розпорядженні дві версії, які розкрива-
ють позиції обох сторін, що, здавало-
ся б, мало спростити роботу історика. 
Очевидним є те, що виконавцем вбив-
ства таки мав бути Ян Пелиґримов-
ський. Складно при цьому верифіку-
вати, в який спосіб та до якої міри він 
був пов’язаний із родом Билинських. 
Вказівка Мартина Богуша на те, що об-
винувачений перебував у патрональ-
но-клієнтарних відносинах з Миколаєм 
Билинським – братом вбитого та одним 
із позивачів, може бути правдивою, але 
не маємо у своєму розпорядженні ґрун-
товніших доказів. Можемо також з пев-
ністю говорити про пограбування шля-
хетського маєтку, оскільки воно згадане 
майже у всіх справах, поданих до суду. 
Найімовірніше, згаданий обвинуваче-
ний таки подався після вчиненого вбив-
ства до Луцька і вступив на службу до 
ротмістра Вандаловського. Розглядаю-
чи іншу лінію та говорячи про можли-
ву родинну змову, на якій наголошував 
Мартин Богуш, яка мала би бути орієн-
тована на матеріальні інтереси, варто 
вказати, що теоретично, враховуючи 
характер відносин у ранньомодерній 
родині, цієї опції не можна повністю 
відкидати. Проте роль одного із братів 
у ній так і не була висвітлена. Як і місце 
у вчиненні злочину Гелени Билинської. 
Повертаючись до Яна Пелиґримовсько-
го, варто вказати, що згаданий злочин 
він вчиняв, керуючись фінансовими 
вигодами. Принаймні це можемо ви-
сновувати із його ж слів. Фактор мож-
ливих конфліктів із Билинськими через 
службу обвинуваченого теж не можемо 
простежити. При цьому примітною є 
його поведінка на судовому процесі. 
Обвинувачений, незважаючи на те, що 
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всіляко намагався захистити Мартина 
Богуша, публічно таки оголосив його 
ім’я, чим вказав на його спів участь у 
злочині. Розглядаючи поведінку братів 
Билинських, прикметно, що вона була 
цілком закономірною та відповідала 
артикулам II  Литовського Статуту. По-
зивачі спочатку посприяли затриманню 
ймовірного вбивці їхнього брата  – Яна 
Пелиґримовського, а згодом ув’яз нили 
Мартина Богуша.

Тим самим справа є унікальним та 
цікавим свідченням шляхетського ран-
ньомодерного повсякдення на Воли-
ні. На перший погляд вона стосується 
звичайного конфлікту, який закінчився 
відповідно до сценарію, передбачено-
го правом  – стратою відповідального. 
Проте вона відкриває перед нами низ-
ку сцен із шляхетського повсякдення, 
достатньо інформативних та важливих 
для розуміння тогочасних реалій, по в’я-
за них із патронально-клієнтарними від-
носинами та родинними переплетення-
ми. Деталі згаданої справи повертають 
нас до ворожості в тогочасній культурі 
та проблеми вбивств знаті, що мали би 
бути непоодиноким явищем. З тим акту-
алізують категорію репутації, яка в жит-
ті ранньомодерного шляхтича займала 
значиме місце.

Підсумовуючи, вкажемо, що повніс-
тю реконструювати усі подробиці вчи-
неного вбивства складно через брак да-
них. Проте навіть із наявних свідчень ми 
можемо достатньо добре «чути» голоси 
та «бачити» поведінку тогочасної шлях-
ти, що дає можливість краще розуміти її 
ментальність.
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Справа є унікальним та цікавим свідченням шляхетсько-
го ранньомодерного повсякдення на Волині. На перший по-
гляд вона стосується звичайного конфлікту, який закінчився 
відповідно до сценарію, передбаченого правом — стратою 
відповідального. Проте вона відкриває перед нами низку 
сцен із шляхетського повсякдення, достатньо інформатив-
них та важливих для розуміння тогочасних реалій, по в’я-
за них із патронально-клієнтарними відносинами та родин-
ними переплетеннями. Деталі згаданої справи повертають 
нас до ворожості в тогочасній культурі та проблеми вбивств 
знаті, що мали би бути непоодиноким явищем. З тим акту-
алізують категорію репутації, яка в житті ранньомодерного 
шляхтича займала значиме місце.
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Анотація. У статті проаналізовано участь підданих Австро-Угорської імперії у мли-
нарстві Правобережної України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Виявлено, що у досліджуваний період 
громадяни монархії Габсбургів відігравали помітну роль в борошномельній галузі Правобе-
режної України. З’ясовано, що вони дали потужний імпульс розвитку борошномельної про-
мисловості й формуванню кваліфікованого складу працівників млинів, це у свою чергу стало 
важливим чинником прискорення економічного розвитку регіону. Зазначено, що цьому спри-
яли тісні економічні, соціальні й політичні зв’язки між двома імперіями та відповідне за-
конодавство у сфері торгово-промислового підприємництва. Показано, що активна участь 
австрійців, угорців, чехів та інших представників Австро-Угорської імперії у борошномель-
ній галузі Правобережної України засвідчила їх позитивний вплив на розвиток млинарства. 
Виявлено, що австрійські переселенці поширювали передові технології, європейську підпри-
ємницьку та управлінську культуру, інвестували капітал в борошномельну промисловість. 
З’ясовано, що високий професіоналізм і гарна репутація громадян Австро-Угорщини сприяли 
їх залученню на посади службовців, робітників млинів, тому на Правобережжі України фа-
хівців із європейських країн високо цінували й запрошували на найважливіші посади: дирек-
торів-розпорядників, помічників управляючих, машиністів, механіків. Показано, що чимало 
австро-угорських промислових і торгових компаній мали свої представництва на Право-
бережжі України, через які реалізовували товари австрійського й угорського виробництва. 
Виявлено, що великою популярністю на парових млинах регіону користувалися парові маши-
ни і млинарські механізми, виготовлені Королівським Угорським машинобудівним заводом у 
Будапешті. Доведено, що з початком Першої світової війни підприємництво австрійських 
підданих почало згортатися внаслідок низки законів, згідно з якими німецькі й австро-угор-
ські піддані були зобо в’язані у примусовому порядку продати нерухоме майно (землі, підпри-
ємства, фірми), яке їм належало.

Ключові слова: Правобережна Україна; Австро-Угорська імперія; Російська імперія; 
Поділ ля; борошномельна промисловість; млини.
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Despite the undeclared Russian-Ukrai-
nian hybrid war that has been going on for 9 
years and the full-scale invasion of the Rus-
sian occupying forces on Ukrainian lands, 
which began on February 22, 2022, the eu-
ropean integration direction of its develop-
ment remains on the agenda of the Ukrai-
nian state. since the accession of Ukraine to 

the european Commonwealth will contrib-
ute to the return of Ukraine not only to the 
family of european developed democratic 
countries, but also to the european com-
munity of civilization. 

The relevance of the study of this prob-
lem is to show how in the 19th and early 20th 
centuries there were mutually beneficial 

PARTICIPATION OF THE SUBJECTS OF THE HABSBURG EMPIRE 
IN THE FLOUR INDUSTRY OF THE RIGHT-BANK UKRAINE 

(19th – EARLY 20th CENTURIES)
Yurii FIHURNYI
Candidate of Historical Sciences, Head of Ukrainian Ethnology Department of RIUS
Olena ZHAM
Candidate of Historical Sciences, lead research fellow of Bread Museum, 
National Historical and Ethnographic Reserve “Pereiaslav”
Oksana VYSOVEN
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Annotation. The article analyzes the participation of the subjects of the Austro-Hungarian Empire 
in the milling industry of the Right-Bank Ukraine in the 19th and early 20th centuries. It was revealed that 
during the researched period, citizens of the Habsburg monarchy played a prominent role in the flour 
industry of the Right-Bank Ukraine. It was found that they gave a powerful impetus to the development 
of the flour industry and the formation of the qualified workforce of mill workers, which in turn became 
an important factor in accelerating the economic development of the region. It is noted that this was 
facilitated by the close economic, social and political ties between the two empires and the relevant 
legislation in the field of trade and industrial entrepreneurship. It is shown that the active participation 
of Austrians, Hungarians, Czechs and other representatives of the Austro-Hungarian Empire in the 
flour milling industry of the Right-Bank Ukraine ensured their positive influence on the development 
of milling. It was revealed that the Austrian immigrants expanded advanced technologies, European 
entrepreneurial and management culture, invested capital in the flour industry. It was found that high 
professionalism and good reputation of the citizens of Austria-Hungary contributed to their recruitment 
to the positions of employees, mill workers, therefore, on the Right-Bank of Ukraine specialists from 
European countries were highly valued and recruited to the most important positions: managing directors, 
assistant managers, machinists, mechanics. It is shown that many Austro-Hungarian industrial and 
trading companies had their representative offices on the Right-Bank of Ukraine, through which they sold 
goods of Austrian and Hungarian production. Steam engines and mill mechanisms manufactured by the 
Royal Hungarian Engineering Works in Budapest proved very popular in the region’s steam mills. It is 
proven that with the beginning of the First World War, the entrepreneurship of Austrian subjects began 
to curtail as a result of a series of laws, according to which German and Austro-Hungarian subjects were 
obliged to forcibly sell real estate (land, enterprises, firms) that they owned.

Key words: Right-Bank Ukraine; Austro-Hungarian Empire; Russian Empire; Podillia; flour 
industry; mills.



134 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

economic contacts between the inhabit-
ants of the Right-Bank Ukraine, which at 
that time were part of the Russian empire, 
with the more developed european Austria-
Hungary state.

The novelty of scientific intelligence lies 
in the fact that by researching the issues we 
announced, which, unfortunately, remain 
aside from the vast majority of conceptual 
analytical developments devoted to the 
economic development of the Right-Bank 
Ukraine and the important role of the sub-
jects of the Austro-Hungarian empire in 
these processes. 

The purpose of the study is to under-
stand the participation of the subjects of the 
Austro-Hungarian empire in the milling 
industry of the Right-Bank Ukraine (19th – 
early 20th centuries). to realize the goal, we 
consider it expedient to outline the state 
of the investigated issues; to find out what 
role the citizens of the Habsburg monarchy 
played in the flour milling industry of the 
Right-Bank Ukraine during the research 
period; highlight how Austrian immigrants 
spread advanced technologies, european 
business and management culture, invested 
capital in the flour industry of the Right-
Bank; to show that steam engines and mill 
mechanisms manufactured in Austria-
Hungary were very popular at the steam 
mills of the region; to prove that with the 
beginning of the First World War, the en-
trepreneurship of Austrian subjects began 
to curtail as a result of a number of Russian 
laws; summarize the research.

The problem of the participation of 
subjects of the Austro-Hungarian empire 
in the milling industry of the Right-Bank 
of Ukraine (19th – early 20th centuries) in-
terested many scientists. Certain aspects of 
the problem were highlighted by the fol-
lowing researchers: P. Biletskyi, K. Bulba, 

s. Yesiu nin, o. Zham, o. Mashkin, o. Pet-
renko, s. tikhonov and others.

In the late 19th – early 20th century in 
the agricultural sector of the Right-Bank of 
Ukraine, foreign entrepreneurship became 
more and more widespread, including the 
participation of the subjects of the Habsburg 
monarchy in the economic life of the region. 
This was facilitated by the relevant legal 
framework of the Russian empire and bilat-
eral agreements between the two empires. 
The law of 1861 allowed landowners to hire 
foreign workers and settle them on their own 
estates. The regulations on customs duties of 
1863 and 1865 secured the right to freedom 
of trade and industry for the citizens who 
paid patent fees. In 1868, the government is-
sued an official permit for the settlement of 
foreign immigrants in the region. In 1860 a 
treaty on trade and navigation was conclud-
ed, in 1867 – a declaration of mutual recog-
nition of joint-stock trade, industrial and 
financial companies, in 1894 – a trade con-
vention [2, p. 98; 3, p. 124]. According to the 
above-mentioned laws and regulations, Aus-
tro-Hungarian citizens were given the right 
to buy real estate freely, establish industrial 
enterprises, establish joint-stock companies, 
and engage in entrepreneurial activity on the 
same condition as local residents.

There were close economic and politi-
cal ties between the Russian and Austrian 
empires (Austria-Hungary since 1867). It is 
understandable, because the countries had 
a common border. Among foreigners living 
on the Right-Bank, they were the subjects 
of the Habsburg empire who outnumbered, 
especially in the adjacent Podillia and Volyn 
provinces. They had interests in many in-
dustries, but preferred mostly flour milling 
and distillery.

Austrian emigrants began to enter the 
flour-milling industry of the Right-Bank 
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Ukraine in the second half of the 19th centu-
ry. The introduction of steam mills required 
skilled workers, engineers, employees and 
other specialists, who at that time did not ex-
ist in the flour-milling industry of the Right-
Bank and the Russian empire as a whole yet. 
Having gained experience working at local 
enterprises, some of them became entrepre-
neurs by buying and renting mills. The prof-
itable flour-milling industry was interesting 
not only for potential employees, but also for 
investments of Austrian capital. Citizens of 
Austria-Hungary invested in the modern-
ization of existing and construction of new 
mills in the region under study.

Thus, the Austrian subjects on the 
Right-Bank were the owners, managers, 
tenants, employees of mills. Let’s illustrate 
this with specific examples.

An Austrian citizen, Karl Weiss, owned 
mills in the town of Kornin, skvyra county, 
Kyiv province. A former soldier of the Rus-
sian Imperial Army (since 1850 a major 
general, since 1860 a lieutenant general) 
after retiring, in 1859 he bought the town 
of Kornin from Ludwik Kruszynski. He im-
mediately began to put the farm in order: 
in 1860 he built a sugar factory and had 
plans to improve the two-wheeled water 
mill. But soon for participating in the up-
rising of 1861, the Kornin estate was con-
fiscated from Weiss. A few years later, the 
estate was returned to the general, but in a 
slightly reduced form. In 1864, Weiss built 
4 windmills, a brewery, two shops, and a 
starch factory in the estate. In 1885 his heirs 
converted the water mill from cylindrical 
to a roller one. They installed 4 roller ma-
chines and 1 French millstone. The mill em-
ployed 6 workers, produced wheat flour of 4 
grades. The products were sold in the vicin-
ity, and about 8,000 poods were sent to Kyiv 
through Popilnia station (opened in 1870) 

on the Kyiv-Fastiv-Koziatyn railway. Gersh 
Feldman rented a mill [10, p. 189].

In 1843, there were 21 mills in the 
Kurenivsky quarter of Kyiv. one of them, 
newly built with one pair of millstones, be-
longed to Count Valentii-Vladyslav ester-
hazy, who had an estate near Preorka with 
an area of 8 acres [14, p. 270]. V. esterhazy 
came from a very influential ancient Hun-
garian princely family, in 1796 he moved to 
Podillia and settled in Lutsk-Meleshkivska, 
Vinnytsia county, Podillia province. It is 
known that at this time (1799) 1044 people 
lived in the village, there were 135 yards, 5 
water mills worked. He also had estates in 
Volyn and Kyiv provinces with mills inher-
ited by his sons Valentii and Vladyslav. The 
brothers lived mostly in Vienna and their 
estates and, in particular, mills were man-
aged by the managers [9, p. 122].

In the second half of the 19th – early 20th 
century Austrian subjects owned a large 
number of mills in Podillia province. The 
Austrian subject Count V.  Dzedushinsky 
owned rolling and crushing mills in the 
estate of Yaryshiv, Mohyliv county, whose 
annual production was 24.1 thousand 
rubles. Count R.  Potocki, a subject of the 
Habsburgs, owned two water mills (one of 
them with a grain grinder) in the Vinnyt-
sia county at the Uladiv sugar plant. The 
spouses of the Austrian subjects Mychal-
yna and Heinrich Rychalski owned a water 
mill in the village of Chabany, Proskuriv 
county, Podillia Province. Their compatriot 
I. Voznychyshyn  – two water mills in the 
villages Vadaturkul and Kaetanivka of Balta 
county. Their compatriot o. von Ram had a 
water mill in the village of Murafa, Yampil 
county, and L. Kuchynskyi – a water mill in 
the village of Pirogovo, Yampil county  [1, 
p. 394–395]. Austrian s. Gaiman had a water 
mill in the village of oleksiivka, Vinnytsia 
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county, and L. Markhlevskii – in the village 
of sheremetka of Vinnytsia county. Austrian 
landowner Victor skibnevskyi of Ślepowron 
coat of arms owned a water mill in the vil-
lage of Holozubyntsi, Ushytsia county, Po-
dillia province. It is known that there were 
only three water mills in the village, they 
were located on the river studenitsa. one 
of them has survived to this day (Fig. 2). 
His son B.  skibnevskyi had water mills in 
the villages of Antonivka and Mushkutyn-
tsi of Ushytsia county  [2, p. 103]. In 1894, 
B. skibnevskyi inherited the Holozubyn es-
tate and bought another water mill in this 
village [1, p. 393]. Count of Hungarian ori-
gin G. shembek was the owner of a water 
mill in the village of Levada, Kamianets 
county, Podillia province [8, p. 85].

An Austrian subject oleksander Lian-
ger was the owner of one of the largest steam 
flour mills in the Podillia province, located 
in Haisyn town. In 1894-1895 he installed 
3 modern steam boilers at the enterprise, 
which provided 75,000 poods of annual 
grinding of this enterprise. 6 workers worked 
at the mill [2, p. 94]. According to the ency-
clopedic publication «History of Cities and 
Villages of the Ukrainian ssR», the steam 
mill in Haisyn, built in 1899, was located on 
the outskirts of the city [6]. s. Yesiunin gives 
data according to which o. Lianger’s steam 
meal was built in 1891 [7, p. 110]. The Po-
dillia governor’s report for 1878 states that 
in the reporting year there were 29 steam 
mills in the province, one of which was in 
Haisyn, 15 workers worked at it and flour 
worth 9,500 rubles was produced  [16, p. 
28–30]. According to the Podillia Provincial 
statistical Committee, the steam mill in Hai-
syn, built in 1866 in a wooden three-story 
building, belonged to retired lieutenant 
Verderevskyi. The mill had 6 pairs of mill-
stones, 3 pairs of which were with French 

millstones, a steam engine with a capacity 
of 32 horsepower, sieves of the American 
system. A mechanic, 12 millers and workers 
were employed there. [12, p. 12].

In the village of Ihnatkovo, Yampil 
county, Podillia province (now the village 
of Hnatkiv, tomashpil district, Vinnytsia 
region), the heirs of an Austrian subject 
L.  Kuchynskyi had 558.24 acres of land, a 
water mill, 4 houses, an outbuilding and 
farm houses [2, p. 167].

An Austrian surgeon, David Rakh, who 
lived in Zhytomyr, Volyn county, dreamed 
of his own windmill. on May 31, 1849, he 
filed a petition in the Zhytomyr City Duma 
to give him a plot of land on the outskirts of 
the city for the construction of a windmill 
and to provide a loan for its construction 
in the amount of 15,000 silver rubles for 25 
years. The Duma refused to allocate funds 
to D. Rakh, but acknowledged that the city 
needed a mill, so if he wants, he can build a 
windmill at his own expense, the required 
area will be given, even some discount when 
taxing the mill is possible for a while. It is 
separately stated that D. Rakh has to pay a 
fee of 1 ruble 20 kop. to the treasury for care, 
paper and other consumables. [15, p. 10].

The odessa company of the Bershad 
sugar factory, whose shareholders were Aus-
trian subjects, owned a steam water mill in 
the town of Bershad and a water mill in the 
village of tartak, olhopil county [2, p. 123].

However, more often the subjects of the 
Habsburg empire rented mills. For example, 
an Austrian subject H. Langer in the 80s of 
the 19th century rented a stone water mill to 
Princess M. sviatopolk-Chetvertynska on 
the sob river (left tributary of the southern 
Bug) in the town of Dashiv, Lypovets coun-
ty, Kyiv province. The mill was built in 1850, 
its construction cost 25,000 rubles. In 1881, 
a new grinding stone mill was built on the 
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site of the old wooden mill. It was rented by 
the Austrian H. Langer. He had a good tech-
nical education he received in Austria. With 
him the mill was improved: 6 pairs of mill-
stones and 3 roller machines, a grain clean-
ing machine, two triers were installed. The 
mill worked uninterruptedly throughout 
the year. It processed rye and wheat. High-
quality wheat flour of 4 grades was sold in 
various cities of the Russian empire. More 
than 100,000 poods were sent through Vin-
nytsia station (opened in 1870) on the Kyiv-
Zhmerynka-Birzula railway every year. Rye 
flour was sold on the spot. 22 male workers 
worked at the mill [10, p.186].

The mill of the peasant’s association in 
the village of Fursy, Vasylkiv county, Kyiv 
province in the early 20th century was rented 
by Austrian V. I. shubert. His mill produced 
14,000 poods of flour per year [5, p.56].

specialists from Austria-Hungary also 
held senior positions at flour-milling en-
terprisers. Thus, the Austrian Ya. Brostsak 
served as the manager of a rolling mill in 
the village of serby of Mohyliv county, and 
his compatriot t. shermer  – manager of 
one of the mills in Bratslav [2, p.123]. Aus-
trian I. schuster was the manager of a water 
roller mill on the Lozova river in the village 
of serby, Mohyliv county, Podillia province 
(since 1948 the village of Hontivka, Cher-
nivtsi district, Vinnytsia region). Austrian 
I. tsvyntar was the manager of the mill in 
the village of Vadyturkul, Balta county, Po-
dillia province [1, p. 395].

Anton Ruzhychka, an Austrian subject 
of Czech origin, was for a long time (from 
1886 to 1906) the manager of a water roller 
mill in the village of turbiv, Berdychiv coun-
ty, Kyiv province, which belonged to the 
heirs of Princess sofia Kudashova. The mill 
was built in 1886 from stone on the left rocky 
bank of the Desenka river, which was mined 

by hand on the same bank. According to the 
legend, it had several floors and a length 
of about 100 m. In 1897, the water mill of 
Princess sophia Kudasheva and Alexei Ku-
dashev in turbiv employed 42 workers and 
produced annually 192,800 poods of flour 
worth 199,900 rubles. [11, p. 14]. In the last 
years of the 19th century, the steam engine of 
the Menier system with an operating pres-
sure of 6 atmospheres under the provincial 
№ 952 was installed at the mill. At that time, 
the mill employed 48 workers from the lo-
cals, and the flour was exported abroad. A. 
Ruzhychka proved to be a skilled leader, 
with whom the mill worked successfully. He 
got out of difficult situations easily. Here is 
one example. According to the Circular of 
the Ministry of Finance of july 7, 1899, un-
der № 22842, the senior factory inspector of 
the Kyiv province demanded on sundays to 
replace Christian workers by non-Christian 
day laborers at all enterprises in the prov-
ince. At this A. Ruzhychka wrote on Febru-
ary 11, 1900: «… I will not grind on sun-
days… Workers refuse to work on sundays 
with specially hired jews, it is impossible to 
stop the mill, this is a huge loss, and it is also 
difficult to establish three shifts» [18, p. 36, 
43,74]. subsequently, A. Ruzhychka found a 
way out of the situation: he decided to stop 
working on steam on saturdays and contin-
ue to work with water, then specialists such 
as firemen (5 people at the mill) do not need 
to work, and the remaining 6 laborers (2 
millers, 2 grain growers, 2 grinders) will be 
replaced by adherents of different faith. But 
this did not have to be done, as the circular 
was soon canceled. Day laborers appeared 
to be useless for work at the mills and such a 
replacement was not allowed to prevent ac-
cidents at work. In 1907, «turbiv steam-wa-
ter roller grinding mill» was leased by na-
than Golovchiner [5, p. 43]. It employed 46 
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workers, produced 312,000 poods of flour 
worth 276,436 rubles. The working mecha-
nisms included a turbine with a capacity of 
50 horsepower and a steam engine with a 
capacity of 69 horsepower’s. There is no in-
formation whether A. Ruzhychka stayed the 
manager at it. It is known only that during 
the general strike of workers of all enter-
prises of the city (sugar, leather, brick, mill 
ones and others) on May 26, 1907 a group 
of armed workers attacked the office of the 
turbiv roller mill and destroyed all the doc-
uments [13]. In 1918, a part of the mill was 
destroyed, and the remaining one lasted un-
til the middle 50s of the 20th century. In the 
summer of 1956, after the spring floods, the 
mill collapsed into the river. today, only the 
foundation of the mill has remained.

The high professionalism and good rep-
utation of the Austrians contributed to their 
involvement in the positions of employees, 
mill workers. on the Right-Bank Ukraine, 
specialists from european countries were 
highly valued and attracted to the most im-
portant positions: managing directors, as-
sistant managers, drivers, and mechanics.

The special technical knowledge and 
skills of the Austrians in the flour produc-
tion helped to build new mills and increase 
the productivity of the existing ones. For 
example, in 1846 the construction of a wa-
ter roller mill in sarny (until 1845 – ohrim) 
on the odai river was carried out with the 
participation of the Austrian insurance 
company «salamander» (insurance against 
fires of movable and immovable property). 
The stone building was made of high quality 
bricks, measuring 42x13 m, half of the build-
ing has 3 floors, the other half  – two. The 
equipment was purchased in the nether-
lands and Austria-Hungary. The millstones 
were driven by an Austrian steamer with 
numerous transmissions. The mill produced 

high-grade flour. The capacity of the plant 
was 10 tons of grain during the shift. The 
owners of the mill were the landowner Mar-
ko sarnetsky and the Uman merchants, the 
jews of Posen. The mill has remained to this 
day in good condition [4, p. 75].

Many Austro-Hungarian subjects 
worked as mechanics and millers at steam 
mills. Machinists of steam mills in the vil-
lage of serbikivtsi of Lityn county and the 
village of Bortsi of Mogilev county of Podilia 
province were Austrian subjects L. Bernad-
rykivskyi and I. Bohdanovich  [2, p.  123]. 
The miller at the mill in tynna, Ushytsia 
county, was a Czech named G. Friedel  [1, 
p.  393]. In 1915, some Austrian subjects 
who lived in Podillia province, in applica-
tions for Russian citizenship indicated their 
main profession as a miller or grinder:

1. Burysh Felix, born in 1891, living in 
the village of Berytivtsi of Letychiv county, 
miller;

2. Leopold Kopersky, born in 1876, liv-
ing in sataniv of Proskuriv county, miller;

3. Kulma Karl, born in 1849, living in the 
village of nova siniava, Lityn county, miller;

4. Prohasko Wilhelm, born in 1895, liv-
ing in the village of Pochapyntsi of Kamian-
ets county, miller;

5. Prohasko sigismund, born in 1897, 
living in the village of Krasnostavtsi of Ka-
mianets county, miller;

6. shydlovskyi Mykola, born in 1868, liv-
ing in Bratslav, of Vinnytsia county, miller;

7. Khudiak Iosyf, born in 188, living in 
Yaryshiv, Mohyliv county, grinder ;

8. Andriy svystovych, born in 1861, liv-
ing in stara Ushytsia, Ushytsia county, mill-
er and mechanic [2, p. 227].

Many Austro-Hungarian industrial 
and trade companies had their represen-
tative offices on the Right-Bank Ukraine, 
through which they sold goods of Austrian 
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and Hungarian production. steam machines 
and milling machines manufactured by the 
Royal Hungarian Machine-Building Plant in 
Budapest were very popular in the region’s 
steam mills. For example, on August  26, 
1897 the owner of a steam mill in the vil-
lage of stavyshche, Vladyslav Branytskyi 
applied to the senior factory inspector of 
Kyiv province for permission to replace the 
old steam engine with a new one manufac-
tured at this plant. After obtaining a per-
mit, a steam engine of the locomotive type 
«Compound» with a capacity of 16.5 horse-
powers was installed at the mill under the 
provincial № 1944 [17, p. 197]. Almost until 
the end of the 19th century, the equipment 
of the mills on the Right-Bank was of for-
eign origin because the volumes of domestic 
production of milling machines and their 
technical perfection were not sufficient. In 
1898, in Proskuriv, Podillia province, the 
Proskuriv Iron Foundry of the Austrian sub-
ject B. Ashkinazi, whose products included a 
variety of equipment for mills started work-
ing. Austrian F. Dibert received permission 
to re-equip his mechanical workshop into an 
iron foundry, which in addition to casting, 
began to produce straw cutters, graters and 
other accessories for mills [2, p. 90].

Thus, during the studied period, sub-
jects of the Habsburg monarchy played a 
significant role in the flour-milling indus-
try of the Right-Bank Ukraine. They gave 
a powerful impetus to the development of 
the flour-milling industry and the forma-
tion of a skilled staff of mills, which in turn 
was an important factor in accelerating the 
economic development of the region. First 
of all, this was facilitated by close economic, 
social and political ties, and relevant legisla-
tion in the field of trade and industry.

In one article it is not possible to cov-
er the participation of all subjects of the 

Habsburg monarchy in the milling of the 
Right-Bank Ukraine, so we limited our-
selves to showing the participation of repre-
sentatives in various areas of this industry. 
However, even a selective analysis shows the 
active participation of Austrians, Hungari-
ans, Czechs and other representatives of the 
Austro-Hungarian empire in the flour-mill-
ing industry of the Right-Bank Ukraine and 
shows their positive impact on the devel-
opment of milling. Austrian settlers spread 
advanced technology, european business 
and management culture, invested capital 
into the flour industry. With the outbreak 
of World War I, the business of the Austrian 
subjects began to curtail as a result of a se-
ries of laws requiring Germans and Austro-
Hungarians subjects to sell forcibly real es-
tate (land, businesses, firms) they owned.

Despite curtailing mutually beneficial 
economic ties, the Ukrainians of the Right-
Bank, thanks to the experience gained, con-
tinued to successfully develop their own 
flour milling industry, millinery and mills.
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Анотація. Український національний рух початку ХХ ст. в Криму є малодослідженим, 
хоча тоді українці становили третю за чисельністю етнічну спільноту серед кримського 
населення. У статті реконструйовано основні віхи біографії одного із провідних діячів укра-
їнського національного руху у Севастополі та на Чорноморському флоті у 1917–1920 рр., 
громадсько-політичного діяча, письменника і поета В’ячеслава Митрофановича Лащенка 
(1875–1953). Він народився в Єлисаветграді (сучасна назва міста Кропивницький) у роди-
ні українських інтелігентів. Вже під час навчання у вищих навчальних закладах В. Лащен-
ко брав активну участь в українському національному русі, зокрема організував та очолив 
Українську студентську громаду у Варшаві. Після отримання історико-філологічної освіти 
викладав у школах Наддніпрянської України, де влада вважала його неблагонадійним через 
проукраїнські погляди та кілька разів переводила на нові місця роботи. У Севастополі під час 
революції 1905–1907 рр. В. Лащенко поєднував викладання у гімназії з участю у нелегальному 
українському патріотичному гуртку «Кобзар», який невдовзі очолив. Під час революції 1917 р. 
ця організація ініціювала створення Чорноморської Української Громади у м. Севастополі, яка 
об’єднала кілька тисяч цивільних севастопольців, моряків, офіцерів і солдатів. Громада ві-
діграла важливу роль у розгортанні руху за українізацію Чорноморського флоту, більшість 
матросів якого була українцями. Першим керівником Чорноморської Української Громади у 
м. Севастополі обрали В. Лащенка. Влітку 1917 р. він став гласним Севастопольської місь-
кої думи за списком Української партії соціалістів-революціонерів, а восени, ймовірно, очолив 
Українську раду солдатських і робітничих депутатів у Севастополі. Під час частих змін 
влад у Криму в 1918–1919 рр. про його діяльність відомо мало, а у 1920 р. за врангелівського 
режиму В. Лащенко увійшов до керівництва Українського національно-демократичного блоку, 
який проголошував лояльність до П. Врангеля, ідеї державності України у складі федеративної 
Росії та створення українського війська. Після захоплення Криму більшовиками емігрував до 
Чехословаччини, де займався громадською, творчою та, ймовірно, викладацькою діяльністю. 
Під час Другої світової війни емігрував до США, але повернувся до Чехословаччини, де і помер.  

Ключові слова: В’ячеслав Лащенко; Чорноморська Українська Громада в місті Севастопо-
лі; український національний рух; Крим; Голодомор.
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Актуальність. Громада етнічних 
українців Криму є другою за чисельністю 
на тимчасово окупованому Кримському 
півострові. Російська окупаційна адміні-
страція проводить щодо неї дискриміна-
ційну політику, яка спрямована на посту-
пову її асиміляцію. Важливою складовою 
такої політики є широкомасштабний 
інформаційно-психологічний пресинг, 
який включає у себе, зокрема, дегумані-
зацію образу України та українців, ви-
кривлені в українофобському напрям-
ку інтерпретації історії, пропагування 
фальшивої ідеологеми «триєдиного ро-
сійського народу», яка заперечує право 
на культурний та державний суверені-
тет українського народу. За цих умов 

вивчення українського національного 
руху в Криму має як наукове значення, 
так і суспільне, адже допомагає дискри-
мінованим кримським українцям зберег-
ти свою ідентичність. Одним із ключових 
моментів у розгортанні українського на-
ціонального руху був період війн і рево-
люцій 1917–1920 рр. Саме тоді він набув 
масовості, а його учасники створили 
низку структур самоорганізації, у тому 
числі загальнокримського масштабу. На 
жаль, стан української громади Криму у 
той період вивчений науковцями недо-
статньо, зокрема, вкрай мало досліджень 
щодо її лідерів та активістів. Одним із 
провідних діячів українського руху у Се-
вастополі у 1917–1920  рр. був В’я че слав 
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Annotation. The Ukrainian national movement of the beginning of the 20th century in Crimea 
is poorly researched, although at that time Ukrainians constituted the third largest ethnic community 
among the Crimean population. The article reconstructs main milestones in the biography of one of the 
leading figures of the Ukrainian national movement in Sevastopol and the Black Sea Fleet in 1917–
1920, public and political activist, writer and poet Viacheslav Lashchenko (1875–1953). He was born in 
Yelysavethrad (the modern name of the city is Kropyvnytskyi) in the family of Ukrainian intellectuals. 
Already during his studies at higher educational institutions, V. Lashchenko took an active part in 
the Ukrainian national movement, in particular, he organized and headed the Ukrainian Student 
Community in Warsaw. After receiving a historical and philological education, he taught at schools of 
the Dnieper Ukraine, where the authorities considered him untrustworthy due to his pro-Ukrainian 
views and transferred him to new jobs several times. In Sevastopol, during the revolution of 1905–1907, 
V. Lashchenko combined teaching at the gymnasium with participation in the illegal Ukrainian patriotic 
circle «Kobzar», which soon he headed. During the revolution of 1917, this organization initiated 
the creation of the Black Sea Ukrainian Community in the city of Sevastopol, which united several 
thousand Sevastopol civilians, sailors, officers and soldiers. The community played an important role in 
the development of the movement for the Ukrainianization of the Black Sea Fleet, most of whose sailors 
were Ukrainians. V. Lashchenko was elected the first head of the Black Sea Ukrainian Community in 
Sevastopol. In the summer of 1917, he became a member of the Sevastopol City Council on the list of 
the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries, and in the autumn, he probably headed the Ukrainian 
Council of Soldiers’ and Workers’ Deputies in Sevastopol. During the frequent changes of power in 
Crimea in 1918–1919, little is known about his activities, and in 1920, during the Wrangel’s regime, 
V. Lashchenko joined the leadership of the Ukrainian National Democratic Bloc, which proclaimed 
loyalty to P. Wrangel, the idea of statehood of Ukraine as part of federal Russia and the creation of the 
Ukrainian army. After Crimea was seizured by the Bolsheviks, he emigrated to Czechoslovakia, where 
he engaged in public, creative and, probably, teaching activities. During the Second World War, he 
emigrated to the USA, but, according to the researcher, he returned to Czechoslovakia, where he died.

Key words: Viacheslav Lashchenko; Black Sea Ukrainian Community in the City of Sevastopol; 
Ukrainian national movement; Crimea; Holodomor.
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Митрофанович Лащенко, але чимало 
сторінок його біографії лишилися поза 
увагою науковців. 

В історії українського національного 
руху в Криму на початку ХХ ст. громад-
сько-політичний діяч, педагог, письмен-
ник і поет В.  Лащенко зіграв важливу 
роль. Низка монографій та статей про 
українізацію Чорноморського флоту у 
1917–1920  рр. містять згадки про ньо-
го, адже він був одним із організато-
рів та першим головою Чорноморської 
Української Громади в Севастополі. Іс-
торики також описують його дії, коли 
аналізують український національний 
рух у Севастополі або в Криму в цілому 
(В. Сергійчук [27]), ситуацію в Криму у 
період війн і революцій 1917–1921 рр. Є 
у науковій літературі стислі вказівки на 
його твори як літератора, цікаву, хоч і 
не повну, його еміграційну бібліографію 
уклали чеські дослідники З.  Рахункова, 
М. Рехакова та І. Вацек [37, с. 395–396], 
а російські дослідники на підставі дея-
ких російськомовних поезій В. Лащенка 
навіть включають його до бібліографіч-
них описів російських поетів [24, с. 292]. 
Окремі його твори вміщені до сучасної 
антології «Українська поезія кінця ХІХ – 
середини ХХ  століття»  [29]. У спогадах 
непересічних українських діячів П.  Фе-
денка, Д.  Дорошенка та Є.  Чикаленка 
описані епізоди, які розкривають пози-
цію В.  Лащенка у період його навчання 
та викладання на початку ХХ ст. Життє-
пис В. Лащенка у формі коротких статей 
є в «Енциклопедії Сучасної України» (ав-
тор В. Мацько) [20], біобібліографічному 
довіднику, упорядкованому Л. Бур’ян [9, 
с.  126–127], статті про український на-
ціональний рух у Севастополі на по-
чатку ХХ ст. Д. Рогожина [23, с. 99]. Але 
переважно згадки у наукових статтях і 

книжках про його життя і діяльність є 
уривчастими, неповними, містять лаку-
ни і помилки. 

У зв’язку з цим метою розвідки є 
дати загальний опис біографії діяча, 
який відіграв вагому роль в українсько-
му національному русі Севастополя у 
1917–1920 рр. 

Виклад основного матеріалу. На-
родився В’ячеслав Лащенко у 1875  р. в 
Єлисаветграді (тепер Кропивницький) 
у родині інспектора Єлисаветградсько-
го духовного училища українофіла Ми-
трофана Лащенка (1832–1903). Останній 
був одним із засновників української 
громади в місті, підтримував контакти з 
братом Т. Шевченка Варфоломієм та збе-
рігачем могили Кобзаря в Каневі, педаго-
гом і просвітником В.  Гнилосировим, а 
в  1870-х роках очолив Єлисаветградське 
товариство поширення грамотності та 
ремесел, яке об’єд ну вало представників 
духовенства, дворянства та інтелігенції 
(зокрема, І.  Карпенка-Карого, О.  Ми-
хайловича). В родині Лащенків панувала 
патріотична атмосфера, батьки були сві-
домими українцями [21]. Тож не випад-
ково молодший брат В’я че сла ва Ростис-
лав Лащенко (1878–1929) став видатним 
правником, вченим і педагогом, його 
донька Галина Ростиславівна  – укра-
їнською письменницею, а її брат Олег, 
окрім занять поезією, був у 1930-х роках 
заступником керівника культурної рефе-
рентури ОУН, а після смерті її очільника 
та свого друга О. Ольжича у нацистських 
застінках очолив цю структуру у 1944 р.

Середню освіту В. Лащенко здобув у 
Олександрійській гімназії. За спогадами 
Д. Дорошенка, він поступив до Київсько-
го університету св. Володимира [6, с. 10], 
а потім вчився на словесному відділен-
ні Ніжинського історико-філологічного 
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інституту князя Безбородька. Більшість 
дослідників пишуть лише про його на-
вчання у Ніжині. Під час навчання в ін-
ституті В. Лащенко, схоже, брав активну 
участь у проукраїнській громадській ді-
яльності. Літературознавець і фолькло-
рист В. Данилов згадував у 1961 р., що у 
1899 р. учасники гуртка самоосвіти, який 
об’єд нував студентів Історико-філоло-
гічного інституту та гімназистів Ніжина, 
вирішили відзначити роковини смерті 
Т.  Шевченка чи не єдиним можливим 
тоді легальним способом – панахидою. У 
ній брав участь і В.  Лащенко. Завдання 
було непростим – за пару років до того у 
Ніжині священик, імовірно, перелякався 
і просто не прийшов на службу в церкву. 
У 1899 р. обрали храм на околиці міста 
в Авдіївці. За спогадами, під час панахи-
ди молодь не хрестилася, оскільки «всі 
вони були тим, що французи називають 
l’homme de libre pensé e» (вільнодумці), 
то священику довелося винести, як піс-
ля молебня, напрестольний хрест для 
цілування. Ввечері молодь зібралася у 
старшого за віком громадського діяча, 
майбутнього депутата Держдуми Я.  Гу-
жовського, щоб продовжити вшануван-
ня Т. Шевченка. В. Лащенко на цьому зі-
бранні «з дрожанням у голосі і ледь не із 
сльозами на очах» читав заборонені по-
еми Кобзаря «Сон» і «Кавказ» [8, с. 58]. 
Цікаво, що активна українська молодь у 
Ніжині мала соборницькі переконання. 
Про це свідчить те, що учасники шевчен-
ківського заходу почали збір коштів для 
відкриття українського університету у 
Львові, оскільки діючий мав польський 
характер. 

В. Данилов у спогадах характеризує 
В.  Лащенка часів навчання у Ніжині як 
«людину емоційного темпераменту, при-
страсно віддану українській ідеї, але таку, 

що не мала ані певної політичної програ-
ми, ані серйозного погляду на життя» [8, 
с.  57]. Наскільки щиро писав останні 
слова у характеристиці знайомого «анти-
радянщика» мемуарист у хрущовському 
СРСР, є питання. Ймовірно, політичні 
погляди він дійсно міг ще виробляти, але 
і його подальші дії, і свідчення сучасни-
ків спростовують твердження про його 
легковажне ставлення до життя. В.  Да-
нилов пояснює переведення В. Лащенка 
із Ніжинського історико-філологічного 
інституту у Варшавський університет 
конфліктом із російським філологом, ет-
нографом і візантиністом професором 
М. Сперанським.

У жовтні 1901 р. 26-річний єлисавет-
градець переїхав з Ніжина у Варшаву, де 
почав навчатися на третьому курсі істо-
рико-філологічного факультету універ-
ситету і зразу проявив себе як організа-
тор українського студентства. «Це був 
студент з певним організаційним досві-
дом і традиціями. Він розшукував сту-
дентів-українців і у Варшавському Полі-
технікумі та у Ветеринарному Інституті 
і подав думку заложити Українську Сту-
дентську Громаду. Виявилося, що нас, 
українців-студентів у Варшаві набереть-
ся понад два десятки і є з кого скласти 
громаду», – згадував Д. Дорошенко. Так, 
у польській столиці з ініціативи В.  Ла-
щенка з’яви лася одна з перших громад 
українського студентства. Перша така 
громада виникла у Києві у 1893 р., потім у 
Харкові (1897), Санкт-Петербурзі (1898), 
Москві (1898), Дерпті (Тарту, 1898). Ці-
каво, що майбутнього непересічного іс-
торика, педагога та громадсько-політич-
ного діяча, міністра закордонних справ 
Української Держави Д.  Дорошенка до 
проукраїнської публічної діяльності за-
лучив також В. Лащенко. 
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Консолідувати студентів-українців 
у Варшаві допомогла боротьба за укра-
їнський університет у Львові. У 1871  р. 
у Львівському університеті скасували 
німецькомовне навчання і перетвори-
ли його на утраквістичний (двомовний: 
польсько- і україномовний), втім вже з 
1879 р. викладання велося офіційно на-
самперед польською. Одразу почалася 
боротьба українців за викладання своєю 
мовою у виші або утворення окремого 
університету. Восени 1901  р. вона заго-
стрилася. У листопаді студенти-українці 
попри заборону ректора провели загаль-
ностудентське віче у залі університету, 
після чого п’я тьох студентів відрахували 
з вишу, що викликало обурення учасни-
ків віча. 1 грудня 1901 р. студенти-укра-
їнці на другому вічі ухвалили рішення 
припинити навчання у Львівському 
університеті й перевестися до вишів в 
інших містах  [36, с.  546]. Кілька сотень 
українців перейшли до навчання в уні-
верситети Праги, Відня, Кракова. Для їх 
підтримки було, зокрема, створено Се-
цесійний фонд, до якого надійшло 100 
тисяч крон, серед яких були гроші від 
українців з Варшави. 

З ініціативи В.  Лащенка варшавські 
українці-студенти вирішили вислати 
львівським студентам адресу із заявою 
про солідарність з ними і зібрати гро-
ші у Сецесійний фонд. Українська Сту-
дентська Громада доручила це зробити 
автору пропозиції та Д.  Дорошенку. «Я 
із завзяттям узявся до цієї праці, це ж 
був мій перший виступ на українському 
громадському полі»,  – згадував остан-
ній. За інформацією Д. Дорошенка, текст 
адреси у «доволі уміркованому тоні» 
щодо поляків склав В.  Лащенко, який 
вважав потрібним «додержуватись пев-
ної дипломатії», а закінчувалася вона 

словами вірша Володимира Самійленка 
«Україна»: «Ми бороним наші хати, наші 
тихії гаї». Наприкінці 1901 р. у Варшаві 
гастролювала видатна оперна співачка 
Соломія Крушельницька. В.  Лащенко, 
який чув її перед тим, імовірно в Одесі, 
заявив, що вона українка, і поніс їй адре-
су на підпис. Українська оперна діва не 
тільки першою підписала документ, а й 
передала на допомогу учасникам сецесії 
25  рублів. «Це нас підбадьорило. Під-
писало адресу, коли не помиляюсь, 35 
людей, майже самі виключно студенти. 
Грошей зібрали кілька десятків рублів 
і вислали до Львова. Певна річ, львину 
частину збірки склали пожертви Кру-
шельницької, бо решта пожертв були 
скромні студентські карбованці. Текст 
адреси в російському перекладі я вислав 
до редакції газети «Новости», і вона над-
рукувала його в скороченні», – згадував 
Д. Дорошенко [6, с. 12]. 

В. Лащенко познайомив його у Вар-
шаві з військовим урядовцем Онуфрієм 
Василенком, який раніше видав у Се-
вастополі своє українське оповідання і 
мав у бібліотеці українські часописи, що 
особливо зацікавило Д. Дорошенка. По-
мешкання родини Василенків у Краків-
ському передмісті Варшави стало місцем 
зборів студентської громади, а потім за 
порадою «артільного батька», відомого 
кооперативного діяча Миколи Левит-
ського, там же влаштували студентську 
їдальню [6, с. 11]. 

Після отримання вищої освіти В. Ла-
щенко працював у різних гімназіях Ки-
ївського, Одеського та Кавказького на-
вчальних округів. П.  Феденко пояснює 
це тим, що «він мав вплив на збудження 
національної свідомості учеників. Ад-
міністрація вважала Лащенка за небез-
печного для цілості Російської імперії і 
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не давала йому «нагріти місця»: майже 
щороку його переводили на службу в се-
редніх школах неісходимої держави» [32, 
с. 500]. Під час праці у гімназії в Олексан-
дрії він, за свідченням П. Феденка, впли-
нув на становлення української ідентич-
ності Дмитра Чижевського (1894–1977), 
який у майбутньому став вченим із 
світовим ім’ям, філософом, істориком 
філософії та сло в’ян ських літератур, ви-
кладачем університету в Гарварді. 

В Олександрії, де В. Лащенко, ймовір-
но, викладав у 1906 р. [20], стався епізод, 
який розкриває його як чуйну людину 
і гуманіста. Після російсько-японської 
війни 1904–1905 рр. в Олександрію при-
везли китайських дітей-сиріт, і він, за 
словами П. Феденка, як «людина добро-
го серця» усиновив одну з них. Під ім’ям 
Михайло Лащенко юний китаєць вчився 
у гімназії в Олександрії, а опікун забез-
печував його матеріально [32, с. 500]. 

На початку  ХХ  ст. В.  Лащенко опи-
няється у Севастополі, де займається ви-
кладанням у жіночій гімназії та громад-
ською діяльністю. Навряд чи це сталося 
у 1900  р., як припускає В.  Мацько  [20], 
адже тоді він навчався у Ніжині. Відпо-
відно і припущення, що саме В. Лащенко 
заснував український патріотичний гур-
ток «Кобзар» у Севастополі  [21], який 
відіграв значну роль у започаткуван-
ні українізації Чорноморського флоту 
(далі  – ЧФ) у 1917  р., навряд чи відпо-
відає дійсності. Версія, що це зробили 
співзасновники першої на Наддніпрян-
щині партії  – РУП, військовослужбов-
ці ЧФ  – інженер, авіатор і винахідник 
Л.  Мацієвич та інженер О.  Коваленко 
більш обґрунтована [1, с. 79]. В. Лащен-
ко перейняв керівництво гуртком «Коб-
зар», імовірно, у 1906  р., коли Л.  Маці-
євич виїхав до Петербурга  [23, с.  99]. 

Разом з тим безсумнівно, що у діяльнос-
ті організації «Кобзар», яка об’єднувала 
кілька десятків офіцерів ЧФ та інтеліген-
тів Севастополя і діяла переважно під-
пільно, В. Лащенко як її голова з дорево-
люційних часів відіграв важливу роль. 

У 1916  р. він викладав у Петроград-
ській середній торговельній школі, але 
вже навесні 1917 р. знову був у Севасто-
полі. Очолюваний ним гурток «Кобзар» 
виконував значну роботу з організації 
українців Севастополя та Чорноморсько-
го флоту на початковому етапі революції. 
Ця організація займалася культурно-
просвітницькою діяльністю. Настрої, які 
панували у «Кобзарі», сучасник характе-
ризував так: «Щодо їх мрій, надій і по-
ривань, скажу коротко: тут було все, що 
можна було знайти у людей, вихованих на 
рідній літературі, людей, що в ті часи від-
верто виявляли своє «я». Це були світочі, 
які в ті часи темряви світили своєму на-
родові, та тодішня дійсність ставила на-
віть таку працю в неможливі умови. Тому 
праця та головно обмежувалася сферою 
самого гуртка. Як наставали «світліші» 
часи, сприятливі, тоді удавалося гурткові 
давати театральні вистави – єдиний тоді 
спосіб поширювати прилюдно рідне сло-
во, показати минуле в історичних п’єсах. 
А надходили й такі часи, коли гурток на 
цілі роки ставав нелегальною організаці-
єю, члени його попадали в індекси тяжко 
небезпечних людей, обтяжених неви-
мовним підозрінням – звичайно в таких 
умовах гурток не тільки не міг працюва-
ти для загального добра, а сам для себе, 
гурток розпорошувався» [21].

Революція 1917  р. спочатку прине-
сла загальногромадянські свободи і ска-
сування дискримінаційного законодав-
ства у сфері міжнаціональних відносин 
в колишній Російській імперії. Після 
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гнітючих трьох перших років вій ни гур-
ток «Кобзар» отримав змогу вести повно-
цінну публічну діяльність, що збіглося 
з підйомом українського націо нального 
руху. А потенційна його база була значна, 
бо хоча в Криму українці становили орі-
єнтовно десяту частину населення, але 
ЧФ, який мав головну базу у Севастопо-
лі, комплектувався переважно із жителів 
південних і східних українських губерній. 
2 (15) квітня 1917 р. у газеті «Крымский 
вестник» з’я ви лося звернення за підпи-
сами В’я че слава  Лащенка, Івана Лихо-
носа та Олексія Коломійцева «До Укра-
їнців м.  Севастополя»: «Кличемо членів 
застиглого під лютими морозами гуртка 
«Кобзар» в Севастополі і інших україн-
ців на установчі збори для обміркування 
нового статуту Севастопольської Україн-
ської Громади і намічення дня загально-
го зібрання всіх членів. Установчі Збори 
мають відбутися 4 квітня (апріля) в залі 
старого жандармського управління коло 
градоначальства в 7-й  год. вечора. Про 
день загального зібрання всіх членів буде 
особлива оповістка в газеті «Кримській 
Вістник» [19, с. 4].

На заклик «Кобзаря» на перші збори 
після революції 1917  р. прийшло понад 
500 осіб, хоча, за словами В.  Лащенка, 
старі члени гуртка очікували близько 
50 [21]. Основну масу присутніх склада-
ли матроси, солдати, офіцери, військові 
чиновники, були також цивільні особи, 
чимало жінок. Установчі збори мали 
проходити в будинку старого жандарм-
ського управління, але через велику 
кількість учасників їх перенесли у великі 
довгі сіни Пушкінської школи. Атмос-
феру на першому засіданні передають 
спогади М.  Михайлика: «Публіка сто-
їть... Відразу тиша: на трибуні низько-
го зросту сухорлявий чоловік. На устах 

приємна, мила усмішка... очі світяться. В 
руках книжка, зшитки... Павза... Гробова 
тиша... Бо ж має залунати з трибуни пер-
ше українське слово... Слово, яке почує 
нарід, військо, фльота...

– Збори вважаю відчиненими. Про-
шу обрати голову зборів.

Сказав і зійшов з трибуни». 
Старий член «Кобзаря» І.  Лихонос 

розповів про заслуги В.  Лащенка і за-
пропонував його кандидатуру, яку при-
сутні підтримали. «Знову на трибуні той 
самий пан, що відчиняв збори. Довгі і 
рясні оплески... Лащенко звернувся до зі-
браних своїм приємним, але тихим голо-
сом» [21]. Він розповів про історію гурт-
ка і закликав українців до гуртування та 
праці. Військові у виступах говорили про 
українські організації на кораблях і в час-
тинах. Було ухвалено розробити проєкт 
статуту організації українців, для чого 
обрали тимчасову раду. Учасники уста-
новчих зборів вирішили:

1. Назвати українську громаду назав-
ше: Чорноморська Українська Громада в 
м. Севастополі (далі – ЧУГ Севастополя).

2. Послати привітання від голови 
Ради, Чорноморської Громади україн-
ському конгресу в Києві.

3. Після довгого обговорення одно-
голосно вирішили за браком часу не по-
силати свого представника на конгрес.

4. Одноголосно ухвалили довести 
вій ну до повної перемоги [19, с. 4].

Завершилися збори гуртовим співом 
«Заповіту». Всеукраїнський конгрес у 
Києві 6–8 (19–21) квітня 1917 р. переоб-
рав склад Української Центральної Ради 
і перетворив її із київської організації на 
центральне представництво українсько-
го національного руху.

На пропозицію В.  Лащенка у про-
єкті Статуту зафіксували, що членом 
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української громади Севастополя може 
бути неукраїнець за етнічним похо-
дженням, що захоче працювати у грома-
ді і ставиться прихильно до українців. 
М. Михайлик підкреслює: «Самий факт, 
що це було зафіксовано в статуті, свід-
чить про відсутність будь-якого шові-
нізму при всім тим захопленню справою 
і нагінкою з боку москалів» [21].

9 (22) квітня 1917  р. відбулися за-
гальні збори Чорноморської Української 
Громади м.  Севастополя, на яких знову 
головував В. Лащенко. Приміщення цир-
ку Труцці, розраховане на 5 тис. сидячих 
місць, було переповнене, люди стояли 
не лише на гальорці та в проходах, а на-
віть на арені. Здебільшого це знову були 
військові. М.  Михайлик так описує від-
криття цього зібрання: «На трибуні голо-
ва комісії (з вироблення Статуту. – А. І.) 
В. Лащенко. Лагідно вітає збори. Промо-
ва довга... вся густо пересипана цитатами 
з «Кобзаря». Йде оповідання про минуле 
України, про тих, що мріяли про волю і 
працювали у підземеллі... Промова в дусі 
високого ідеалізму і любови до ближньо-
го. «Пани-маґнати нас роз’єднали, а ми б і 
досі так жили, як рідні»... Закликає Укра-
їнців і Москалів і Поляків не сваритися, 
дати один одному спокій, волю і стисну-
ти взаємно руки. Під оплески і вигуки 
«Ура» і «Слава» сходить оратор з трибуни 
і на його місці появляється струнка енер-
гійна постать морського старшини» [21].

Промовці на зборах пропагували ідею 
автономії України в федеративній росій-
ській республіці  [26]. Члени організації 
вислали на ім’я командувача ЧФ Олек-
сандра Колчака телеграму українською 
мовою: «Чорноморська Українська Гро-
мада на своїх установчих зборах 4 квітня 
постановила послати Вам своє привітан-
ня. Одностайно ухваливши вести війну 

до перемоги, піддержувати всіма сила-
ми Тимчасовий уряд і на Всеросійських 
установчих зборах обстоювати автоно-
мію України в федеративній республіці 
російській, словами пісні нашої кличемо: 
«Душу й тіло ми положим на свою сво-
боду». У відповідь прийшла телеграма: 
«Прошу принять мою благодарность за 
выраженное мне приветствие и от души 
желаю молодому обществу послужить 
делу организации и объединению Украй-
ны на общую пользу нашей родины. Ви-
це-адмирал Колчак» [26, с. 4]. Учасники 
заходу висловилися також за україніза-
цію школи, церкви, армії.

На зборах 9 (22) квітня 1917 р. було 
обрано Раду Чорноморської Української 
Громади м. Севастополя у складі 24 осіб. 
На своєму засіданні Рада обрала прези-
дію: головою став В’я че слав Лащенко, 
його заступниками  – вчитель Олексій 
Коломійцев і матрос ЧФ Михайло Па-
щенко, писарем  – однорічник Севасто-
польської школи авіації Михайло Ми-
хайлик, а скарбником  – вчитель Іван 
Лихонос. У складі ЧУГ діяли військова, 
агітаційно-пропагандистська, госпо-
дарська і просвітницька секції. Остан-
ню очолювали полковник Володимир 
Савченко-Більський (у 1920  р. керівник 
Головної Військово-морської управи 
Військового міністерства УНР, генерал-
хорунжий) і В’ячеслав Лащенко. 

У цей час в Севастополі набрав сус-
пільно-політичної ваги такий револю-
ційний виборний орган, як Совєт депу-
татів армії, флота і робітників, на чолі 
з російським соціал-демократом ліка-
рем Н.  Канторовичем, унтер-офіцером 
(з травня  – прапорщиком), російським 
есером К.  Сафоновим та підполковни-
ком А.  Верховським. Для встановлен-
ня відносин засідання Совєта відвідала 
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президія ЧУГ Севастополя, щоб при-
вітати та повідомити про створення 
української організації. У своїй промо-
ві в Совєті В. Лащенко розповів про те, 
що українці  – це нація, яку революція 
звільнила разом з іншими від кайданів, 
і що вони будуть боронити цей здобу-
ток революції і прагнути до здійснення 
національних ідеалів. Великоросів він 
закликав до братерського єднання як 
рівних з рівними. Його промова «понад 
всякі сподівання» була зустрінута гуч-
ними оплесками, а один із лідерів Совєта 
Сафонов запропонував наступному ора-
тору виступати українською мовою, яка 
всім зрозуміла. «З візити делегація Ради 
винесла якнайліпше вражіння і надію на 
можливе співжиття з московським на-
родом, бодай до пори до часу», – резю-
мував у спогадах писар ЧУГ М. Михай-
лик. Імовірно, ця зустріч сприяла тому, 
що коли навесні 1917 р. Совєт залишив 
приміщення на Нахімовському проспек-
ті, 33, то його зайняла ЧУГ Севастополя. 

Громада швидко організувала бі-
бліотеку і читальню, хор, її театральна 
комісія почала організовувати виста-
ви. Вона чисельно зростала, зокрема, у 
травні 1917  р. до неї приєдналася дру-
жина командувача ЧФ Софія Колчак. 
Загалом навесні вона налічувала орієн-
товно 4000 членів  [21]. Це був час ма-
сових заходів і Рада ЧУГ організувала 
навесні–влітку кілька велелюдних укра-
їнських маніфестацій, а її представни-
ки брали участь у публічних акціях, які 
організовували інші дієвці суспільно-
політичного життя. Так, наприклад, на 
запрошення Центрального військового 
комітету м.  Севастополя представники 
ЧУГ взяли участь у травні 1917 р. в пе-
репохованні 12 моряків-очаківців, стра-
чених у 1905 р. на о. Березань за участь 

у революційному виступі проти цариз-
му. Тисячі моряків та воїнів гарнізону 
Севастополя, севастопольців, а також 
батьки розстріляних провели цей за-
хід. У своєму виступі на перепохованні 
В.  Лащенко виголосив промову у дусі 
революційного оборонництва україн-
ською: «Спіть спокійно, товариші, спіть! 
З вашої крові виросли ті червоні квітки, 
що ми носимо зараз на своїх серцях. З 
цих квіток виростуть колись великі де-
рева й під ними над морем волі безкраїм, 
простягши руки, спочинуть колись наші 
діти і, спочиваючи, своїм тихим словом, 
згадають ваші наймення, як і ми зараз 
згадуємо їх. Спіть же спокійно товариші! 
Коли ж, не дай Боже, зірветься з німець-
кого моря злий вітер, загуркотить грім, 
підуть по небу чорні хмари, затемняючи 
сонце волі, рівності і братерства і тим 
квіткам, що зросли з вашої крові буде 
загрожувати буря – вставайте тоді, това-
риші, з ваших могил! Піднімайтесь і зем-
ні, і небесні сили і поруч з нами бороніть 
волю! Поки-ж... поки-ж спіть спокійно, 
товариші» [5, с. 4]. 

Одним із наймасовіших заходів, ор-
ганізованих ЧУГ Севастополя, стало 
відзначення 27 травня (9 червня) 1917 р. 
Українських Зелених свят. За газетни-
ми повідомленнями, у них взяли участь 
20 тис. осіб. Захід почався з панахиди по 
Т.  Шевченку, яку правив українською 
мовою священик Станкевич. Співав хор 
громади, одним із учасників якого була 
майбутня прима оперної сцени Украї-
ни Оксана Петрусенко. У маніфестації 
взяли участь вищі представники флоту, 
порту, гарнізону та фортеці. Командувач 
ЧФ адмірал Колчак у промові нагадав іс-
торію боротьби козацтва за кращу долю 
своєї країни, висловив радість з при-
воду свята воскресіння і відродження 
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України, а також заявив, що міцний дух 
справжньої української демократії  – це 
скеля, об яку розіб’ються вороги. Адмі-
рал вітав українство і бажав великого 
розвою вільній невмирущій Україні. Ма-
ніфестанти відповіли криками «Слава!» 
і під музику вирушили містом [34, с. 4], 
частина з них була одягнена в козацькі 
однострої, національний одяг і рухалася 
на конях та возах з волами.  

По дорозі їх вітали різні організації 
та прості містяни. Голова ЧУГ В. Лащен-
ко звернувся до учасників заходу із сло-
вами: «Був день. Дзвонили дзвони, ревли 
гармати по Україні і так як і зараз йшов 
ти, народе український, і як море черво-
не – йшло твоє військо з корогвами. Це 
було тоді, як Україна, обстоюючи права 
свого народу, боролася з Польщею. І от 
зараз знову йдемо ми з корогвами, але 
йдемо поруч з братами і дружніми нам 
демократичними народами виборювати 
не тільки своє щастя й волю, а й щастя 
й волю усіх народів Європи. Настав той 
суд, який прорікав наш великий поет. 
Незабутній наш Кобзарю! По своєму ве-
ликому пророчому слову кидай і лани 
і гори і линь до самого Бога молитися, 
щоб буря минула і серед братніх наро-
дів світу зацвіла щастям і волею, засяяла 
славою наша вільна земля» [34, с. 4].

Із збільшенням чисельності грома-
ди стали помітними різні підходи між 
старими поміркованими членами на-
ціонального руху і новими його, більш 
радикально налаштованими, діячами до 
вирішення організаційних, політичних 
і військових питань. Писар ЧУГ Севас-
тополя М.  Михайлик, який належав до 
другої групи, так охарактеризував цю 
колізію: «Рада Чорноморської Громади, 
що складалася з старих членів «Кобза-
ря», людей з вузьким політичним обрієм, 

заляканих, цілковито не підготованих до 
активної, рішучої і безоглядної бороть-
би, а до того захоплених несподіванкою, 
бо Бог їх святий знає, чому вони не пе-
редбачили, що примхувата історія може 
поставити їх перед таким моментом, що 
відкриє їм можливості до цілковитого 
визволення нації з-під ярма, яке вони 
самі так з цілого серця ненавиділи, і 
створення «своєї хати», «своєї правди і 
волі», своєї держави,  – отся, кажу, Рада 
жахалася навіть думки про переобран-
ня проводу. Поволі і несміливо (з пієтету 
до старших) почалася оформлюватися в 
Раді опозиція в особах молодих її членів, 
до яких пристали два-три старші члени. 
Молоді повинні були стримувати свою 
енергію і запал, щоби не завалити самої 
Громади, в будування якої і вони вложили 
солідну долю енергії і праці, і спинились 
на лагідній тактиці повільного, нерапто-
вого здійснення своїх домагань» [21].

Оскільки скликати часто загальні 
збори кількатисячної громади не було 
можливості, а завдання розгортання 
українського руху на ЧФ стояло гостро, 
то молоді її члени запропонували надати 
право президії ЧУГ скликати делегатів 
від українських гуртків у частинах і від 
самих частин. У квітні 1917  р. відбуло-
ся перше таке зібрання, на яке прибуло 
близько 60 делегатів. Їх поінформували 
про діяльність ЧУГ і український рух 
загалом, вони ж у свою чергу – про ор-
ганізації українців на флоті, які на той 
момент були ще не на всіх кораблях. 
З’ясувалося, що «свідомих українців ба-
гато, але бракує провідників, недостає лі-
тератури, не чути зовсім Центру...» [21]. 
Після цього зібрання почалася планова 
організація українців у всіх частинах 
ЧФ, налагодилися їх міцні робочі кон-
такти з Радою ЧУГ Севастополя.
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ЧУГ Севастополя з моменту засну-
вання діяла як частина загальнонаціо-
нального українського руху, орієнтую-
чись на Українську Центральну Раду в 
Києві як на його організаційний та ідей-
ний центр. Представники громади праг-
нули брати участь у форумах всеукраїн-
ського рівня. 5–8 (18–21) травня 1917 р. 
в Києві проходив І Всеукраїнський 
військовий з’їзд, у якому взяли участь 
близько 900 делегатів від 1,5 мільйона 
військових-українців. Наприкінці квіт-
ня 1917 р. за ст. ст. у Севастополі делегат-
ські збори представників корабельних 
команд ЧФ, артилерійських і авіаційних 
частин обрали двох своїх представників 
на з’їзд – матроса Лінника і М. Михайли-
ка. Їм дали наказ відстоювати найширшу 
автономію України зі всіма рисами неза-
лежної держави, урядом, військом і фло-
том, негайною плановою українізацією 
Чорноморського флоту [21]. М. Михай-
лик згадує, що перед виїздом на з’їзд го-
лова Ради ЧУГ В.  Лащенко, який був у 
добрих відносинах із заступником УЦР 
В.  Винниченком, доручив чорноморцю 
попросити у цього лідера національно-
го руху прислати «когось з видних осіб, 
що мав би налагодити тут працю, про-
вадити широку агітацію і взяти за неї 
відповідальність»  [21]. У той момент 
керівництво УЦР було переобтяжено 
завданнями із координації національ-
ного руху, розбудови його інституцій та 
підготовкою до створення державних 
структур, мало недостатній кадровий 
резерв і, на жаль, ще не усвідомило зна-
чення Севастополя і Чорноморського 
флоту для гарантування безпеки Укра-
їни, захисту її інтересів на морі. Перед 
ЧУГ тоді стояла низка складних прак-
тичних завдань з організації та захисту 
інтересів українців Севастополя і флоту, 

сприяння вирішенню загальнонаціо-
нальних завдань – підготовка до виборів 
в органи самоврядування, до Всеросій-
ських Установчих зборів, українізація 
флоту і частин Севастопольської залоги 
нерідко в умовах протистояння з росій-
ськими політичними силами, яке часом 
переходило у фізичні сутички із драма-
тичними наслідками, та непростих від-
носин з органами влади тощо. 

М.  Михайлику вдалося зустрітися 
під час військового з’їзду і виконати до-
ручення В. Лащенка. В. Винниченко по-
знайомив його з С. Петлюрою, якого на 
з’їзді обрали головою Українського Вій-
ськового Генерального Комітету (далі  – 
УВГК). Писар ЧУГ запросив останнього 
відвідати Севастополь і прислати туди 
досвідченого організатора для постійної 
роботи. «Зайнявши відповідальну по-
саду голови У.В.Г.К. наш будучий вождь 
очевидно забув про свою розмову з мо-
лодим однорічником»,  – записав у спо-
гадах Михайлик. 

У червні 1917 р. відбуваються важли-
ві з точки зору самоорганізації українців 
та розбудови державних структур події в 
Києві – 10 (23) червня УЦР проголосила у 
І Універсалі автономію України, а 15 (28) 
червня створила виконавчий комітет/
уряд автономії Генеральний секретаріат. 
Початок реального утворення держав-
них структур хай поки лише автономної 
України викликав потребу тісного кон-
такту УЦР і регіональних організацій. 25 
червня (8 липня) 1917 р. ЧУГ в Севасто-
полі провела загальне зібрання представ-
ників флоту, гарнізону і громадян міста, 
від імені яких «кошовий атаман» М. Не-
клієвич надіслав телеграму до УГВК з 
вітаннями «українському озброєному 
війську на фронті, котре міцно боронить 
землю і волю Неньки України»  [2, с.  2]. 



152 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

26  червня (9  липня) на ранковому засі-
данні П’ятих загальних зборів УЦР, на 
якому головував М. Грушевський, заслу-
ховувалися доповіді з місць діячів укра-
їнського національного руху. Другим ви-
ступав В.  Лащенко, який привітав УЦР 
від імені Чорноморської громади, розпо-
вів про її склад (матроси, солдати, робіт-
ники) та про заснування у Севастополі 
військового клубу імені кошового Сірка. 
Доповідач відзначив, що при заснуванні 
громада зустріла прихильне ставлення з 
боку громадських організацій і адмірала 
Колчака, але із зростанням її чисельнос-
ті виявилось неприхильне ставлення до 
українців, головним чином з боку росій-
ських соціал-демократів. ЧУГ робили за-
киди у буржуазності, але гострих проявів 
ворожнечі не було. Громада має фракцію 
УПСР, декілька комісій, веде видавни-
чу діяльність, влаштувала національне 
свято. Наприкінці виступу В.  Лащенко 
попросив УЦР звернути особливу увагу 
на Чорне море, на працю чорноморських 
громад [30, с. 128].

У спогадах Я. Христича йдеться, що 
«у неділю 28 червня 1917 р.» (того року 
28 червня за  ст.  ст. припало на середу) 
Севастопольська ЧУГ влаштувала ві-
че-мітинг у театральній залі під голо-
вуванням В. Лащенка, на якому гість із 
Києва, член фракції УСДРП в УЦР Іван 
Романченко, зачитав текст І  Універса-
лу. Виступ був зустрінутий бурхливими 
оплесками. Сам Я. Христич доповів про 
персональний склад першого україн-
ського уряду  – Генерального секретарі-
ату. В. Лащенко подякував присутнім за 
дотримання порядку і закрив віче, після 
чого моряки обступили на сцені І.  Ро-
манченка, дякували за виголошення Уні-
версалу та просили частіше відвідувати 
Севастополь [33, с. 155].

За спогадами Я.  Христича, під час 
візиту у червні 1917  р. до Севастополя 
відомої російської есерки, політкатор-
жанки Катерини Брешко-Брешковської 
нібито вона взяла участь у вічі, організо-
ваному ЧУГ, у цирку Труцці, де голову-
вав В. Лащенко. Під час заходу у «бабусі 
російської революції» відбулися дебати з 
лідерами українського руху у Севастопо-
лі та на флоті В. Лащенком, І. Прокопо-
вичем, І.  Усенком, Я. Христичем. Згідно 
зі споминами останнього, записаними 
вже наприкінці 1960-х років, українці ви-
ступали на теми: «Повне відокремлення 
України від Росії-Московщини, Чорне 
море з портами і Чорноморська флота 
разом з Кримським півостровом мають 
належати до Самостійної України»  [33, 
с. 157]. На нашу думку, якщо така зустріч 
відбулася, то дебати були, ймовірно, не 
щодо державної самостійності, а щодо 
практичного втілення в життя автономії 
України, вже проголошеної І  Універса-
лом, до Всеросійських Установчих зборів.

16 липня 1917  р. пройшли перші 
демократичні вибори до Севастополь-
ської міської думи, на яких український 
список (за інформацією В.  Корольова) 
УПСР [10, с. 83] отримав третій резуль-
тат – майже 2,5 тис. голосів (для порів-
няння: російські есдеки – 2,5 тис., а ро-
сійські есери – 40,5 тис.) [23] і 3 місця із 
71 в органі самоврядування. В.  Лащен-
ко разом із вчителями І.  Лихоносом та 
О. Коломійцевим був обраний гласним і 
зрікся головування в ЧУГ Севастополя. 
Замість нього новим головою обрали 
мічмана Я.  Христича  [33, с.  152]. У цей 
час ситуація в місті ставала все більш 
нестабільною: загострилося протисто-
яння між матроською масою, нижніми 
чинами загалом і офіцерством, після агі-
тації пробільшовицьки налаштованих 
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моряків, які прибули з Балтійського 
флоту, бунту на флоті проти офіцерів 
віце-адмірал А.  Колчак змушений був 
залишити посаду командувача ЧФ, зрос-
тало напруження між прихильниками та 
противниками українізації кораблів та 
військових частин, поширювалася різ-
носпрямована пропаганда різноманіт-
них політичних сил. 

Український рух у Севастополі у 
1917  р. поступово структурувався: на 
додаток до ЧУГ виникли організації 
українських партій і Чорноморський 
український військовий комітет, а 12 
листопада завершилося формування 
Севастопольської української ради вій-
ськових і робітничих депутатів, яка про-
існувала до початку 1918 р. Головою цієї 
ради став В. Лащенко [3, с. 183]. Попри 
всі супе речки щодо українізації війська 
та українського державного будівни-
цтва з російськими політичними сила-
ми українські організації Криму і після 
захоплення влади більшовиками в Пе-
трограді здебільшого продовжували за-
лишатися прихильниками демократії та 
поміркованого соціалізму, що зближува-
ло їх з табором російської революційної 
демократії та органами кримськотатар-
ського національного самоврядування. 
4 грудня 1917 р. РНК совєтської Росії ви-
сунув ультиматум УЦР щодо визнання 
його влади, яким де-факто оголошувала-
ся вій на УНР. 5 (18) грудня 1917 р. у Севас-
тополі представники політичних партій, 
Центрального комітету ЧФ, Української 
ради, кримськотатарського, польського, 
молдавського комітетів, великоруського 
і білоруського віч м. Севастополя зібра-
лися для обговорення ситуації. Дебати 
були бурхливими, лунали протилежні 
думки. Представники українських соціа-
лістів ратували за створення однорідної 

соціалістичної влади на федеративних 
основах, що мало, на їх думку, не до-
зволити «двом узурпаторам» (Леніну і 
Троцькому) «пролити кров на Україні». 
Цю лінію підтримав голова Української 
ради військових і робітничих депутатів 
В.  Лащенко. Він, зокрема, наголосив: 
якщо більшовицькі комісари «підуть з 
насильством, то ми мертвих примуси-
мо стати на захист свободи, яку ніколи 
не віддамо» [10, с. 40]. Загалом зібрання 
засудило дії РНК Росії і висловилося на 
підтримку Всеросійських Установчих 
зборів.

Стихійна українізація ЧФ та діяль-
ність ЧУГ Севастополя призвели до 
підняття українських прапорів у липні– 
грудні 1917 р. на низці кораблів, у тому 
числі на найсучаснішому лінкорі «Воля», 
до відправки у листопаді куреня імені 
гетьмана Сагайдачного (понад 600 мо-
ряків) у Київ для захисту УЦР. У жовт-
ні та листопаді 1917  р. весь флот двічі 
тримав протягом дня синьо-жовті стяги 
на честь українізації деяких кораблів на 
Балтійському флоті та у зв’язку з прого-
лошенням ІІІ Універсалом Української 
Народної Республіки, яка мала зберігати 
федеративний зв’язок з іншими держав-
ними утвореннями на постімперському 
просторі. Разом з тим у цьому Універса-
лі в описі кордонів зазначалося, що до 
меж нової республіки входить «Таврія 
без Криму». За контроль над флотом 
наприкінці 1917  р. велася жорстка бо-
ротьба між проукраїнськими силами, 
російською революційною демократією 
та російськими ліворадикалами. Виве-
дення Севастополя і Криму за межі УНР 
створило більш сприятливі умови для 
політичних сил, які опонували украї-
нізації. Зрештою, після більшовицько-
го перевороту у Петрограді російські 



154 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ліворадикали на чолі з більшовиками, 
попри відсутність підтримки серед біль-
шості кримчан, захопили владу у Севас-
тополі та над ЧФ і перетворили флот на 
головну зброю для захоплення влади в 
Криму, а також направляли моряків для 
повалення органів влади в Україні та на 
півдні Росії. 

На початку 1918  р. вони розпусти-
ли тимчасові органи влади та органи 
самоврядування у Таврійській губернії, 
органи національного самоврядування 
кримськотатарського народу, утворе-
ні в грудні 1917  р., та встановили свою 
диктатуру. ЧУГ Севастополя продовжи-
ла напівлегальну діяльність. Навесні 
1918 р. щойно проголошене більшовика-
ми і лівими есерами ефемерне державне 
утворення  – Соціалістична Радянська 
Республіка Тавриди  – пало в результаті 
наступу військ УНР, Німецького Райху 
та кримськотатарського повстання. У 
квітні 1918  р. у Севастополі пожвавив-
ся український рух, тисячі людей стояли 
в чергах, щоб отримати громадянство 
УНР, а 29 квітня 1918 р. ЧФ підняв укра-
їнські прапори. Німеччина скористалася 
тим, що УНР, яка проголосила IV  Уні-
версалом незалежність, не закріпила 
права на Крим у ІІІ Універсалі та при 
підписанні Брестського миру примусила 
українське військове з’єд нан ня залиши-
ти спірний півострів та окупувала його. 
У травні 1918 р. німецькі війська наказа-
ли спустити на більшості кораблів ЧФ у 
Севастополі українські прапори та демо-
білізували їх команди, члени яких виїха-
ли за межі Криму. Демобілізація флоту 
різними владами, дезертирство, виїзд 
частини моряків та офіцерів до Києва 
на захист УЦР і для розбудови органів 
влади УНР зменшили чисельність ЧУГ 
та її соціальну базу. Фактично з 1918 р. у 

джерелах вже йдеться не про громаду, а 
інші форми самоорганізації українців у 
Севастополі.

28–29 серпня 1918  р. представники 
національного руху цього міста взяли 
участь у І З’їзді українських організа-
цій Криму, який відбувся у Сімферополі 
та утворив Крайову Українську Раду в 
Криму. Представник Українського клу-
бу Севастополя І.  Лихонос навіть голо-
вував на цьому зібранні. Втім згідно 
з протоколом з’їзду В.  Лащенка серед 
делегатів не було  [27, с.  191]. Не зафік-
совано його і серед учасників ІІ З’їзду 
українських організацій Криму, який 
відбувся 11 серпня 1919 р. у Севастопо-
лі вже під час панування денікінського 
режиму. Разом з тим, імовірно, він про-
довжував педагогічну, громадсько-по-
літичну та літературну діяльність у цей 
час. Відомі публікації його поетичних 
творів у «Літературно-науковому вісни-
ку» у 1917 і 1918 роках [11; 12; 13; 15]. До 
речі, В.  Мацько вважає, що як поет він 
«досконало володів технікою віршуван-
ня, зображально-виражальними засоба-
ми, хоча іноді задля римування вдавався 
до неприродних наголосів» [20]. Є згад-
ки дослідників про те, що у період УНР 
В. Лащенко був директором української 
гімназії в Одесі [9, с. 127].

Як не парадоксально, підйом україн-
ського руху відбувся в Криму у 1920 р. в 
умовах білої диктатури П. Врангеля. На 
півострові скупчилося чимало біженців 
з українських губерній, серед нижніх чи-
нів та солдатів російської армії чи не біль-
шість становили українці Наддніпрян-
щини і Кубані, значна частина офіцерів 
служила в арміях Української Держави і 
УНР. Після поразок 1919 – поч. 1920 рр., 
однією з вагомих причин яких було шо-
віністичне та великодержавне ставлення 
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до інтересів народів на постімперському 
просторі, врангелівський режим нама-
гався проводити ліберальнішу політику 
у національному і соціальному питан-
нях. Для затиснутого в Криму білого 
режиму «українське питання» стало од-
ним із ключових, оскільки для його ви-
живання були потрібні ресурси України, 
налагодження відносин з антибільшо-
вицькими повстанцями та УНР.

П.  Врангель у 1920  р. шукав опти-
мальний формат політики щодо України, 
маневруючи між прагматичною потре-
бою у співпраці з УНР і антиукраїнськи-
ми установками значної частини білого 
руху. У травні і серпні–вересні 1920  р. 
він вів переговори з військовими місіями 
УНР, одночасно у вересні приймав ліде-
рів антипетлюрівського федералістсько-
го Українського національного коміте-
ту, який діяв у Парижі, не мав за собою 
реальної сили і перебував під сильним 
впливом російських політиків. Третім 
напрямком контактів врангелівського 
режиму щодо «українського питання» 
стала взаємодія з Українським національ-
но-демократичним блоком. Імовірно, 
ця організація виникла у травні 1920 р., 
мала політичний центр у Севастополі 
та філії в містах Криму, а з просуванням 
армії Врангеля на материк – в інших ре-
гіонах півдня України та Правобережжя 
Дніпра  [35, арк.  303]. Блок об’єд ну вав 
«різні партійно-громадські угрупован-
ня: від кадетів, с.-р., есерів-федералістів, 
кооператорів до українських с.д. включ-
но» і працював легально, але до жовтня 
1920 р. не афішував своєї діяльності. Він 
займав проврангелівську позицію і од-
ночасно прагнув знайти порозуміння із 
представниками УНР – «петлюрівцями». 

2–3 (15–16) жовтня 1920  р. у Се-
вастополі на з’їзд Українського 

національно-демократичного блоку 
(далі – УНДБ) зібралися як його члени, 
так і представники Сімферопольської, 
Феодосійської і Потіївської громад, Се-
лянської спілки, Катеринославського 
земляцтва, «українців Грузії», Севас-
топольського відділення «Дніпросою-
зу», «Української народної армії». Се-
ред учасників заходу був і В.  Лащенко. 
Член ЦК О.  Безрадецький так сфор-
мулював завдання блоку: «Об’єд нан ня 
української громадськості: 1) за неза-
лежну українську державність, яка фе-
деративно входить у склад єдиної Росії; 
2) за об’єднання всього сло в’ян ства і 
3) за підготовку, у цей момент, наступу 
російської армії на Україну»  [7, с.  621]. 
Такі формулювання можна розглядати 
як вимушений компроміс між україн-
ськими самостійниками із проуенерів-
ського табору та федералістами із числа 
поміркованих проврангелівських укра-
їнських діячів. Його попри боротьбу до-
сягли на платформі антибільшовизму й 
української державності, але при тому 
демонструвалася лояльність до вранге-
лівського режиму. Цікаво, що у вересні 
1920 р. переговори між делегацією УНК 
та керівництвом блоку «були довгими 
й завершилися розривом» [35, арк. 304] 
через те, що представники УНК «були 
непримиримими в питанні про право 
на існування Петлюри і його уряду» [35, 
арк. 337]. Учасники з’їзду відкинули про-
позицію злитися із УНК. 

У єдиній резолюції «Про українську 
армію» з’їзд закликав якнайшвидше по-
чати формування української армії під ке-
рівництвом генерала Врангеля. Учасники 
заходу обрали президіум ЦК УНДБ – «ко-
місію шести»: Ф.  Шульга, М.  Левченко, 
І. Пащевський, О. Безрадецький, В. Овся-
нико-Вільчинський і В. Лащенко. 
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11 (24) жовтня 1920 р. головнокоман-
дувач російської армії та «правитель Пів-
дня Росії» прийняв президіум ЦК УНДБ. 
Його члени вручили П. Врангелю мемо-
рандум: 

«1) Проголошення України цілком 
самостійною у внутрішньому житті, але 
такою, що перебуває у федеративному 
зв’язку з Росією. Остаточне утверджен-
ня конституції України відбудеться на 
Українських Установчих Зборах, а кон-
ституція Росії  – на Установчих Зборах 
всіх народів Росії. 

2) Справи, що стосуються внутріш-
нього громадянського і військового 
управління України, відаються спеціаль-
ними українськими установами, які під-
лягають безпосередньо ген. Врангелю, в 
порядку Головного Військового Коман-
дування і Верховного управління. 

3) Якомога швидше формування на 
особливих началах української націо-
нальної армії під Верховним водитель-
ством» [7, с. 622].

ЦК блоку хотів відправити з цим 
меморандумом делегацію до УНР. Втім 
представники режиму Врангеля у Поль-
щі та деяких інших країнах невдовзі зая-
вили про готовність визнати владу УНР 
де-факто і рішення Українських Уста-
новчих зборів. 

Було запізно  – 17 листопада 1920  р. 
червоні захопили останнє місто в Криму 
і майже одразу розпочали червоний те-
рор. В. Лащенко емігрував до Чехо-Сло-
ваччини, де спочатку жив в Ужгороді, а 
пізніше перебрався до Праги. Він продо-
вжував займатися літературою  – писав 
вірші українською і російською мовами, 
громадською і, ймовірно, викладацькою 
діяльністю. Загалом Чехо-Словаччи-
на прийняла кілька десятків тисяч емі-
грантів з колишньої імперії Романових, 

чималу кількість з яких складали україн-
ці. Більше того, уряд республіки у 1920-х 
і на початку 1930-х років надавав фінан-
сову допомогу еміграції, насамперед для 
створення культурно-освітніх інститу-
цій. Це притягнуло до Чехо-Словаччини 
чимало українських митців, науковців, 
педагогів. У цій країні була створена 
низка українських освітніх та культур-
них інституцій.

У 1928 р. в Празі вийшов збірник пое-
зій В. Лащенка «На ріках Вавилонських», 
підписаний криптонімом «В.  Л.» (ймо-
вірно, у 1926  р. у Львові побачило світ 
його перше видання). Половина чисто-
го прибутку від продажу книжки мала 
йти на допомогу немаєтним студентам 
Української господарської академії в По-
дєбрадах [37, с. 396]. Відомо, що колиш-
ній лідер ЧУГ підтримував товариські 
та творчі стосунки з видатним поетом-
ліриком Олександром Олесем. Останній 
надіслав йому вірш «Довго ти, о Музо, 
спала» (1926). В свою чергу В.  Лащенко 
подарував йому власні твори [20].

Бібліографія цього діяча дає можли-
вість також пролити трохи світла на його 
громадську діяльність у Празі. Так, у 
1934–1935 рр. видання як мінімум трьох 
художніх творів у столиці Чехо-Словач-
чини він здійснив за допомогою Підго-
товчого (Приправного) комітету Союзу 
з’єднаних слов’ян. Українська діаспора 
у Чехо-Словаччині однією з перших у 
1933  р. відгукнулася на заклик західно-
української громадськості зреагувати на 
влаштований комуністичним режимом 
Голодомор і утворила Тимчасовий ко-
мітет допомоги голодуючим в Україні. 
Нам невідомо, чи брав участь В. Лащен-
ко в його діяльності, але гроші від про-
дажу за виданий у 1934 р. за підтримки 
вищезгаданого Підготовчого комітету 
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твір «sosna = Сосна» мали йти на допо-
могу голодуючим в СРСР [37, с. 396]. У 
1935 р. за допомогою того ж комітету він 
видав невеликі твори: україномовний  – 
«Ніч в Африці» та російськомовну по-
езію «Цивилазаторы» (під псевдонімом 
«Скиф»).

Серед кількох інших творів В.  Ла-
щенка, виданих у Празі у другій полови-
ні 1930-х років, привертає увагу видання 
1939 р. «Перли: на вічну пам’ять Котля-
ревському 1838–1938». Його видавцем 
значиться Спілка членів Чорноморської 
Української Громади м.  Севастополя  – 
це свідчить, що активісти громади на-
передодні світової війни продовжували 
гуртуватися в еміграції. Напевне, не ви-
падково у 1942  р. газета «Воля Покут-
тя», головним редактором якої був один 
із колишніх лідерів ЧУГ Севастополя 
Я.  Христич, надрукувала старий вірш 
В.  Лащенка під дещо зміненою назвою 
«Жовто-сині прапори» [14, с. 10].

Про ідеали самого В. Лащенка під час 
Другої світової війни свідчать його від-
гуки на смерть відомої громадсько-полі-
тичної діячки Софії Русової (1856–1940). 
У 1940  р. він пише так про значення її 
діяльності: «Бувши з походження швед-
кою, бувши представницею старої єв-
ропейської культури, Русова кликала 
Україну на старі шляхи європейського 
гуманізму. Це відповідало й нашим ста-
рим добрим традиціям тим, чому нас 
вчать «тіні забутих предків». Хіба ж ста-
рий наш письменник ще в XI віку митро-
полит Іларіон не вітає в своїй проповіді 
князя Володимира за те, що він прийняв 
християнство і тим зблизив Україну з 
цивілізованим світом? А наш славний 
і дуже діяльний князь Володимир Мо-
номах хіба ж не кличе своїх власних ді-
тей на шлях людяності? Хіба для нього 

кожне людське життя, навіть життя зло-
чинця, як створене Богом, не уявляє со-
бою цінності? Хіба це не «категоричний 
імператив» для нього, не тільки як для 
звичайної людини, але і для людини, що 
має владу над багатьма людьми? Європе-
їзм таких діячів, як Русова та її покійний 
чоловік, знаходив собі підпору в наших 
традиціях, що виховувались в нас ви-
датними представниками старої нашої 
культури. І в цьому перехід до другої 
думки чи тези, яка також характеризує 
собою діяльність Русової і людей її типу. 
Це її український націоналізм, перейня-
тий не вовчим, а людяним духом»  [16, 
с.  9]. Отже, навіть у розпал світового 
конфлікту та в умовах німецької окупа-
ції В. Лащенко зберігає вірність ідеалам 
європеїзму та гуманної форми україн-
ського націоналізму. 

Після Другої світової війни він емі-
грує до США. Частина дослідників при-
пускає, що він помер у Нью-Йорку [20]. 
На нашу думку, цьому може суперечити 
напис на могильній таблиці у Подєбра-
дах. У спорудженому в 1933  р. персона-
лом Української Господарської Академії 
колумбарії поховано кілька українських 
діячів, серед яких Ростислав і В’яче слав 
Лащенки  [31]. На табличці останнього 
так зазначені дати життя: «26.Х.1875 Єли-
савет Україна – 1.V.1953 Подєбради ЧСР». 
Цей напис може свідчити, що В. Лащенко 
помер все ж таки в Подєбрадах.

Висновки. В’ячеслав Митрофано-
вич Лащенко належав до плеяди кращих 
представників української інтелігенції, 
яка входила у суспільно-політичне та 
культурне життя на межі ХІХ і ХХ ст., а 
пізніше стала рушійною силою Україн-
ської національно-демократичної рево-
люції 1917–1921  рр. Особливо значима 
його роль як організатора українського 
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національного руху у Севастополі на 
початку  ХХ  ст. Попри дискримінацію 
Російською імперією української куль-
тури, мови та освіти йому пощастило 
отримати виховання в родині, де куль-
тивувалися українські та гуманістич-
ні цінності. Вже в юності пріоритетом 
своєї діяльності він зробив служіння 
українській ідеї, що знаходило вияв у 
громадсько-політичній праці та поетич-
ній творчості. Під час отримання освіти 
в Ніжинському історико-філологічному 
інституті та Варшавському університеті 
він стає активістом українського руху 
та проявляє здібності організатора, зо-
крема, з його ініціативи виникає Укра-
їнська студентська громада у Варшаві. 
На початку ХХ  ст. всупереч русифіка-
торській освітній політиці імперії Рома-
нових як вчитель прагне пробуджува-
ти та формувати у молоді український 
національний світогляд. Зокрема, він 
вплинув на становлення національної 
самосвідомості громадсько-політичного 
діяча П.  Феденка і філософа Д.  Чижев-
ського. Такими діями в очах влади він 
набуває статусу неблагонадійного, що 
призводить до частої зміни місць робо-
ти. Ймовірно, в середині нульових ро-
ків він починає вчителювати в жіночій 
гімназії Севастополя і брати участь в ді-
яльності українського конспіративного 
гуртка «Кобзар», який у 1906 р. очолив. 
Ця організація об’єднувала кілька десят-
ків інтелігентів та офіцерів ЧФ, деякі з 
них пізніше будуть грати велику роль у 
військово-морському будівництві УНР і 
Української держави. Велику роль В. Ла-
щенко зіграв на першому етапі револю-
ції у 1917  р. в організації українського 
національного руху у Севастополі, очо-
лив Чорноморську Українську Грома-
ду в місті, яка сприяла українізації ЧФ, 

був обраний гласним Севастопольської 
думи від УПСР, пізніше очолив Укра-
їнську раду військових і робітничих 
депутатів Севастополя. Ця діяльність 
створювала передумови для підняття 
українських прапорів Чорноморським 
флотом у квітні 1918 р. Під час подаль-
ших численних змін влад у період війн і 
революцій в Криму В. Лащенко продов-
жував громадсько-політичну та літе-
ратурну діяльність. Захоплення Криму 
більшовиками наприкінці 1920  р. при-
звело до його еміграції до Чехословаччи-
ни, а в середині ХХ ст., ймовірно, виїхав 
до США, але повернувся до Чехословач-
чини, де й помер.

Через те, що в СРСР вивчати об’єк-
тивно життєвий шлях активного діяча 
українського національного руху з анти-
більшовицькими переконаннями було 
неможливо, як, власне, і в умовах тим-
часово окупованого Криму, нині деякі 
сторінки життя В.  Лащенка лишаються 
маловивченими або невідомими. Осо-
бливо потребує подальшого досліджен-
ня період його діяльності в еміграції. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПІЛЛЯ ОУН І БОЇВОК УПА 
НА ТЕРИТОРІЇ КРИМУ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

(1941–1944) В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Сергій ГУБСЬКИЙ
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Анотація. У статті висвітлюються питання діяльності підпілля ОУН і боївок УПА в 
роки Другої світової війни в українській історіографії. Аналізуються програмні та ідеологічні 
документи Організації українських націоналістів (ОУН) щодо їхнього бачення ролі і місця 
Криму у геополітичних стратегіях майбутньої незалежної української держави.

Зазначається, що ще у 20–30-х роках ХХ ст. ідеологи націоналістичного руху розробляли 
геостратегічні концепти, у яких Крим займав ключове місце як певний форпост Чорномор-
ського регіону, яким за жодних умов не можна поступатися. Вказано, що у цих документах 
українські націоналісти розглядали Крим як основну базу українських військово-морських сил 
та українського торгового флоту.

Констатовано, що реалізувати свої плани і втілювати у життя власні ідеї українські 
націоналісти почали в умовах німецько-радянської війни, що і висвітлюється у працях укра-
їнських істориків та безпосередніх учасників тих подій. Там зазначається, що вже на почат-
ку липня 1941 р. перші похідні групи ОУН вирушили на центральноукраїнські землі, звідки 
планували опанувати всі етнічні українські території, створюючи на них свої органи влади 
та управління, і Крим був для них одним із пунктів призначення. Відповідно ОУН (мельників-
ців) і ОУН (бандерівців) створили спеціальні кримські групи, які мали рухатися безпосередньо 
на півострів. Восени 1941 р. першим групам ОУН вдалося зайти на територію півострова. 
В цей час німецький окупаційний режим розпочав репресії проти членів і прихильників ОУН, 
відтак похідні групи, що рухалися до Криму, перебували під загрозою викриття і фізичного 
знищення.

Зазначено, що в українській історіографії поширена думка, яка підкріплена документаль-
ною базою та свідченнями очевидців, що центром діяльності в Криму став Сімферополь. 
Окремі структури ОУН були створені також у Джанкої, Ялті та інших містах півострова. 
Перебуваючи під переслідуванням німецьких репресивних органів, українські націоналісти все 
ж змогли закріпитися в Криму і розпочати систематичну організаційну роботу. 

Констатовано, що в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тимчасової 
окупації частини української території, в т.ч. і Криму, всебічне і неупереджене висвітлення 
зазначеної теми є актуальним і необхідним.

Ключові слова: Крим; націоналістичне підпілля; ОУН; УПА; Україна; незалежність; Друга 
світова війна; німецька окупація; українська історіографія.
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Постановка питання. Українська на-
ціонально-демократична революція 1917–
1921  рр. стала лише першою сторінкою 
національно-визвольної боротьби укра-
їнського народу у ХХ ст. З постанням спо-
чатку автономної, а потім незалежної Кар-
патської України на Закарпатті (жовтень 
1938 – березень 1939 рр.), початком Другої 
світової війни у вересні 1939 р. і, зокрема, 
німецько-радянської війни, що розпо-
чалась у червні 1941 р. нападом гітлерів-
ської Німеччини на свого колишнього со-
юзника – сталінський Радянський Союз, 
боротьба за незалежність всієї України 
продовжилась більш організовано.

Найбільш дієвою державницькою 
політичною силою, що боролась за са-
мостійне життя нашого народу в цей 
час, виступала Організація українських 
націоналістів (ОУН), створена на Пер-
шому Великому зборі, що відбувався як 
Конгрес українських націоналістів упро-
довж 28 січня  – 3 лютого 1929  р. у Від-
ні; першим головою ОУН було обрано 
полковника Армії Української Народної 
Республіки (УНР) Є. Коновальця.

Після відновлення державної неза-
лежності України у серпні 1991  р. тема 
дослідження діяльності українського 
самостійницького руху в роки Другої 

Annotation. The article highlights the issues of the underground activities of the OUN underground 
and the UPA fighters during the Second World War in Ukrainian historiography. The program and 
ideological documents of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) are analyzed in relation 
to their vision of the role and place of Crimea in the geopolitical strategies of the future independent 
Ukrainian state. It is noted that back in the 20s–30s of the 20th century ideologists of the nationalist 
movement developed geostrategic concepts in which Crimea occupied a key place as a certain outpost 
of the Black Sea region, which cannot be conceded under any circumstances. It is noted that in these 
documents Ukrainian nationalists considered Crimea as the main base of the Ukrainian naval forces 
and the Ukrainian merchant fleet.

It was established that Ukrainian nationalists began to implement their plans and own ideas in 
the conditions of the German-Soviet war, which is reflected in the works of Ukrainian historians and 
direct participants of those events. It is noted there that already at the beginning of July 1941, the 
first derivative groups of the OUN went to the central Ukrainian lands, from where they planned to 
take over all ethnic Ukrainian lands, creating their own authorities and administrations on them, and 
Crimea was one of their destinations. Accordingly, the OUN (Melnik’s supporters) and OUN (Bandera’s 
supporters) created special Crimean groups that were to move directly to the peninsula. In the autumn 
of 1941, the first groups of the OUN managed to enter the territory of the peninsula. At that time, the 
German occupation regime began repression against the members and supporters of the OUN, so the 
derivative groups moving to the Crimea were under the threat of exposure and physical destruction.

It is noted that in Ukrainian historiography there is a widespread opinion, supported by the 
documentary base and eyewitness accounts, that Simferopol became the center of activity in Crimea. 
Separate structures of the OUN were also created in Dzhankoi, Yalta and other cities of the peninsula. 
Being persecuted by the German repressive authorities, Ukrainian nationalists were still able to gain a 
foothold in Crimea and start systematic organizational work, which consisted in creating a network of 
supporters, activities of cultural, educational and religious structures.

It was established that in the conditions of Russia's full-scale invasion of Ukraine, the temporary 
occupation of part of the Ukrainian territory, including Crimea, comprehensive and unbiased coverage 
of the above-mentioned topic is a relevant and necessary matter today.

Key words: Crimea; nationalist underground; OUN; UPA; Ukraine; independence; World War II; 
German occupation; Ukrainian historiography.
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світової війни на всій українській ет-
нічній території, в т.ч. і в Криму, поча-
ла набувати дедалі більшого значення 
в українській історіографії. Особливо 
вона стала актуальною з лютого 2014 р., 
в часи анексії путінською Росією україн-
ського Криму, розв’язаної імперськими 
шовіністами війни на Донбасі та повно-
масштабного російського вторгнення в 
Україну 24 лютого 2022  р. з метою оку-
пації України та ліквідації української 
державності.

До недавнього часу і сучасна україн-
ська громадськість та й, зрештою, час-
тина науковців вважали, що діяльність 
ОУН і створеної у жовтні 1942 р. Україн-
ської Повстанської Армії (УПА) в основ-
ному концентрувалась у західному регі-
оні України, а в північній, центральній, 
південній та східній частинах республі-
ки, і тим більше в Криму, функціонуван-
ня організованого націоналістичного 
підпілля і загонів та боївок УПА мало 
незначний або малопомітний вплив 
на події, що там розгортались. Проте 
ці уявлення не відповідають дійсності. 
Борці за українську державність вико-
нували жертовну й безкомпромісну ро-
боту на всій території сучасної України й 
значній частині українських етнографіч-
них земель.

Незважаючи на те, що після закін-
чення Другої світової війни у 1945  р. у 
зарубіжних українських виданнях з’я-
ви лись окремі наукові праці та спога-
ди українських дослідників і діячів ви-
звольного руху, присвячені боротьбі 
за незалежність на території Великої 
України та Криму, а з початку 90-х років 
ХХ ст. в Україні проведена певна наукова 
робота з дослідження питань діяльності 
ОУН і УПА у зазначених регіонах, заяв-
лена проблематика, особливо стосовно 

Криму, є недостатньо розробленою, 
хоча, безумовно, вже опублікована де-
яка документальна база та певна кіль-
кість праць, присвячених дослідженню 
питань історіографії проблеми. Варто 
також зазначити, що до цього часу май-
же немає окремих наукових робіт, у яких 
би висвітлювалась діяльність підпілля 
ОУН і боївок УПА на території Криму у 
1941–1944 рр.

Метою статті є проаналізувати пра-
ці українських науковців, присвяче-
ні питанням боротьби організованих 
українських націоналістичних сил на 
Кримському півострові проти німецько-
фашистських і російсько-комуністичних 
поневолювачів у роки Другої світової вій-
ни, показати місце і значення Криму для 
України у творчій спадщині діячів ОУН. 
Виходячи з цього, дослідницькими є такі 
завдання: виявити та охарактеризува-
ти основні групи історіографічних дже-
рел, що стосуються цієї проблематики; 
простежити тенденції нагромадження й 
узагальнення фактичного матеріалу; з’я-
су вати, які аспекти зазначеної теми вже 
досліджені вченими, які є малодослідже-
ними, та окреслити перспективи подаль-
ших дослідницьких пошуків. 

Варто зазначити, що досі в україн-
ській історіографії ця тема майже не 
розглядалась. Виняток складає робота 
українського військового історика й гро-
мадсько-політичного та наукового діяча 
в діаспорі, активного учасника націо-
нально-визвольної збройної боротьби 
1917–1920 рр. та 1941–1945 рр. Л. Шан-
ковського  [31], в якій він також згадує 
й почасти наводить спогади окремих 
діячів українського націоналістичного 
підпілля в Наддніпрянщині та Криму: 
М.  Сидора-Чарторийського, Є.  Стахіва 
та І.  Янчишина або Янцишина (псевдо 
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Моряк або Мор’як). У працях сучасних 
українських науковців питання висвіт-
лення джерельної бази та історіографії 
цієї проблеми частково розглядались у 
дослідженнях Є.  Горбурова  [4], С.  Ла-
щенка [14], О. Понипаляка [17] та доволі 
змістовній статті без зазначення прізви-
ща автора, розміщеній в інтернет-ре-
сурсі [8].

Виклад основного матеріалу. Крим-
ський аспект діяльності українського 
визвольного руху після поразки націо-
нально-демократичної революції 1917–
1921  рр. продовжував посідати чільне 
місце в подальшій боротьбі за створен-
ня самостійної української держави. 
Особливо він посилився після створен-
ня на Конгресі українських націоналіс-
тів, що проходив у Відні 28 січня  – 3 
лютого 1929 р., Організації українських 
націоналістів (ОУН) на чолі з полковни-
ком Армії УНР Є. Коновальцем. На Кон-
гресі були також ухвалені та озвучені 
загальні світоглядні засади, бачення по-
літичного становища та устроєві форми 
Організації.

Зокрема, в рефераті, прочитаному 
на Конгресі одним із його учасників  – 
П. Кожевниківом, зазначалося, що «тере-
ном діяльності організації (ОУН. – С. Г.) 
є ціла Україна. Отже, при встановленні 
поділу ми мусимо мати перед собою всі 
українські землі, без огляду на сучасні 
політичні режими та кордони… Гео-
графія, історія і його практичні мірку-
вання промовляють за тим, що найкра-
щим є поділ цілої території України… на 
краї» [10, с. 200].

Автор вважає, що Україна має 
складатися з 10-ти країв, один з яких 
матиме назву «Запорізький край» та 
включатиме в себе лівобережну час-
тину Катеринославщини (сучасної 

Дніпропетровщини  – С.  Г.), Таврію (з 
Кримом) та суміжні українські части-
ни Донеччини. Адміністративним цен-
тром Запорізького краю має стати місто 
Олександрівськ  [10, с.  200, 202]. П.  Ко-
жевників у своєму творі послуговував-
ся назвами міст у Російській імперії до 
революції 1917  р., хоча вже на 1929  р. 
Олександрівськ мав сучасну назву «За-
поріжжя». Протягом 1935–1937  рр. ви-
значним членом Української військової 
організації (УВО), створеної Є.  Коно-
вальцем у 1920 р., та ОУН М. Колодзін-
ським (псевдо Гузар, Кум) була написа-
на у трьох частинах праця «Українська 
воєнна доктрина», що стала епохальною 
подією для подальшого розвитку укра-
їнської воєнної думки ХХ ст. У рукопис-
ному варіанті ця робота поширювалась 
серед членів ОУН до моменту свого пер-
шого друкованого виходу у світ у 1940 р., 
вже після героїчної загибелі полковника 
М. Колодзінського як начальника Гене-
рального штабу Карпатської Січі та Вер-
ховного команданта Збройних сил неза-
лежної Карпатської України (колишньої 
частини Чехо-Словацької Республіки 
(ЧСР), сучасне Закарпаття.  – С.  Г.) в 
березні 1939 р. від рук угорських інтер-
вентів.

Праця М.  Колодзінського перевида-
на в Україні у 2019 р. [11].

У сформованій М.  Колодзінським 
воєнній доктрині ОУН зазначено, що 
контроль над Чорним морем є одним 
із фундаментальних факторів військо-
во-політичної безпеки й економічно-
го процвітання майбутньої суверенної 
української держави. Ключова роль у 
контролі за чорноморськими портами і 
всім Північним При чор но мор’ям відво-
дилась Кримському півострову. М.  Ко-
лодзінський наголошував: «Справа моря 
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і Криму має бути у нас предметом най-
більш чуйної пропаганди серед україн-
ського народу. Наш народ мусить бути 
приготований психічно в разі потреби 
скотитися лавиною степів і скинути 
кожного в море, хто буде оспорювати 
наше право на Крим… Самостійна Укра-
їна має всі дані стати одною з найбіль-
ших морських потуг, коли ціле північне 
побережжя Чорного моря і Криму буде в 
наших руках» [11, с. 79–80].

Обґрунтовуючи право України на 
Крим не лише з ідеологічного, але й з істо-
ричного боку, автор розглядає низку ва-
ріантів з розвитку подій включно із втра-
тою Кримського півострова у результаті 
протистояння України з Росією ще майже 
за 80 років до анексії путінською Росією 
українського Криму у лютому–березні 
2014 р. та повномасштабного російсько-
го вторгнення в нашу державу, що розпо-
чалось 24 лютого 2022 р. [11, с. 79]. У разі 
втрати контролю над півостровом, або 
у випадку морської блокади кримських 
портів, М.  Колодзінський пропонував 
прорити канал від Запоріжжя до річки 
Молочна, щоб водним шляхом з’єд нати 
промислові райони Нижнього По дні-
пров’я з Азовським морем та забезпечити 
постачання природних ресурсів Донбасу, 
насамперед вугілля, до Дніпропетровщи-
ни. Важливість Криму для України автор 
воєнної доктрини визначив так: «Всякі 
заміри відносно усамостійнення Криму 
чи то умежинародовлення (створення 
національних автономій на півострові. – 
С. Г.) треба відкинути з глибшим обурен-
ням. Посідання Криму значить для нас 
більше, ніж посідання Сицилії для Італії. 
Італія без Сицилії не може бути великою 
морською державою, а Україна без Кри-
му не може бути вповні самостійна» [11, 
с. 79]. 

Значення Чорного моря і Кримсько-
го півострова відображено і у брошурі 
ОУН під назвою «За Українське море!», 
що вийшла у Львові у 1936 р. Тут обґрун-
тування важливості для майбутньої не-
залежної України контролю над Північ-
ним При чор но мо р’ям схарактеризовано 
у дещо поетичній формі: «Найтіснішими 
вузлами зв’я зала доля Україну з Чорним 
морем. Від світанку свого державниць-
кого життя змагає український народ до 
опанування Чорного моря та його бере-
гів – цієї природної для України широкої 
брами у світ» [8; 17].

«То огляди географічного стратегіч-
ного і господарського характеру прояв-
ляють за беззастережним належанням 
Криму до України. Географічне положен-
ня його таке, що хто володіє Кримом (з 
найбільшим воєнним портом – Севасто-
полем) – той диктує свою волю коли не 
цілому Чорному морю, то з певністю на 
північному (отже українському) його бе-
регу… Добре розуміється на цьому мос-
каль і до цього правила пристосовують 
цілі своєї Чорноморської політики…», – 
зазначено у брошурі [17].

Розглядаючи основні віхи україн-
ської історії від княжих часів до україн-
ської революції 1917–1918 рр., пов’я зані 
з Кримом, автор брошури «За Українське 
море!» наголошує на важливості побудо-
ви потужних військово-морських сил і 
торговельного флоту, основними базами 
яких мали би стати кримські порти [17].

Сучасний український дослідник 
І. Понипаляк зазначає, що основи світо-
бачення оунівцями значення Чорномор-
ського регіону і Криму для всієї України 
були закладені працями громадсько-по-
літичного діяча, журналіста, письменни-
ка, ідеолога українського інтегрального 
націоналізму Д.  Донцова, зокрема його 
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статтею «За землю і море», що була опу-
блікована у щорічнику «Червона кали-
на» за 1919 р. [17]. Також вчений конста-
тує, що публікація брошури 1936 р. була 
інформаційно-ідеологічним матеріалом, 
який мав би готувати членів та прихиль-
ників ОУН до боротьби за незалежність, 
акцентуючи увагу на важливості взяття 
під контроль Північного Причорномор’я 
та Кримського півострова.

Таким чином, хочемо зазначити, що 
український визвольний рух 20–30-х ро-
ків ХХ ст., незважаючи на територіальну 
належність Криму на той час до Росій-
ської Радянської Федеративної Соціаліс-
тичної Республіки (РРФСР), бачив Крим 
як складову частину майбутньої неза-
лежної України, тому закономірно, що 
ОУН при першій можливості спробува-
ла встановити свій вплив на півострові.

Така можливість з’явилася з почат-
ком радянсько-німецької війни 22 черв-
ня 1941 р. та стрімкого наступу німець-
ких військ вглиб території України, в 
т.ч. і захоплення ними на кінець 1941 р. 
майже всього Кримського півострова 
(крім Севастополя та території навколо 
Керчі). ОУН сформувала зі своїх членів 
та прихильників т. зв. похідні групи, які 
мали прямувати за німецькою армією й 
інформувати місцеве населення про цілі 
та завдання націоналістів у справі побу-
дови самостійної української держави та 
встановлювати свої органи влади.

Варто наголосити, що ОУН після 
загибелі 23 травня 1938  р. у Роттердамі 
(Нідерланди) першого провідника ОУН 
Є. Коновальця від рук радянського аген-
та зазнала розколу. На ІІ Великому збо-
рі ОУН, що відбувся у Кракові у 1939 р., 
провідником ОУН було обрано одного з 
найближчих соратників Є. Коновальця – 
полковника Армії УНР А.  Мельника. 

Проте вже 10 лютого 1940 р. в окупова-
ному Кракові (адміністративній столиці 
Генеральної губернії. – С. Г.) було створе-
но Революційний Провід організації на 
чолі з С. Бандерою, який, підтримуваний 
своїми прихильниками – переважно мо-
лодими людьми з Західної України, знач-
на частина яких (як і сам С.  Бандера) 
відбули ув’язнення у польських тюрмах, 
звинувачував офіційний Провід Україн-
ських Націоналістів (ПУН) у недостат-
ній активності, «лібералізмі» та узурпа-
ції влади в ОУН старшим поколінням, 
яке втратило вплив та авторитет в Краї 
(Західній Україні. – С. Г.), тощо.

Проте тогочасний розкол в Організа-
ції в основному являв собою не конфлікт 
генерацій, а конфлікт концепцій. Сут-
ність розбіжностей між прихильниками 
С. Бандери і прихильниками А. Мельни-
ка полягала у питанні тактики і методів 
практичної діяльності на шляху до здо-
буття соборної і самостійної Української 
держави. Та частина ОУН, що об’єд на-
лася навколо С.  Бандери та визнава-
ла його за провідника, називалася по-
різному: ОУН революційна  – ОУН(р), 
ОУН самостійників-державників – ОУН 
СД, ОУН революціонерів-бандерівців  – 
ОУН(р-б), ОУН бандерівців – ОУН(б).

Частина ОУН, що продовжувала ви-
знавати провідником ОУН А. Мельника, 
називалася в українській історіографії 
переважно або ОУН, або ОУН мельни-
ківців – ОУН(м).

Зазначимо, що суперечки всередині 
Організації після смерті Є.  Коновальця 
вже досить скоро набули ознак агресив-
ного протистояння й непримиренності, 
жоден з її провідних членів не мав, по-
дібно до покійного провідника, всеохоп-
люючого впливу й загальноорганізацій-
ного авторитету, а отже  – розкол ОУН 
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практично був неминучим, особливо – в 
період руйнації Другої Речі Посполитої у 
вересні 1939 р. і в очікуванні тотального 
військового зіткнення між гітлерівською 
Німеччиною й сталінським Радянським 
Союзом.

Після 22 червня 1941 р., коли війська 
німецького вермахту перейшли тодіш-
ній радянсько-німецький кордон і, до-
лаючи опір Червоної армії, стрімко про-
сувались вглиб України та зайшли на 
територію Криму, ОУН обох напрямків 
розпочала виконання власних завдань – 
створення на захоплених німцями у 
більшовиків етнічних українських зем-
лях підконтрольних оунівцям органів 
місцевого самоврядування. Для реалі-
зації цих завдань як мельниківці, так і 
бандерівці використовували «похідні 
групи».

Першою до Криму намагалася потра-
пити Південна похідна група ОУН(м), 
але вона була майже повністю знищена 
німцями у Миколаєві [2, с. 199]. Залиш-
ки групи на чолі з Б. Суховерським во-
сени 1941 р. дісталися Сімферополя, де 
Я.  Савка, колишній офіцер Армії УНР, 
який пізніше перейшов до бандерів-
ців, В. Мак сим’юк та Павлюк заснували 
осередок. Їхня діяльність зводилась до 
винятково легальних шляхів роботи, 
головним чином до розповсюдження се-
ред місцевих українців газет «Наступ», 
«Краківські вісті» та журналу «Про-
боєм»  [2, с.  199]. Я.  Савка, згадуючи ці 
події, у часописі «Волинь» у 1942 р. опу-
блікував статтю «З українського життя 
на Криму»  [22]. Одночасно з мельни-
ківцями на півострів прибули банде-
рівці. Діючи більш енергійно, вони від-
разу перехопили ініціативу. З семи роїв 
Південної похідної групи ОУН(б) до 
Криму відправилися два. Один із них 

під керівництвом М.  Сидора-Чарто-
рийського, в майбутньому – визначного 
українського політичного і громадсько-
го діяча в еміграції, та Р.  Хмеля йшов 
безпосередньо за фронтом з Нової Укра-
їнки через Веселий Кут, Бобринець, Но-
вий Буг, Орлів, Берислав, Каховку, Чор-
ну Долину, Асканію-Нову до Чаплинки. 
Прибувши до місця призначення, про-
відники групи були заареш товані зон-
деркомандою 6-ї німецької армії. Лише 
несподіваний наліт радянської авіації 
врятував їх від розстрілу. Після цього, 
деморалізовані невдачами, вони повер-
нулися до Буковини. Інший рій на чолі 
з І. Осадчуком, сформований на Терно-
пільщині з тридцяти оунівців, продов-
жив свій шлях з Кривого Рогу до Кри-
му [2, с. 199; 29; 31, с. 176].

Оскільки на Перекопі ще йшли бої 
між підрозділами Червоної армії та під-
розділами 11-ї німецької армії під ко-
мандуванням генерала Е.  фон  Манш-
тейна, рій на кілька днів затримався в 
рибальському селі над Чорним морем. 
І. Янчишин, пізніше референт пропаган-
ди Кримського проводу ОУН та громад-
ський діяч на еміграції, згадував: «В моїй 
уяві залишився назавжди цей чудовий 
образ нашої першої зустрічі з морем. Всі 
ми відчули, що десь у глибині душі здій-
снилася наша молодеча мрія. Мрія, ви-
плекана тим всім, що змолоду карбувало 
нашу національну свідомість і любов до 
українського моря… Ми стояли над са-
мим берегом моря в одній лаві. Засмале-
ні сонцем і степовим вітром. Друг Іван 
Осадчук скупими фразами передавав 
привіт… З тієї сцени ми зробили собі 
знимку»  [31, с.  177]. До речі, в деяких 
джерелах Іван Янчишин подається як 
Трохимович, хоча насправді він Адрія-
нович [2, с. 207].
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Як зазначає Л.  Шанковський, після 
закінчення Другої світової війни, вже 
перебуваючи на Заході, І.  Янчишин на-
писав спогади: «Спомини з Криму. Моя 
участь у похідних групах і в українсько-
му революційному підпіллі в Криму в 
1941–43  рр.» (машинопис. США. Вере-
сень 1955. 32 с.) та «Інформації про укра-
їнське життя в Криму в часі останньої 
війни» (машинопис) [31, с. 208–209]. На 
жаль, вони так і не вийшли друком і сьо-
годні є недоступними широкому загалу.

На початку листопада 1941 р. підпіль-
ники проїхали Перекоп і Армянськ та 
розділилися на дві частини: С. Вонкевич, 
М. Любак та Р. Бардахівський пішли на 
Джанкой, а С. Тесля, І. Осадчук, Г. Воль-
чак та І.  Янчишин  – на Сімферополь, 
який став місцем базування Кримського 
проводу ОУН [2, с. 200; 31, с. 177–178]. У 
дослідженні Л.  Шанковського «Похідні 
групи ОУН: причинки до історії похід-
них груп ОУН на центральних і східних 
землях України в 1941–1943  рр.» пока-
зано подальшу діяльність Кримського 
проводу ОУН до повернення більшови-
ків на півострів у травні 1944 р. Згаданій 
тематиці автор присвятив цілий роз-
діл  [31]. Використовуючи різноманітні 
джерела, зокрема спогади безпосередніх 
учасників тих подій, закордонні архівні 
матеріали українських представництв і 
організацій, які знаходились на Заході, 
дослідником вперше в українській істо-
ріографії було здійснено спробу комп-
лексного дослідження зазначеної теми. 
Ця робота не втратила своєї актуальнос-
ті і до сьогоднішнього часу.

Варто зазначити, що Л. Шанковський 
у дослідженні не зазначив, що справжнє 
прізвище І. Мор’яка (Моряка) І.  Янчи-
шин (Янцишин), і це необхідно врахову-
вати при ознайомленні з його роботою.

Іншими цінними джерелами, які ви-
світлюють боротьбу українських націо-
налістів за власну державність проти 
іноземних поневолювачів у Криму та 
їхню співпрацю з кримськотатарським 
національно-визвольним рухом, стали 
спогади українського громадсько-полі-
тичного діяча, безпосереднього учасни-
ка тих подій Є. Стахіва [26; 27].

Таким чином, зарубіжна українська 
історіографія внесла свій певний вклад у 
висвітлення діяльності оунівського під-
пілля в Криму, хоча вона й була значно 
обмежена у своїх можливостях, зокрема 
у доступі до архівних матеріалів, які пе-
ребували на території СРСР.

Після відновлення незалежності 
України в 1991 р. «першою ластівкою» – 
друкованим виданням, де з’явилась ін-
формація про діяльність підпілля ОУН 
у Криму, – став переклад з французької 
мови книги українського історика в діа-
спорі, фахівця з історії українсько-фран-
цузьких взаємин В.  Косика «Україна і 
Німеччина у Другій світовій війні» та її 
вихід у світ у Львові в 1993  р. З інфор-
мації, поданої автором, зазначено, що 
в Криму (кінець грудня 1941  – початок 
січня 1942 рр. – С. Г.) з’яви лось шість по-
хідних груп ОУН С. Бандери по шість чо-
ловік у кожній і один із членів групи вже 
був заарештований по дорозі до Сімфе-
рополя [12, с. 221]. В. Косик наводить ре-
зюме повідомлень підпільної оунівської 
газети «Вільна Україна», № 8 за вересень 
1943 р., в якому повідомляється, що «ді-
яльність ОУН в Криму стикається з над-
звичайними труднощами, але не припи-
няється. Революційні почуття охопили 
кримських татар, які часто висловлюють-
ся за тісне співробітництво з українцями 
та іншими поневоленими народами. З 
діяльністю українців борються не тільки 
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німці, а й також і росіяни. СД закрило 
останній український театр у Криму. 
Німці арештували багатьох українців, 
звинувачених у тому, що вони проводи-
ли незалежницьку пропаганду, чи запі-
дозрених у приналежності до ОУН» [12, 
с. 379]. Істориком також подано уривок із 
донесення агента німецької служби без-
пеки СД від 31 грудня 1941 р., в якому за-
значено, що група С. Бандери розгорнула 
свою діяльність в Криму, де вона займа-
ється пропагандою і намагається створи-
ти міцну організацію [12, с. 550].

У книзі сучасного українського іс-
торика В. Сергійчука «ОУН-УПА в роки 
війни», що з’явилася друком у 1996  р., 
опубліковано документ, де зазначено, 
що «українці в Криму представляються 
не найкраще… Вони в загальному пере-
страшені, без ініціативи…» [23, с. 268].

Так, довгі роки більшовицького теро-
ру робили свою справу, але і нові «визво-
лителі» – німці – були не кращими, тому 
люди остерігались будь-яких небезпек. 
Проте поява на півострові представни-
ків ОУН, які, незважаючи на труднощі, 
постійно по в’я зані з ризиком для жит-
тя, намагалися донести місцевим укра-
їнцям, що вони гідні кращої долі і щоб 
її мати, треба створити власну державу, 
потроху змінювати ситуацію. В «Огляді 
суспільно-політичного, господарсько-
го й культурного життя на південних 
землях України» за вересень 1942 р., до-
кументі, опублікованому В.  Сергійчу-
ком в іншій книзі, що вийшла друком 
у 2005  р., зазначалося: «В політичному 
житті кримських українців слідне ве-
лике оживлення. З кожним днем зрос-
тають кадри самостійницьких сил»  [24, 
с. 87–88].

З початку 2000-х років в українській 
історіографії, присвяченій діяльності 

підпілля ОУН та боївок УПА в Криму, 
з’я вився цілий ряд праць з цієї пробле-
матики. У 2002 р. в часописі «Кримська 
світлиця» вийшла невелика стаття істо-
риків Д. Омельчука та Н. Шевцової «Чи 
була ОУН в Криму?» [15]. У ній коротко 
на основі відомих на той час авторам ві-
домостей розповідалось про окремі ре-
зультати діяльності націоналістичного 
підпілля в Криму та подавалася повна 
інформація про життя і боротьбу проти 
нацистського і комуністичного режимів 
керівників Кримського проводу ОУН(б) 
В. Шарафана та Л. Ларжевського і членів 
його групи, засуджених радянським су-
дом як учасників антирадянського під-
пілля.

В той же час автори статті, не маючи 
у своєму розпорядженні достатніх да-
них, притримувались думки, що в Кри-
му «вся діяльність свідомих українців 
не виходила за межі Сімферополя» [15]. 
Наступного року у цьому ж часопису 
з’явилася стаття історика А. Іванця «Він 
боровся в Криму за самостійну Україну», 
де на основі інтер в’ю з донькою В. Шара-
фана Людмилою Безкровною, яка змогла 
ознайомитися з кримінальною справою 
свого батька (зробити ксерокопії справи 
кримські співробітники СБУ не дозво-
лили їй з «технічної причини»), автором 
подано більш змістовну інформацію про 
життєвий шлях та боротьбу В. Шарафа-
на за українську державу [9].

Зазначимо, що через дев’ять років 
у «Кримській світлиці» опубліковано 
статтю дослідниці Т.  Соловей «Подвій-
на трагедія бандерівця Шарафана», на-
писану на основі інтер в’ю з донькою 
В.  Шарафана Л.  Шарафан (вже не Без-
кровною.  – С.  Г.)  [25]. Вона знайомить 
авторку статті зі своїм родоводом та роз-
повідає про життя і боротьбу її батька та 
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інших підпільників. У статті зазначено, 
що Л.  Шарафан зверталась до право-
охоронних органів СРСР з вимогою пе-
реглянути кримінальну справу її батька 
ще у 1987 р., хоча А. Іванець повідомляє, 
що це сталося у 1989 р. і у проханні було 
відмовлено. В.  Шарафана реабілітува-
ли 1993 р. вже у незалежній Україні. Але 
прикро те, що або через незнання Л. Ша-
рафан тактики і стратегії ОУН(м) у бо-
ротьбі за українську державу, або через 
її суб’єк тивні думки (в роки війни вона 
була ще малою дитиною) авторка статті 
наводить слова Л. Шарафан, що у 1943 р. 
під час німецького терору проти україн-
ського руху «разом з німцями лютували 
і мельниківці» [25]. Не можна заперечу-
вати того факту, що приховані агенти во-
рога або просто непорядні люди можуть 
бути у будь-якій організації, але подібне 
твердження кидало тінь на доволі значну 
частину організованого націоналістич-
ного руху, і багато мельниківців, так само 
як і бандерівців, загинуло у боротьбі з 
гітлерівським і сталінським режимами.

Важливим у вивченні діяльності на-
ціоналістичного підпілля на Півдні Укра-
їни та в Криму в період німецької оку-
пації 1941–1944  рр. стало дослідження 
науковця Є. Горбурова [4]. Аналізуючи і 
вже відомі на той час джерела, в т.ч. і діа-
спорні видання, і вводячи в науковий обіг 
раніше невідомі широкому загалу архівні 
матеріали, автор робить висновок, що 
організований український національ-
ний спротив німецько-фашистським за-
гарбникам на Півдні України і в Криму 
відіграв помітну роль у боротьбі за само-
стійну українську державу і сприяв по-
ширенню національної свідомості серед 
українського населення цих регіонів.

Інститутом історії України НАН 
України 2006  р. видано збірник 

документів «ОУН у 1942 році», в якому 
опубліковано цікаву інформацію – «Вісті 
з Криму. На основі повідомлень з місця 
й інформації преси», де повідомляєть-
ся, що Крим з частиною Миколаївської 
і Запорізької областей входив до гене-
рального округу «Таврія» (Generalbezirk 
«taurien»), котрий у свою чергу належав 
до рейхскомісаріату «Україна» (Reichs-
komis sariat Ukra ina), та про відроджен-
ня в Криму українського національного 
життя [16, с. 234–236].

Також у Сімферополі 2006 р. вийшла 
друга частина кримського тому науково-
документальної серії книг «Реабілітова-
ні історією», в якій розглядаються по-
дії 1941–1953  рр. ХХ  ст., безпосередньо 
пов’язані з Кримом, представлені архівні 
документи, біографічні нариси і частина 
списків реабілітованих [19]. У «Вступі», 
підготовленому колективом авторів, 
є інформація про діяльність у Криму 
Українського національного комітету, 
який був створений зимою 1942  р. ні-
мецькою комендатурою за допомогою 
міської управи м.  Сімферополя, серед 
членів якого був педагог В.  Шарафан, 
який займався пропагандою, школами 
і бібліотекою. Згадуючи про діяльність 
ОУН в Криму, один з авторів розділу, на-
зиваючи прізвища В. Шарафана, Л. Лар-
жевського, Л.  Чепелевського та інших 
націоналістів, стверджує, що чисель-
ність оунівців на півострові була мізер-
ною, а їхня діяльність малопомітною [19, 
с. 18–20].

На противагу таким твердженням у 
книзі опубліковано документ «О резуль-
татах агентурно-оперативных меропри-
ятий органов «СМЕРШ» 4-го Украин-
ского фронта с момента вступления в 
Крым», у якому зазначалось, що ОУН в 
Криму мала доволі розгалужену мережу, 
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а керівниками організації були вихідці 
із західних областей України: С.  Тесля, 
який був керівником оунівського цен-
тру, І. Янчишин – займався пропагандою 
і агітацією та Г. Вольчак – відав конспі-
рацією діяльності учасників організації.

«Деятельность «ОУН» на территории 
Крыма, – зазначалось у документі, – со-
стояла в следующем: создавались во всех 
городах и селах Крыма ячейки путем ин-
дивидуальной обработки и вовлечения 
в организацию новых участников; про-
паганде идей «ОУН» путем распростра-
нения среди украинцев националистиче-
ской литературы, которая получалась из 
западных областей Украины, как то: газе-
ты «Львовские и Краковские вести», «На-
ступ», которые издавались в гор. Львове, 
«Казачий вестник», издавался в гор. .., 
книги  – «Боротьба с Москвой», «Казач-
чина», «История Галичины», которые 
также издавались в гор. Львове.

Вся эта литература на территорию 
Крыма доставлялась почтовыми по-
сылками и лично членами «ОУН», слу-
жившими переводчиками в различных 
немецких воинских частях и вместе с 
этими частями прибывавшими на тер-
риторию Крыма из Украины» [19, с. 67].

Інформаційно насиченими, зі зміс-
товними документами є статті кримсько-
го історика О.  Романька  [20; 21]. Проте 
інформацію про діяльність українських 
націоналістів у Криму він подає під пев-
ним негативним кутом зору: з одного 
боку, стверджує про їх нечисленність і 
малопомітність їхньої роботи в Криму, 
а з другого  – публікує документи про 
численність українців, які служили на 
півострові у німецьких збройних форму-
ваннях. Але українські націоналісти не 
були німецькими колаборантами, а праг-
нули здобути власну незалежну державу, 

а українці під німецькими прапорами  – 
це вже зовсім інша тема. Тому ці праці 
мають певний тенденційний характер.

До речі, після анексії Росією Криму 
О.  Романько залишився на півострові і 
почав працювати на кафедрі історії Росії 
т. зв. Кримського федерального універ-
ситету ім. В. І. Вернадського.

У 2009 р. у Сімферополі вийшла дру-
ком книга українського письменника, 
публіциста, громадського діяча В.  Про-
ценка (псевдонім Володимир Чорномор) 
«Повстанчий Крим»  [30]. Це художня 
повість про український визвольний рух 
у Криму, яка ґрунтується на фактах кри-
мінальної справи № 329 (архівна – 2804) 
на Шарафана Володимира Антоновича, 
спогадах його доньки Людмили Шара-
фан, розповідей місцевих комбатантів 
ОУН і УПА. Допоміжна частина книги 
складається з хроніки життя і діяльнос-
ті, зокрема з використанням архівних 
кримінальних справ НКВС СРСР, діячів 
ОУН, які причетні до розбудови орга-
нізації в Криму, в т. ч. Катерини Логуш 
(дівоче прізвище Мешко, рідної сестри 
дисидентки Оксани Мешко. – С. Г.), яка 
очолювала Кримський провід ОУН у 
квітні  – серпні 1943  р.  [30, с.  197–198]. 
Видання викликало лють у російських 
шовіністичних організацій Криму, які 
намагались через місцеві органи влади 
заборонити розповсюдження книги на 
півострові та викупити для знищення 
весь її наклад. Недоліком, на нашу дум-
ку, цього видання є зображення членів 
ОУН(м) ідейно кволими, безініціатив-
ними, що постійно чекають вказівок зго-
ри, а членів ОУН(б) – людьми, для яких 
не страшні будь-які небезпеки та поне-
віряння.

Ще одним помітним досліджен-
ням розглядуваної проблеми стала 



173Українознавство №4 (85) 2022

Губський С. Діяльність підпілля ОУН і боївок УПА...

публікація у «Кримській світлиці» стат-
ті В. Проценка «Підрозділи УПА Криму 
були дієвими» [18], у якій автор зазначає, 
що, будучи керівником Кримської ОУН, 
К. Мешко з підробленими документами 
на ім’я Ольги Пруднік створила військо-
ву референтуру, яку очолює Г. Волощук. 
До Криму прибувають три члени УПА, 
відомі лише імена: Ігор, Степан і Петро, 
а керівництво місцевими боївками на-
ціоналістів перебирає на себе глибоко 
законспірований керівник служби без-
пеки під назвою «Головна Булава». Був 
створений загін самооборони на чолі 
з працівником станції Сімферополь, 
якому надали підпільне псевдо Рустем, 
і тридцятьма працівниками залізни-
ці  [18]. Історик Я.  Антонюк стверджує, 
що Рустем був уродженцем Волинської 
області та завідував складом німецької 
медичної частини. Він забезпечував осе-
редок документами, одягом та іншими 
речами, а також підбирав людей для за-
лучення в ОУН із українців-західняків, 
які працювали в німецькій воєнізова-
ній організації «Веркдінст»  [2, с.  105]. 
В.  Чмига (псевдо Моряк, уродженець 
Тальнівського району Київської області 
(тепер Черкаської. – С. Г.), колишній офі-
цер Чорноморського флоту, член ОУН 
з 1942 р., формує боївку УПА «Бійці», а 
колишній офіцер Армії УНР Я. Савка та 
його син Віктор створюють вишкільний 
загін «Сиваш» [2, с. 206–207; 18]. Севас-
топольський провідник «Іван, – конста-
тує В.  Проценко,  – здійснює закупівлю 
зброї, медикаментів. У зв’язку з прове-
денням бойових операцій створюєть-
ся шпиталь. Звільнені загоном Рустема 
військовополонені і завербовані до Ні-
меччини переправляються за їхньою 
згодою до загону «Сиваш» чи в парти-
занські з’єднання»  [18]. В.  Проценко та 

Я. Антонюк зазначають, що загін «Бійці» 
вирушив на з’єд нан ня з підрозділами 
УПА-Південь, розпочавши бої в Одесь-
кій області. В. Чмига у грудні 1943 р. за-
гинув у бою з німцями на території Голо-
ванівського району [2, с. 206, 212; 18].

За твердженням В. Проценка, в кінці 
1943 – на початку 1944 рр. Головна Була-
ва Криму об’єднувала дев’ять повстан-
ських груп, що діяли в найбільш насе-
лених пунктах Криму. З наближенням 
Червоної армії одна частина повстанців 
була відкликана на підсилення частин 
УПА-Південь, інша частина повстанців 
влилися до партизанських з’єд нань Кри-
му (мається на увазі некомуністичного 
спрямування.  – С.  Г.)  [18]. Дослідник 
зазначає, що на 2009  р. уже були відо-
мі імена 43-х кримських повстанців, які 
боролись в УПА за незалежність Украї-
ни, і дослідження з пошуку фактів укра-
їнської визвольної боротьби у Криму 
продовжуються. Також у статті він по-
дає схему дійових структур УПА на пів-
острові у 1941–1944 рр., що складена за 
спогадами кримських комбатантів УПА 
та матеріалами таємної кримінальної 
справи [18].

У своєму дослідженні В.  Проценко 
стверджує, що у травні 1943 р. німці схо-
пили й замордували Г. Вольчака (псевдо 
Сухий), одного з чільних діячів ОУН(б) 
у Криму, а Я. Антонюк зазначає, що Су-
хий у жовтні 1943 р. очолював господар-
чу референтуру та Службу безпеки (СБ) 
Кримського проводу ОУН. Через хворо-
бу у листопаді 1943 р. з дозволу В. Кука, 
одного з керівників ОУН(б) та УПА, ви-
їхав з Умані в рідне село Йосипівку Бусь-
кого району Львівської області. Очолю-
вав референтуру пропаганди надрайону 
ОУН. Входив до складу Бюро інформації 
Української головної визвольної ради 
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(УГВР). Востаннє його бачили восени 
1947 р. в селі Скриги Буського району [2, 
с. 208; 18].

Разом з тим у статті В.  Проценка є 
одна прикра помилка. Він пише: «З доне-
сення агента СД В. Косика від 31 грудня 
1941 р., знайденого у секретних справах 
рейху, нам стало відомо, що зі Львова 
до Криму революційна ОУН направи-
ла шість похідних груп, близько 40 чо-
ловік»  [18]. Але насправді це уривок із 
донесення агента німецької служби без-
пеки СД від 31 грудня 1941 р., яку подає 
у своїй книзі український історик в діа-
спорі В. Косик [12, с. 550].

На жаль, ця помилкова інформація 
потрапила на сторінки статті «Діяль-
ність ОУН та УПА в Криму», матеріалу 
із Вікіпедії – вільної енциклопедії, а на-
ступним іде абзац зі статті О. Романька, 
в якій зазначається, що «вони (члени 
похідних груп ОУН у Криму. – С. Г.) на-
магалися створити в Криму підпільний 
рух, однак, за словами українського емі-
грантського історика В. Косика, випадки 
підтримки кримчанами були поодино-
кими»[7; 20, с. 175].

У 2008 р. в часопису «Кримська світ-
лиця» опубліковано інтерв’ю дослідника 
С.  Лащенка з тоді ще живою легендою 
українського націоналістичного під-
пільного руху на Донбасі та в Криму 
Є.  Стахівим  [13]. Колишній підпільник 
ділився спогадами про пережите, порів-
нював Донбас і Галичину періоду Другої 
світової війни й, згадуючи про своє пе-
ребування в Криму у 1943  р., зазначав, 
що на Донбасі про вільну Україну мож-
на було говорити не тільки з етнічними 
українцями, а й з людьми інших націо-
нальностей, але вони готові були жити у 
незалежній Україні за умови, що та буде 
демократичною державою. У Криму 

ситуація була зовсім іншою. Там можна 
було вести антинімецьку пропаганду, але 
було дуже складно агітувати за незалеж-
ну Україну. Тому націоналісти сподіва-
лись, що систематична роз’яснювальна 
робота серед місцевого населення при-
несе свої плоди, та надіялись на порозу-
міння з кримськими татарами. На думку 
Є. Стахіва, політика незалежної України 
щодо Криму (кінець 2000-х років. – С. Г.) 
була короткозорою і легковажною. Укра-
їнська влада нічого не робила для того, 
щоб підтримати місцеве патріотичне 
українство. А значна частина місцевих 
українців були не тільки проросійськи-
ми, а й підтримували комуністів [13].

Це дало свої гіркі плоди, коли у кін-
ці лютого  – березні 2014  р. Російська 
Федерація за мовчазної згоди частини 
місцевого населення анексувала пів-
острів. Та, незважаючи на це, боротьба 
за український Крим не припинялась, 
а після повномасштабного російського 
вторгнення в Україну 24 лютого 2022 р. 
активізувалася з новою силою.

Після захоплення Криму Росією зна-
чно зріс інтерес і науковців, і широких 
верств українського суспільства до істо-
рії Криму, до взаємин материкової Укра-
їни з півостровом. Не став винятком і 
період Другої світової війни. Останнім 
часом з’явилось декілька змістовних на-
укових праць, присвячених боротьбі на-
ціоналістичного підпілля та боївок УПА 
на території Криму у 1941–1944  рр. До 
них можна віднести дослідження Я. Ан-
тонюка, С.  Громенка, О.  Понипаляка та 
інтер в’ю з В.  Хоменком  [1; 2; 3; 5; 6; 17; 
28]. У цих роботах із залученням деяких 
маловідомих джерел, архівних матеріа-
лів, спогадів безпосередніх учасників по-
казана більш-менш цілісна картина ста-
ну справ із висвітлення зазначеної теми, 
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враховуючи ідеологічне обґрунтування 
та практичну діяльність українсько-
го визвольного руху в Криму у 1941  – 
1944  рр., зокрема, Кримського прово-
ду ОУН(б) у листопаді 1941  – жовтні 
1943  рр., кримськотатарського чинника 
в боротьбі ОУН, дослідженнях біографій 
визначних представників українського 
руху на півострові цього періоду.

Не применшуючи значення і новиз-
ни кожної з цих наукових робіт, все ж 
таки слід підкреслити, що у статті Я. Ан-
тонюка і С.  Громенка «Тризуб і Тамга» 
не зазначено, що І. Мор’як (Моряк) – це 
псевдонім І. Янчишина (Янцишина), що 
це вносить певну неточність у подану ін-
формацію, а на деякі цитати немає поси-
лань, з якого джерела вони взяті [1].

Враховуючи наведене вище, варто 
зауважити, що діяльність українських 
націоналістів в Криму сповнена жертов-
ності та героїзму. Незважаючи на вели-
чезні труднощі, смертельну небезпеку, 
вони не побоялись кинути виклик гітле-
рівській і сталінській тоталітарним сис-
темам на специфічній території, нала-
годили підпільну роботу, організували 
для неї легальне прикриття та утвердили 
український рух на півострові.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. В історії українського 
націоналістичного руху 1941–1944  рр. 
Крим відіграв роль, яка ще недостатньо 
оцінена наукою. Історіографічні праці 
з теми дослідження можна поділити на 
дослідження авторів української діа-
спори (1946–1991), зокрема членів на-
ціоналістичних організацій або їхнього 
оточення, та роботи сучасних вітчизня-
них істориків за доби української неза-
лежності після 1991  р., які підготовлені 
на широкій джерельній базі, що стала 
доступною тільки в останні десятиліття.

Проаналізувавши історіографічний 
доробок, можна зробити висновок про 
наявність певної репрезентативної літе-
ратури. Зокрема, низка праць присвяче-
на організації мережі підпілля ОУН(б) 
у Криму, діяльності українських куль-
турно-просвітницьких та релігійних ор-
ганізацій на півострові, налагодженню 
співпраці з кримськотатарським націо-
нально-визвольним рухом, створенню 
озброєних боївок УПА (Л. Шанковський, 
Я. Антонюк, С. Громенко, В. Проценко). 
В публікаціях А.  Іванця та В. Проценка 
висвітлюються життя та діяльність ке-
рівників Кримського проводу ОУН(б) 
Л. Ларжевського, В.  Шарафана та їх со-
ратників. Питання організованого укра-
їнського національного супротиву ні-
мецько-фашистським загарбникам на 
Півдні України та в Криму розглядає в 
своєму дослідженні Є. Горбуров. Слуш-
ною є думка автора, що цей рух сприяв 
поширенню національної свідомості се-
ред українського населення цих регіонів.

На наш погляд, дещо тенденційний 
характер мають праці О.  Романька. Су-
перечливою є думка автора про нечис-
ленність українських націоналістів у 
Криму та малопомітність їхньої роботи, 
звинувачення українців у масовому ко-
лабораціонізмі німецьким окупантам. 
Інші науковці, досліджуючи заявлену 
проблематику, притримуються проти-
лежної думки. 

Також зазначимо, що у дослідженнях 
В.  Проценка є певні неточності, невід-
повідність деяких наведених фактів ре-
альним подіям. Зокрема, історика В. Ко-
сика автор називає німецьким агентом 
СД. На нашу думку, це твердження не 
відповідає дійсності, оскільки В. Косик 
був учасником підпілля ОУН в Західній 
Україні.
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Таким чином, хоча питання діяль-
ності підпілля ОУН і боївок УПА на 
території Криму в роки Другої світової 
війни (1941–1944) в українській істо-
ріографії певним чином досліджені та 
опрацьовані, ще залишається значний 
ряд проблемних питань, які до цього 
часу українськими дослідниками були 
висвітлені лише епізодично або не роз-
глядалися взагалі.

Зокрема, йдеться про чисельний 
склад націоналістичного підпілля в Кри-
му, його взаємовідносини з місцевим на-
селенням, співпрацю чи неможливість її 
досягти з представниками національних 
рухів інших народів півострова – грека-
ми, болгарами, вірменами та ін. Питання 
створення та діяльності боївок УПА, їх 
чисельності, командного складу до сьо-
годнішнього часу залишаються майже 
недослідженими, не розкриті взаємо-
відносини українських підпільників з 
озброєними партизанськими форму-
ваннями некомуністичного спрямуван-
ня. Якщо діяльність націоналістичного 
підпілля бандерівського спрямування 
на півострові в загальних рисах висвіт-
лена, то щодо діяльності мельниківців, 
їх культурно-просвітницької праці серед 
місцевих українців інформація дуже об-
межена, хоча очільник ОУН(м) Б. Сухо-
верський виїхав з Криму лише у квітні 
1944  р. Також деяким дослідникам по-
трібно позбутися певної упередженості 
і суб’єктивізму у ставленні до представ-
ників інших українських незалежниць-
ких сил небандерівського спрямування, 
особливо у наш складний час.

Варто зазначити, що значний масив 
архівних матеріалів залишився в Кри-
му, зокрема в архіві Управління Служ-
би безпеки України в Автономній Рес-
публіці Крим, і після російської анексії 

українського півострова доступ туди 
закритий. Тема дослідження питань ді-
яльності українського націоналістично-
го підпілля в Криму особливо актуальна 
сьогодні в умовах повномасштабного 
вторгнення Росії в Україну, тимчасової 
окупації рашистами частини української 
території, в т. ч. і Кримського півострова, 
тому ще раз варто закцентувати увагу на 
всебічному і неупередженому висвітлен-
ні цих поки що маловідомих і трагічних, 
і героїчних сторінок нашої історії.
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Анотація. Стаття присвячена виявленню явищ субстратного походження в україн-
ській культурі, що постали внаслідок взаємодії слов’янських предків українців із іраномовни-
ми кочовиками степу. Завдяки їй українці мають у своїй духовній та матеріальній культурі 
чимало спільного з осетинами, що є прямими нащадками сарматів і аланів, із персами, та-
джиками, курдами, памірцями. Зокрема, простежується близькість у весняній календарній 
обрядовості. Українські звичаї свята Великдень, за християнства ототожненого з Пасхою, 
мають чимало спільного з відзначанням свята Новруз, ключового для іранського світу. Осо-
бливо виразно це помітно при залученні даних про середньовічну українську обрядовість. 
Французький інженер та картограф Ґійом Левассер де Боплан у своєму знаменитому «Описі 
України» (1650) зафіксував архаїчні моменти святкування Великодня. Вони стосуються обо-
в’яз кового дарообміну фарбованими яйцями – крашанками й писанками – на свято, а також 
ритуального обливання водою в понеділок після Великодня. Описані ним календарні обряди 
та звичаї українців знаходять точні відповідності у новорічній обрядовості Ірану, зафіксо-
ваній європейцями. Французький ювелір Жан Шарден у 1686 р. та голландський художник і 
мандрівник Корнеліус де Бруїн у 1704 р. фіксують у персів звичай дарувати на Новруз фар-
бовані чи позолочені яйця, який був пов’язаний з давньоіранськими уявленнями про яйце як 
першопричину всього живого, а венеціанець П’єтро делла Валле під час свого перебування в 
Ірані у 1617–1627 рр. мав змогу спостерігати обряд обливання водою на спеціальному святі 
після Новруза. Цих звичаїв та обрядів, які мають паралелі з українськими, і в подальші часи 
дотримувалися перси, таджики, ваханці, ішкашимці, шугнанці, курди, осетини. Український 
фольклорний образ прикутого в пеклі володаря зла, якого дратує наявність писанкарства, 
теж знаходить відповідності в перському зороастризмі та язичницькій релігії осетинів.

Ключові слова: весняна календарна обрядовість; Великдень; писанки; Обливальний поне-
ділок; Новруз; Ґійом Левассер де Боплан; іранські народи.

SPRING CALENDAR RITUALS 
OF THE MEDIEVAL UKRAINIANS IN COMPARATIVE CONTEXT
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Annotation. The article deals with the manifestations of the phenomena of substratum origin 
in Ukrainian culture, which appeared as a result of the interaction of the Slavic ancestors of the 
Ukrainians with the Iranian-speaking nomads of the steppe. Thanks to it, the Ukrainians have a lot in 
common in their spiritual and material culture with the Ossetians, who are the direct descendants of the 
Sarmatians and Alans, as well as with the Persians, Tajiks, Kurds, and Pamirs. In particular, closeness 
can be traced in the spring calendar rituals. Ukrainian customs of the Velykden holiday, identified 
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Постановка проблеми. Українська 
традиційна культура відчула помітний 
вплив давніх народів Північнопричор-
номорського регіону, насамперед скі-
фів, сарматів та аланів. Про це, зокрема, 
свідчить наявність в українців рис ма-
теріальної та духовної культури, спіль-
них із спадкоємцями сармато-аланської 
цивілізації  – осетинами, а також із та-
джиками, персами, курдами та іншими 
іраномовними етносами. Витоки деяких 
моментів подібності належать до часу 
індоєвропейської культурної та мовної 
спільності. Але в Україні на цей синтезо-
ваний пласт споріднених культур наклав 
свій відбиток результат багатовікового 
спільного проживання північних іранців 
та слов’ян у прикордонній етноконтакт-
ній зоні. Степи Причорномор’я здавна 
були своєрідним полігоном культурних, 
релігійних, господарських та етнічних 
взаємодій між різними народами. У міру 
просування предків українців у степ 
численні культурні взаємовпливи там-
тешнього північноіранського і пізнішо-
го, прийшлого слов’янського населення, 

що асимілювало степовиків, призвели 
до змішання та часткового синтезу куль-
турних традицій, що відобразилося у та-
кому явищі духовної культури, як свята.

Мета дослідження. Вивчення свят 
дає багатий матеріал для дослідження 
проблем етногенезу та етнічної історії 
народів і, що особливо важливо, для 
розуміння структури етнічної самосві-
домості. Історико-етнографічне дослі-
дження елементів святкування, святко-
вих звичаїв та обрядів, ритуалів охоплює 
проблеми культурних контактів різних 
народів, їхні генетичні та типологічні 
зв’язки. Особливе місце серед усіх ка-
лендарних святкувань українців займає 
весняна обрядовість, що увібрала куль-
турні традиції кількох цивілізацій.

Виклад матеріалу дослідження. 
«Опис України» (1650) французько-
го інженера та картографа Ґійома Ле-
вассера де Боплана впродовж багатьох 
десятиліть був єдиним авторитетним 
науковим джерелом, до якого неодно-
разово зверталися дослідники минулого 
України. Він витримав не одне видання, 

with Easter under Christianity, have a lot in common with the celebration of Nowruz holiday, which is 
the key for the Iranian world. This is especially evident when the data on medieval Ukrainian rituals 
is included. The French engineer and cartographer Guillaume Le Vasseur de Beauplan in his famous 
Description of Ukraine (1650) recorded the archaic moments of the Easter celebration. They relate to 
the obligatory exchange of colored and painted eggs for the holiday, as well as the ritual sprinkling of 
water on the Pouring Monday after Easter. The calendar rites and customs of the Ukrainians described 
by Guillaume Levasseur de Beauplan find exact correspondences in the New Year rituals of Iran 
recorded by the Europeans. The French jeweler Jean Chardin in 1686 and the Dutch artist and traveler 
Cornelis de Bruyn in 1704 recorded the Persian custom of giving painted or gilded eggs on Novruz, 
which was connected with ancient Iranian ideas about the egg as the root cause of all living things, and 
the Venetian Pietro della Valle, during his stay in Iran in 1617-1627, had the opportunity to observe 
the rite of pouring water on a special holiday after Nowruz. The Persians, Tajiks, Vakhans, Ishkashims, 
Shugnans, Kurds, and Ossetians followed these customs and rites, which have parallels with Ukrainian 
ones, in later times. The Ukrainian folklore image of the lord of evil chained in Hell, who is angered by 
the existence of Easter eggs, also finds correspondence in Persian Zoroastrianism and the pagan religion 
of the Ossetians.

Key words: spring calendar rituals; Easter; Easter eggs; Pouring Monday; Nowruz; Guillaume 
Levasseur de Beauplan; Iranian peoples.
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зустрічався у зібраннях книг французь-
ких монархів, видатних політичних ді-
ячів, науковців та письменників. На 
цей трактат неодмінно посилаються в 
історичних та етнографічних працях, 
особливо тих, де йдеться про визвольну 
вій ну українського народу проти поля-
ків, про побут української шляхти, коза-
ків та селян. Нормандець за народжен-
ням, Боплан з молодих років служив у 
французькій армії і, після подорожі до 
Вест-Індії, близько двадцяти років свого 
життя провів як військовий інженер на 
службі у польського короля Сигізмун-
да III та його наступника Владислава IV. 
Здебільшого його функції полягали у 
пошуку відповідних місць для зведення 
фортець на всій території України та їх 
будівництві. Ці укріплення в пристепо-
вій смузі призначалися не стільки про-
ти татар, як проти козаків. В Україні він 
перебував до весни 1648 року, за цей час 
збудував там низку фортів і фортець, у 
тому числі Кодак, який мав відрізати За-
порізьку Січ від України, займався гео-
дезичними вимірами, брав участь у боях 
з козаками, зокрема у битві під Кумейка-
ми наприкінці 1637 року. Королівський 
уряд доручив йому скласти карту Укра-
їни, що вимагало ґрунтовного ознайом-
лення з топографією її земель. Боплан 
блискуче виконав і це завдання, його 
карти України, висококваліфіковані для 
того часу, теж мають велике наукове зна-
чення. Упродовж кількох століть вони 
вважалися найповнішими та найточні-
шими, ними неодноразово користували-
ся спочатку польські королі, а пізніше всі 
дослідники історії України. Навесні 1648 
року, якраз перед початком визвольної 
війни під керівництвом гетьмана Бог-
дана Зиновія Хмельницького, Боплан 
з невідомих причин залишив польську 

службу і повернувся на батьківщину, де 
продовжував наукові праці з картогра-
фії, географії та астрономії. Написана 
вже після повернення до Франції, книга 
Боплана ґрунтується на глибокій та все-
бічній ознайомленості з Україною і є не-
наче маленькою енциклопедією тодіш-
нього українознавства. Її автор старанно 
описує географію та топографію країни, 
флору та фауну, досліджує різні сфери 
життя українського народу, його побут, 
обряди та звичаї, суспільний устрій та 
становище. Особливу увагу приділив він 
запорізькому козацтву, його організації 
та військовому рівню, намагався також 
вникнути в історію України. Неточності 
та помилки у його роботі зовсім незна-
чні. Можна з упевненістю стверджува-
ти, що своє завдання Боплан виконав з 
об’єктивністю та сумлінністю справж-
нього вченого, який понад усе цінує 
достовірність та точність інформації. 
Релігійна нетерпимість та національна 
ворожість поляків до українського на-
роду, і зокрема до козацтва, залишилися 
йому чужими, аж ніяк не вплинувши на 
виклад. Слід зазначити й те, що Боплан 
не був позбавлений і певного худож-
нього дару, схильності до візуально ви-
разного зображення як природи, так і 
людей, різних сторін та проявів їхнього 
життя, і ці елементи художньої образ-
ності, розсіяні в праці Боплана, надають 
великої жвавості та колоритності його 
розповідям.

Характерно, що свій опис України 
Боплан починає з Києва, її давнього ет-
нічного та історичного центру. У ньому 
ведеться торгівля із сусідніми народа-
ми, відкрито академію, багато соборів та 
церков, головним чином православних, 
але й у католиків вже є чотири костели. 
Подібно до інших західноєвропейських 
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авторів Боплан виявляє значний інтерес 
до пам’яток старовини, особливо до ста-
ровинних київських храмів. Він вказує 
на зв’язок походження українських ко-
заків із Київською Руссю. Саме на при-
кладі киян Боплан розповідає про вес-
няну обрядовість українців, пов’язану з 
Великоднем: «Перш ніж завершити цю 
розповідь, скажу дещо про церемонії, 
що відбуваються на Великдень. У Страс-
ну Суботу вони (українці) йдуть до хра-
му (який називають церквою), аби взяти 
участь у церемонії, що там проводиться 
і полягає в тому, що у гріб кладуть об-
раз нашого Господа, а потім з великими 
урочистостями виймають звідти. Після 
того, як цю виставу, або церемонію, за-
кінчено, усі, як чоловіки й жінки, так і 
хлопці та дівчата, опускаються навко-
лішки перед єпископом (якого тут на-
зивають владикою  [wladik]) і подають 
йому яйця, пофарбовані у червоний або 
жовтий колір, промовляючи так: «Хрис-
тос воскрес» [Christos vos Christ]. Єпис-
коп, приймаючи яйце, відповідає: «Во-
їстину воскрес» [oystinos vos Christos] і 
при цьому цілується з жінками і дівчата-
ми. Таким чином, єпископ менш як за дві 
години збирає 5 або 6 тис[яч] яєць і має 
приємність цілувати найвродливіших 
жінок і дівчат, які є в церкві. Правда, 
йому певною мірою було б незручно та 
й неприємно цілувати старих жінок, але 
він спритно і швидко розрізняє їх: коли 
бачить обличчя, яке йому не подобаєть-
ся, простягає для поцілунку лише руку. 
Так, як я оце розповів, робив у Києві ми-
трополит, що зветься Могила [Moquilla], 
який є главою усіх єпископів; так само 
робить і найбідніший парафіяльний 
священик, якого вони називають «гос-
подин»  [dospodé]. Протягом  [наступ-
ного] тижня не варто зовсім ходити по 

вулицях, не маючи запасу фарбованих 
яєць, щоб роздавати їх усім знайомим, 
кого зустрінеш, промовляючи до них ті 
самі слова, які говорять до владики або 
господина. Тоді знайомий або знайо-
ма відповідають так само, як вище, об-
німаються і цілуються, а той чи та, кого 
привітали, повинен при цьому дати своє 
яйце, повторивши ту ж церемонію» [18, 
с. 80–81; 17, с. 78–79; 94, с. 68–69].

Досить цікаво, що одна з перших 
звісток про крашанки у Східній Європі 
стосується великого князя литовсько-
го Ольгерда, що залишався язичником: 
«А по долгихъ намовахъ дался Олгердъ 
для еднаня и примиря, еднакъ же подъ 
кондиціами, абы ему вольно было зъ 
частю рицерства литовского и панами 
переднѣйшими до замку Московского 
збройно въѣхавши копію о стену замко-
вую скрушити, а для безпечности при-
мирья границъ литовскихъ зъ Москвою 
по Угру рѣку, абы самъ князь Димитрій 
зъ митрополитомъ и зъ боярами своими 
присягою потвердилъ, выправу военную 
ему и войску его литовскому заплатилъ, 
що все великій князь московскій испол-
нити обѣцалъ. А Ольгердъ тежь пере-
стаючи на кондиціахъ умовленыхъ до-
броволне поданыхъ без жадной войны, 
въѣхалъ въ замокъ Московскій добро-
волне отвореный, там же въ церкви 
Димитрія князя привиталъ, и, даючи 
ему красное великодное яйце, молвилъ: 
«Видишъ, княже Димитрій, хто зъ насъ 
ранѣй на войну всталъ». А отдавши яйце, 
копіе свое скрушилъ о браму, абы Мо-
сква памятала, же литва зъ Олгердомъ 
была въ Москве и копие свое Олгердъ 
крушилъ о браму» [54, с. 61]. 

Підтвердження відомостей Бопла-
на міститься в актових матеріалах. Так, 
2 вересня 1690 року у міському суді 



184 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА

Овруча слухалася скарга шляхтича Ге-
оргія Ущаповського на своїх родичів 
Михайла, Артемія, Григорія та Євфи-
мія Ущаповських, а також на Васили-
ну та Марину Васьковських про те, що 
обвинувачені на Великдень відібрали 
у церкві в дочки позивача, Ганни, кра-
шанку  – «iaio farbowane», розбили її об 
стіну і саму дівчинку побили, називаючи 
її батьків «niedowiarkami» [6, с. 38, 292]. 
1761 року серед витрат київських цехо-
вих ремісників згадувалися «в празникъ 
Воскресенія Хр(ис)това с поклономъ хо-
дячи до пановъ магистратовихъ денгами 
и до пана цехмистра, и до столника на 
калачи, перники, яйца писаніе и краша-
ніе...» [70, с. 72].

Фарбоване або мальоване яйце (кра-
шанка, писанка) посідало центральне 
місце в великодній обрядовості україн-
ців ХІХ–ХХ століть. Його функції не ви-
черпувалися тим, що освячене яйце їли 
першим, коли, прийшовши від заутрені, 
сідали за трапезу. Крашанками обміню-
валися, цілуючись, їх давали рідним, су-
сідам, які прийшли привітати, брали із 
собою, коли йшли в гості, подавали же-
бракам тощо. Дарували їх як побажання 
краси, здоров’я, сили. Не прийняти пи-
санку в дар вважалося великою обра-
зою. Молодь і дорослі чоловіки гралися 
крашанками в «навбитки», в «котка» та 
«кидка» [74, с. 111; 66, с. 104; 73, с. 200–
201, 203–207, 209; 38; 23, с.  262–265, 
268–270, 273, 279–282, 287–288; 81; 44, 
с. 7]. Згадки про такі ігри трапляються в 
західно- і східнослов’янських джерелах 
з XIII століття  [98, с.  166]. Разом з тим 
ще в XVII столітті виразно відчувалося 
язичницьке походження обрядів з вели-
кодніми яйцями, і ставлення до приходу 
з ними до церкви та обміну при цілуван-
ні було неоднозначним, аж до церковних 

заборон [63, с. 24, 30, 41, 44, 50, 66, 77, 81]. 
Монастирські накази XVII століття, по-
ряд з іншими забобонними обрядами, 
забороняють селянам «яица битися», 
розцінюючи це як справу, неприйнятну 
вірі  [2, с.  357; 7, с.  537; 72, с.  109]. У се-
редньовічних сповідних списках зустрі-
чаються питання: «Не билъ ли ся яицы?» 
или «Не потолкалъ ли еси красными 
яицы въ зубы?». Биття яйцями засуджу-
валося у деяких редакціях «Вопроша-
нія» Кирика та правилі «Аще двоженец» 
XV–XVI століть  [3, с.  181; 67, с.  15, 69]. 
В українській народній традиції звичай 
фарбувати великодні яйця сприймаєть-
ся як один із вічних та обов’язкових ри-
туалів, завдяки якому зберігається світо-
порядок та непорушними залишаються 
життєві підвалини. Закутий у ланцюги 
в пеклі «Сатана-Ирод» запитує кожно-
го померлого грішника, який потрапляє 
у пекло: «Ци шьи пишут писанки? Ци є 
шьи Великдень?»  – Бо йик би лишили 
писанки писати, и йик би ни було Вели-
кодньи, то вже би тогда був конец сьвіта 
та й він би тогди виліз з тих ланців» [93, 
с.  11; 25, с.  223]. Почувши, що люди ще 
пишуть писанки і не забули цього зви-
чаю, він реве, як звір, рветься з усієї сили 
і б’ється головою об скелю так, що аж 
креше вогонь [23, с. 266]. Однак звичай 
розфарбовувати великодні яйця  – не 
єдина гарантія безпеки та непорушнос-
ті. Існують інші варіанти цієї легенди, де 
перелік охоронних обрядів розширюєть-
ся. Зокрема, на Гуцульщині зафіксовано 
таку розповідь: «Як не будут ходити на 
вогники – за кукуцами, як не будут писа-
ти писанок, то настане конец сьвіта! Як 
довго будут кукуцарі ходити за кукуца-
ми, писанчарі (парубки) за писанками, 
кольидники з кольидою, як довго брат 
заснесе сестрі тайну вечеру, поти буде 
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стояти сьвіт, бо поти буде Ирод  – най-
старший чорт, сидіти замкнений»  [92, 
с. 229]. Отже, значення потужних обере-
гів приписується розпалюванню перед 
будинком багать у Чистий четвер (Жив-
ний четвер), обхідним обрядам (ходінню 
дітей за житніми хлібцями – кукуцами – 
у Чистий четвер, збиранню великодніх 
яєць  – писанок  – на Великдень, коля-
дуванню на Різдво). Інша гуцульська 
легенда додає: «Йик си скінчьи вогники 
(на Юрія) писанки і кольиднички, тих 
три речі, тогди буде конец сьвіта. Тогди 
спустьи Ирода з ланца»  [92, с.  227]. До 
кола апотропеїчних символів, крім писа-
нок та колядок, включаються юріївські 
багаття.

Примітно, що описані Ґійомом Ле-
вассером де Бопланом архаїчні календар-
ні обряди та звичаї українців знаходять 
точні відповідності у новорічній обрядо-
вості Ірану, зафіксованій європейцями. 
Західноєвропейські мандрівники у своїх 
записках серед різноманітних відомос-
тей про країну персів відзначають також 
низку доісламських свят, приурочених 
до різних дат сонячного року (відомо, 
що ісламські свята були орієнтовані на 
місячний календар і тому не могли бути 
пов’язані з періодичною зміною явищ 
природи, її річним циклом). 

Іранський Новий рік, як відомо, роз-
починається з моменту весняного рівно-
дення (20–22 березня). Перший день Но-
вого року називається перською Новруз 
(буквально «Новий день»). Авестійська 
назва його до нас не дійшла. Заратустра 
приурочив це свято до весняного рів-
нодення, використавши, мабуть, старо-
давнє святкування настання весни, яке 
присвятив Аша Вахішта («Кращій пра-
ведності») та вогневі. Як останнє із семи, 
це свято нагадує про Останній день 

світу, коли остаточно переможе Аша, а 
Останній день стане одночасно Новим 
днем вічного життя. Це свято проголо-
шує настання ахурівської пори року  – 
літа – і відзначає щорічну поразку Зло-
го Духа [15, с. 45]. Святкування Новруза 
було поширене з давніх часів не тільки 
в Ірані, але й у сусідніх із ним культур-
них областях, у тому числі на Кавказі та 
в Середній Азії, переважно серед осіло-
го хліборобського населення. Існують 
різні описи Новруза, починаючи з Саса-
нідської епохи і закінчуючи сучасністю, 
оскільки й зараз це свято широко відзна-
чається в Ірані та має значення для всьо-
го народу.

В Ірані та Середній Азії існувало 
ніби два Новрузи, один  – офіційний, 
державний, а інший  – свято простого 
народу. Вони могли не збігатися і за ча-
сом (відставали один від одного на кіль-
ка днів, іноді навіть на тиждень-другий). 
Всі мандрівники XVII століття, коли пи-
шуть про Новруз, описують головним 
чином офіційний Новруз, який святку-
вався при дворі шаха та його намісника 
в провінції. Відомо, що початок свята 
визначався астрологами, які вели спо-
стереження та уточнювали момент вхо-
дження сонця до сузір’я Овна. Ця подія 
відзначалася гарматними салютами та 
стріляниною з мушкетів, а також музи-
кою, що виконувалася оркестром, який 
складався з різних інструментів.

Один із описів Новруза належить 
Жанові Шардену, родом із Парижа, юве-
ліру за професією. У 1644 році він був 
посланий своїм батьком, теж ювеліром, 
на Схід для закупівлі дорогоцінного 
каміння. Спочатку передбачалося, що 
Шарден проїде до Індії, але він затри-
мався в Персії, проживши кілька років в 
Ісфахані, де набув довіри шаха Аббаса II, 
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був офіційно призначений «шахським 
купцем» та придворним ювеліром. Він 
добре володів перською мовою. У 1670 
році Шарден повернувся на батьківщи-
ну з дорученням шаха Аббаса придбати 
для нього різноманітні ювелірні вироби. 
Через рік Шарден з великою кількістю 
коштовностей, які на його замовлення 
були виготовлені у найкращих ювелір-
них майстернях Франції та Італії, ви-
рушив назад до Ірану. Його подорож до 
Ісфахана, яка пролягла через Крим та 
Кавказ, тривала до кінця червня 1673 
року. В Ірані французький ювелір про-
жив ще чотири роки. Ще після свого 
першого перебування в цій країні Шар-
ден опублікував у Парижі в 1671 році 
розповідь про коронацію перського 
шаха Солімана ІІІ. З 1686 року Шарден, 
який переселився до цього часу до Лон-
дона, почав публікувати різні варіанти 
опису своєї другої подорожі на Схід, які 
привернули до себе велику увагу євро-
пейських читачів. За життя Шардена цей 
опис з французької було перекладено 
англійською, голландською та німець-
кою мовами і перевидано кілька разів 
(останнє, повне, видання – в Амстерда-
мі в 1711 році). З усіх мандрівників, які 
відвідали у XVII столітті Персію, Шарден 
зробив найдокладніший і всебічний де-
сятитомний опис цієї країни, який досі 
зберігає значення класичної праці.

Шарден пише, що це свято назива-
ють султанським Новрузом, щоб відріз-
нити його від мусульманського нового 
року місячного календаря, який при-
падав на перше число місяця мохаррам. 
За словами Шардена, обставина, що це 
«султанський новий рік», особливо на-
голошувалася, щоб «не відвертати народ 
від мусульманства та його настанов». 
Далі Шарден роз’яснює, що святкування 

нового року у персів було встановлено 
ще за легендарних часів царя Джемшида 
в день весняного рівнодення, але пред-
ставники ісламу, який був принесений 
арабами, побачили в цьому ідолопо-
клонство і в дні весняного рівнодення 
заборонили всілякі розваги. Однак і по-
чаток місячного року не міг супроводжу-
ватися народними розвагами, оскільки 
перші дні місяця мохаррам присвячені 
жалобі у зв’язку із загибеллю імама Ху-
сейна, онука пророка. Таке становище 
тривало аж до правління сельджукіда 
Джелаледдіна Мелік-шаха, який в XI 
столітті реформував календар і знову 
визнав початком нового року день вес-
няного рівнодення, тим більше, що цей 
день збігся з днем його сходження на 
престол. Очевидно, для мусульмансько-
го духовенства Новруз, як пише Шарден, 
був визнаний також днем проголошення 
Мохаммедом своїм наступником Алі; це 
єдина подія в історії ісламу, за словами 
Шардена, яка відзначається за сонячним 
календарем, тоді як усі інші мусульман-
ські свята та траурні дні приурочені до 
місячного.

За Шарденом, султанський Новруз 
триває вісім днів, перший день шах при-
ймає благання всього народу. У перший 
день Новруза робити візити не прийня-
то, а в інші дні, за словами Шардена, згід-
но зі східним звичаєм молодші роблять 
подарунки старшим, бідні  – багатим, і 
так від простого ремісника до самого 
шаха. Природно, що шах у ці дні отри-
мував незліченні багатства, особливо від 
вельмож та багатіїв, у вигляді ювелірних 
виробів, дорогих дрібничок, тканин, 
пахощів, коней, грошей тощо. Частину 
цих багатств шах роздавав особам, які 
його відвідували. Шарден розповідає, 
що в Ірані з давніх-давен існує звичай 
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дарувати в Новруз один одному розфар-
бовані або позолочені яйця. Він зазна-
чає, що при дворі та серед вельможного 
панства також дарували яйця, от тільки 
їх прикрашали художньою позолотою та 
мальовкою, причому ціна такого яйця 
сягала кількох золотих дукатів. Шах 
надсилав велику кількість таких яєць у 
гарних чашах головним дамам свого га-
рему. Цей звичай був пов’язаний із віру-
ванням у те, що яйце символізує собою 
походження і початок всіх речей. Важко 
уявити кількість яєць, які продавалися 
цього дня  [96, с.  239–240; 9, с.  591–592; 
35, с. 180–182]. Голландський художник і 
мандрівник Корнеліус де Бруїн, який по-
бував у Персії в 1704 році, підтверджує, 
що святкування Новруза тривало кілька 
днів і мешканці вітали один одного по-
дарунками у вигляді пофарбованих у 
різні кольори яєць [97, с. 192; 82, с. 641].

Обрядовий вжиток фарбованих яєць 
у персів зберігся до новітнього часу [38, 
с.  35]. Згідно з повідомленнями пізньо-
середньовічних авторів стародавні пер-
си зображенням яйця пояснювали по-
ходження світу. На їхню думку, спочатку 
нічого не було, крім Божества; всі істоти 
плавали у темряві. Зрештою, народило-
ся яйце: ніч укрила його своїми крила-
ми; бог кохання, старший син Творця, 
піклувався про дозрівання яйця. Коли 
воно досягло плідної сили, тоді роз-
крився Всесвіт: сонце і місяць, відпо-
відно до своєї ваги, опустилися з усіма 
творіннями. Цю думку про світобудо-
ву приніс персам зі Сходу Заратустра, 
вчення якого було збережено у священ-
ній книзі «Зенд-Авеста». Перси вели-
чали яйце у своїх священних піснях та 
зберігали пам’ять про нього вживанням 
фарбованих яєць. Вони тримали також 
окремо металеві яйця у своїх храмах як 

зображення всього, що народжуєть-
ся [74, с. 92; 72, с. 110]. Фарбовані яйця 
на Новруз мали перебувати у персів на 
святковому столі  [84, с.  316]. Дотриму-
валися цього новорічного звичаю й кур-
ди  [28, с.  123]. Піднесення фарбованих 
яєць було одним із елементів святкуван-
ня Новруза в Таджикистані  [20, с.  119; 
90, с. 303]. Цього дня дорослі та діти гра-
лися фарбованими яйцями та качали їх, 
що мало тісний зв’язок із хліборобським 
культом  [59, с.  75]. У багатьох народів 
Центральної Азії було заведено качати 
фарбовані яйця на це мусульманське 
свято  [40, с.  29]. Як зазначали етногра-
фи початку ХХ століття, напередодні 
Новруза у продажу з’являлася велика 
кількість варених яєць. Таджики, дуже 
охочі до змагань, билися яйцями і взаєм-
но дарували їх. Цей звичай не був запо-
зичений у християн з приходом слов’ян 
до їхнього краю. Таджики запевняли, 
що цей звичай існує у них з найдавні-
ших часів і вважається національним. 
Підтвердження цього знаходиться в се-
редньовічних творах, які розповідають, 
що відомі бухарські святі повставали 
проти звичаю взаємно дарувати на Но-
вий рік яйця, вважаючи його гріховним 
і несумісним із чистою вірою, оскільки 
він є заблудом магів. Ті ж святі обурю-
валися та засуджували ходіння за місто 
для ритуального купання. Зважаючи на 
характер і тон проповідей, можна здога-
дуватися, що обидва ці звичаї були дуже 
поширені в Бухарі  [90, с. 305]. Таджики 
Каратегіна на Новруз фарбували яйця 
у червоний, синій та жовтий кольори, 
гралися ними у «навбитки»  [62, с.  115]. 
Шугнанці так само забарвлювали яйця й 
билися ними під час зустрічі [31, с. 250]. 
Ваханці та ішкашимці у верхів’ях Пян-
джа теж фарбували на Новий рік яйця у 
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червоний, синій та жовтий кольори, під 
час зустрічей били ці яйця, випробову-
ючи, яке міцніше, й забирали собі те, що 
тріснуло, також качали їх  [12, с.  98; 46, 
с. 94–95; 47, с. 20]. В Ішкашимі подекуди 
замість Нового року дітлахи фарбували 
яйця на Курбан-байрам і Рамазан, гра-
лися ними і били одне об інше; бавили-
ся також і незабарвленими. Фарбували 
їх переважно у червоний колір. Били їх 
одне об одне, тримаючи в руках, а також 
скочуючи по жолобку. Літні люди у ці 
два свята ходили з привітаннями до зна-
тних осіб і підносили їм по кілька яєць; 
крім яєць, у ці дні нічого не підносили. 
На Новий рік також ходили з поздоров-
леннями, але нічого не дарували (дехто 
іноді хліб)  [4, с.  31]. Великою популяр-
ністю користувалися ігри з великодні-
ми яйцями в Осетії. Один із видів цих 
ігор  – катання яєць по похилій площи-
ні. Якщо яйце, що скочувалося, зачіпало 
те, яке вже лежало на землі, то воно ви-
гравалося. Хазяїн вдало спущеного яйця 
отримував право на ще одну спробу. За 
іншими правилами, вигравало те яйце, 
яке під час спуску розбивалося. Той, хто 
виграв найбільше яєць, вважався вели-
ким щасливцем, до якого благословенно 
поставилися у ці святкові дні небожите-
лі. Інший вид великодніх ігор з яйцями – 
це їхнє биття носиками, що збереглося 
аж до теперішнього часу. Кожен учасник 
гри намагався завдати удару так, щоб 
розбилася шкаралупа яйця супротив-
ника, і в такий спосіб вигравав його [80, 
с. 15].

Боплан бачив ще один прикметний 
український звичай: «Ознайомтесь ще з 
однією розвагою, яка відбувається рано-
вранці у великодній понеділок. Хлопці 
групами ходять по вулицях, ловлять усіх 
зустрічних дівчат і ведуть до цямрини 

колодязя, де обливають їх, виливши 
п’ять-шість відер води на голову, щоб ті 
стали зовсім мокрими. Така забава до-
зволяється лише до полудня. На другий 
день, у вівторок, настає черга за дівчата-
ми, які роблять те саме, але більш лука-
во. Кілька дівчат ховається у якійсь хаті, 
кожна з глеком, повним води. Тим часом 
на сторожі ставлять довірену дівчинку, 
яка умовним вигуком попереджає їх, 
коли бачить хлопця. Цієї ж миті усі ді-
вчата вибігають на вулицю і з голосним 
криком хапають хлопця. Почувши їх, усі 
сусідські дівчата біжать на допомогу, і 
доки дві або три найсильніші тримають 
його, решта ллє воду з усіх глечиків йому 
за комір. І не дадуть утекти доти, доки 
не викупають як слід. Ось так прово-
дять великодні дні хлопці й дівчата» [18, 
с. 81–82; 17, с. 79–80; 94, с. 69–70]. Фран-
цузький дипломат та історик Жан-Бенуа 
Шерер у своєму «Літописі Малоросії» 
(1788) повторює ці відомості  [89, с.  66; 
109, с. 100].

В українців ХІХ – початку ХХ століт-
тя такий звичай весняного обливання 
був характерний для Великодня. У се-
редині ХІХ століття у Переяславському 
повіті Полтавської губернії на другий 
день Великодня, ще на світанку, ходили 
парубки-обливальники тими хатами, де 
були дорослі дівчата, і за кожну з них 
отримували пару крашанок у свої відра. 
Дівчата вже завчасно чекали на них, а ту, 
яка заспалася чи не встигла прибрати-
ся до їхнього приходу, обливали водою. 
Надвечір парубки та дівчата сходилися 
в одну хату і там у спільну складчину 
бенкетували та веселилися з піснями та 
музикою, іноді й усю ніч [43, с. 472–473]. 
У цьому дослідники вбачали залиш-
ки звичаю, який Боплан спостерігав в 
Україні у XVII столітті, коли у понеділок 
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парубки поливали дівчат, а у вівторок – 
дівчата парубків. У Київській губернії в 
другій половині ХІХ століття на другий 
день святкування Великодня парубки 
рано-вранці ходили обливати дівчат во-
дою, іноді обливаючи їм тільки руки, за 
що дівчата дарували хлопцям крашан-
ки [52, с. 20]. У Старокостянтинівському 
та Проскурівському повітах Подільської 
губернії цього ж дня парубки, під час 
зустрічі з дівчатами, обливали їх водою. 
За це останні обдаровували їх крашан-
ками [86, с. 24]. Звичай обливати дівчат 
водою у великодній понеділок зберігав-
ся на Поділлі дуже довго. Аж до середи-
ни ХХ століття він існував майже у всіх 
селах Вінниччини та Кам’янеччини. На 
Поділлі, окрім обливання водою, був 
звичай зіштовхувати дівчину в річку [23, 
с. 302; 34, с. 140]. Зберігався цей звичай 
і на Волині [34, с. 139–141]. На Західно-
му Поліссі старі жінки-відьми могли на 
Великдень облити водою попа, щоб мати 
багато молока [76, с. 165–166]. У Галичи-
ні першої половини ХІХ століття в селах 
у перший понеділок Великодня хлопчаки 
ходили будинками та обливали молодих 
дівчат чистою джерельною водою  [74, 
с. 110; 107, с. 29–30]. Обрядове обливан-
ня на Галичині також затрималося до се-
редини ХХ століття. Вранці спершу об-
ливав своїх дітей батько, а насамперед 
доньку на виданні. Парубки тишком-
нишком, несподівано обливали дівчат, 
а дівчата  – парубків. Подекуди святили 
воду, а цією водою кропили поля  [23, 
с.  302; 34, с.  137–139, 141, 253, 255]. Ді-
вчата могли відкупитися від обливання, 
давши писанку  [37, с.  179]. Дотримува-
лися цього звичаю й на Бойківщині: «Ві-
второк про Велицідни називає ся в Нагу-
євичах «Обливаний вівторок». Обливанє 
по інших селах іде в сьвітлий понеділок, 

але в Нагуєвичах у понеділок храм, то 
обливанє перенесено на вівторок. Обли-
вають ся головно молоді люде – парубки 
і дівчата – сикавками, коновками, збан-
ками... Кого ліпше обіллють того дня, 
так щоби аж капало з него, той буде весь 
рік здоров і веселий. Замужних жінок не 
годиться обливати; така жінка, обілля-
та чужим чоловіком, має право вилаяти 
його, коли тимчасом дівка не повинна 
противитися, а коли лається, то з неї смі-
ються і обливають ще дужче» [83, с. 205]. 
На Чернігівщині звичай обливання во-
дою на другий день Великодня зберігся 
лише в селах над Десною та Остеркою, 
звівшись до ходіння дівчат та хлопців до 
річки вмиватися та взаємного бризкан-
ня водою один на одного [34, с. 140]. Об-
ряд обливання дівчат парубками у поне-
ділок після Великодня зберігався також 
у багатьох інших місцевостях України, 
зокрема у Карпатах, на Буковині, Закар-
патті та Лемківщині [32, с. 465; 5, с. 245; 
48, с. 55; 34, с. 140; 71, с. 114–115]. На Об-
ливальний понеділок відбувалося «тяг-
нення нечупарного гуцула на зарінок, 
щоб обмити його водою»  [113, с.  106]. 
Подекуди на Гуцульщині обливали лише 
дівчат, які не хотіли дати писанок па-
рубкам [92, с. 241]. Закарпатські дівчата 
обов’язково запасалися писанками  [71, 
с. 114]. Вважалося, що обливання дасть 
здоров’я, принесе багатство  [13, с.  239]. 
На Буковині у понеділок хлопчики хо-
дили «по хатах уливати дівчат», за що 
отримували від матерів дівчат писанки. 
У вівторок «уливали» вже дівчата хлоп-
чиків і парубків, не отримуючи за це 
нічого [39, с. 70]. На Придністров’ї юна-
ки та хлопчики зранку, взявши з собою 
воду в дерев’яних посудинах і невели-
кий пучок васильків, вирушали до тих 
будинків, де були дівчата-наречені, та 
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кропили дівчат водою. Іноді обливання 
відбувалося в повному обсязі: на дівчи-
ну, що заґавилась, спритний хлопчик 
або парубок виливав усю воду. Той, хто 
здійснив обливання, отримував від об-
литої дівчини одну або кілька писанок. 
Обливанню дівчата надавали великого 
значення і в деяких селах намагалися за-
здалегідь запросити більше хлопчиків 
для обливання [50, с. 137]. На Холмщині 
та Підляшші у великодні понеділок і ві-
второк всі обливалися водою. Найбіль-
ше хлопці обливали дівчат. Відкупити-
ся дівчата могли, тільки подарувавши 
парубкам декілька писанок  [61, с.  253]. 
В українців Східної Словаччини в Об-
ливальний (Купальний) понеділок малі 
хлопчики, парубки й дорослі чоловіки 
мали право поливати всіх осіб жіночої 
статі. Найбільше цим правом користу-
валося парубоцтво [91, с. 410–411]. Іноді, 
наприклад, на Буковині та Бойківщині, 
обливання поєднувалося з обрядовим 
зіштовхуванням у воду одягненої лю-
дини: «Часом парубки, зловивши котру 
веселу дівчину, кидають її в річку»  [83, 
с.  205; 5, с.  246]. Такий же звичай не-
сти дівчат прямо в річку відзначений і в 
українського населення Східної Словач-
чини  [26, с.  130]. Українці Кубані обли-
валися водою під час церковної ходи на 
Великдень – щоб дощ пішов [16, с. 108]. 
Українське обливання водою дослідники 
взагалі вважають обрядом викликання 
весняного дощу [5, с. 245].

Стародавній звичай українців об-
ливати на Великдень водою засвідчено 
сучасними Боплану письмовими дже-
релами. Ще 1420 року один із пунктів 
Познанського собору забороняв об-
ливати водою на великодньому тиж-
ні  [95, с.  687–688; 5, с.  210]. У Густин-
ському літописі першої половини XVII 

століття сказано, що якомусь язичниць-
кому богу «и донынѣ по нѣкоихъ стра-
нахъ безумныи память творятъ: в день 
пресвѣтлого Воскресенія Христова соб-
равшеся юніи играюще вметаютъ чело-
века въ воду, и бываетъ иногда дѣйст-
вомъ тыхъ боговъ, си есть бѣсовъ, яко 
вметаемыи во воду или о древо или о ка-
мень въ водѣ разбиваются и умираютъ 
или утопаютъ; по иныхъ же странахъ не 
вкидаютъ въ воду, но токмо водою обли-
ваютъ, но единаче тому ж бѣсу жертву 
сотво ряютъ»  [53, с.  257]. Те, що обли-
вання водою не було невинною потіхою, 
наголошується і в трактаті про Володи-
мирових ідолів, складеному українськи-
ми книжниками на основі Синопсису 
наприкінці XVII століття: «Егда же вре-
мя пресвѣтлого Воскресенія Христова, 
собравшеся обоег полу юношы или и 
старыя друг друга по подобию нѣкоего 
уте шения в воду въкидаютъ и случается 
наваж дением бѣсовским въверженому в 
воду о камень или о древо разбитися іли 
утопитися і злѣ испущати дщу свою. І ины 
аще не двизаютъ в воду, то обливаются 
водою, тому ж бѣсу жертву древних за-
бобонов обновляюще, а нынѣ во обычаи 
утѣшениа а не жертвы ідолскія творят, 
обычай лучше бы і тому не быти»  [24, 
с.  298–299]. У повчанні невідомого ки-
ївського проповідника із Синодального 
рукопису XVII століття сказано, що у 
його часи «еще сицевая слѣпота нѣгдѣ 
в препростыхъ людехъ обрѣтается...,  – 
суть и таковые, иже бога воднаго нари-
цают и того хвалят и почитают, дабы от 
волнения морского сохранилъ, и того 
именуют Лоло [Волос], и сего ради в па-
мят ему водою поливаются» [24, с. 302]. 
Давньому звичаю Обливального поне-
ділка приділяли увагу сповіді. Його на-
магалися викорінити як язичницький 
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звичай. У сповідному статуті за списком 
XVIII століття в опитуваннях, що стосу-
ються святкування Великого четверга, 
Світлого тижня, Різдва Іоанна Предтечі 
та дня Петра та Павла, ставилося й пи-
тання: «Не облѣвался ли водою в Вели-
кій Четвертокъ или на Свѣтлои недѣлѣ 
не куповалъ ли кого...?». Там само на-
водиться поясненння, чому так не слід 
чинити: «А ще кто вышепомянутые 
дни водою облевается и кает, таковой 
по мраченъ лестію бѣсовскою.., якоже 
идоло поклон никъ, понеже рещи само-
му сатанѣ покланяется...»  [3, с.  288; 24, 
с. 303]. А указ Синоду від 17 квітня 1721 
року поряд з іншими народними за-
бобонами та рештками стародавнього 
язичництва суворо забороняв обливан-
ня водою на Великдень як залишок тем-
ної дохристиянської старовини. З ука-
зу видно, що вже на той час обливання 
та купання стали святковою забавою: 
«В Россійскомъ государствѣ, какъ въ 
городахъ, такъ и весяхъ, происходитъ 
от невѣжд нѣкоторое непотребство, а 
именно: во всю святую седмицу Пасхи, 
кто не бываетъ на утрени, такого, якобы 
штрафуя, обливаютъ водою и въ рѣкахъ 
и въ прудахъ купаютъ. И хотя простой 
народъ делает себѣ будто забаву празд-
ничную, однако от этой суетной забавы 
делается не только здравію, но и живо-
ту человѣческому несчастіе; ибо онымъ 
отъ невѣждъ купаньемъ въ глубокихъ 
рѣкахъ иногда людей потопляютъ, а 
сонныхъ и хмѣльныхъ внезапу обли-
вающе ума лишаютъ»; до того ж нібито 
згадують «мерзкихъ идоловъ». На дум-
ку церковнослужителів, цей звичай був 
залишком святкування язичників, «въ 
нихъ же былъ нѣкій идолъ», «ему же на 
Великъ день приносили жертву онымъ 
купаніемъ». Додаючи, що народ все ще 

не повністю позбавився язичницьких 
вірувань, указ наказує звичай «весь-
ма истребить»  [68, с.  39–40; 65, с.  175; 
8, с.  179; 32, с.  464–465; 55, с.  21]. Слід 
врахувати, що указ, найімовірніше, на-
лежить особисто архієпископу Феофа-
нові Прокоповичу [29, с. 289] та був при-
значений саме для українських земель 
у складі Російської імперії. До України, 
швидше за все, належав і опис цього са-
мого звичаю у зібранні забобонів 1786 
року: «Обливанїе водою, въ древнїя вре-
мяна, то есть во время идолослуженїя, 
славяне озерамъ, рекамъ и источникамъ 
приносили жертвы, для умноженїя 
плодовъ земныхъ, а не рѣдко и людей 
бросали въ воду, въ память чего и нынѣ 
многїе суевѣры въ первый день святыя 
недѣли и въ другїе праздники, когда кто 
проспитъ заутреннюю, обливаютъ во-
дою, или въ рѣку, озеро, или колодезь 
бросаютъ» [87, с. 262].

На другий день Великодня облива-
лися водою також поляки. Хлопці хо-
дили натовпом містом або селом і об-
ливали дівчат. Обливання виконувалося 
водою, яку черпали зранку до світання 
при читанні молитов (отже, посвяче-
ною). У містах замість води для цього 
іноді застосовували парфуми. При цьо-
му заходили в будинки з особливою піс-
нею і отримували подарунки: ковбаси, 
крашанки та іншу великодню поживу. 
То була ніби плата за виконання обряду. 
Сільські дівчата почувалися ображени-
ми, якщо хлопці їх оминали у загально-
му обливанні й вважали виключення з 
цього звичаю за втрату честі. Іноді ді-
вчину тягли до ставка, рову, джерела та 
занурювали у воду, навіть з головою. 
Цей звичай вважався святим і шанова-
ним, хоча ще з XV століття пересліду-
вався церквою. Обливали водою також 
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календарно-обрядових ряджених  – Ла-
зарицю у сербів та Зеленого Юрія у хор-
ватів [5, с. 210–211; 99, с. 279; 106, с. 86; 
100, с. 215–216; 101, с. 288; 102, с. 135; 103, 
с.  200–201; 104, с.  85–88; 105, с.  88; 112, 
с.  34–35]. Звичай обливання водою та 
обдаровування писанками здавна побу-
тував у Чехії [73, с. 202].

Опис дуже схожого перського свята, 
наступного після Новруза, є в іншого 
західноєвропейського автора  – венеці-
анця П’єтро делла Валле, що належав до 
найосвіченіших людей свого часу. На-
щадок старовинного римського роду, він 
вирізнявся блискучими здібностями в 
різних науках і мистецтвах. Нещасливе 
кохання змусило його ще молодим ви-
рушити в паломництво і залишити бать-
ківщину. 1614 року делла Валле відбув 
на Схід. Він здійснив подорож до Туреч-
чини, Єгипту, Сирії та Єрусалима, Ме-
сопотамії, а потім до Ірану. Там він на-
був впливу при дворі Аббаса І Великого 
та брав особисту участь у війнах цього 
шаха з турками. П’єтро делла Валле був 
не лише вченим, але й політиком і ви-
являв велику енергію та пристрасність у 
підході до деяких проблем політичного 
життя тодішньої Європи і насамперед – 
до турецької проблеми. За його словами, 
він відчував святу ненависть до турків, 
які загрожували Італії та всій Європі, 
а під час свого тривалого перебування 
в Персії докладав зусиль до того, щоб 
шах Аббас продовжував війну з Туреч-
чиною. Водночас П’єтро делла Валле ви-
ношував і ширші плани розгрому турків 
та їхнього вигнання з Європи. Зокрема, 
він склав також проект спілки іранців 
з українськими козаками проти турків, 
яку вважав найкращим засобом. Після 
перебування в Ірані (1617–1627) делла 
Валле відвідав Індію й потім повернувся 

на батьківщину. Саме він привіз із со-
бою з Хорасана перську кішку. Його по-
дорож дала науці перші відомості про 
східні старожитності, зокрема опис руїн 
Персеполя та перший зразок перського 
клинопису. 

Наслідок його наукового подви-
гу  – тритомні «Подорожі, описані в 54 
листах», мають величезну пізнавальну 
цінність, вирізняючись до того ж ще 
й високими літературними якостями. 
Фольклорист Джузеппе Коккьяра писав: 
«У делла Валле не було комерційних ін-
тересів, лише прагнення придбати кілька 
східних рукописів, які й досі зберігають-
ся у Ватикані. Він подібний до пілігрима, 
що мандрує по обітниці; Схід розкри-
вається перед ним, як «казковий світ, 
багато в чому ще дикий і примітивний, 
але такий, що зберігає сліди та відлуння 
цивілізацій більш давніх і славних, аніж 
європейська». І, щоб виявити ці сліди 
та відлуння, він порівнює святкування, 
які справляються в Персії, Туреччині та 
Індії, з європейськими, зіставляючи при 
цьому не лише святкування, але й усе 
життя Сходу із життям на Заході. У його 
розумних і влучних спостереженнях ми 
бачимо вченого-гуманіста, який відчу-
ває дух свого часу та виявляє живий на-
уковий інтерес до етнографії» [36, с. 48]. 
Вперше опубліковані в Римі впродовж 
50-х років XVII століття, «Подорожі» 
делла Валле неодноразово перевида-
валися в Італії аж до Нового часу, були 
перекладені французькою, німецькою, 
голландською та англійською, частково 
російською та українською мовами.

Цей автор повідомляє, що у п’ят ни цю, 
5 липня, перси відзначають якесь свято, 
яке він ще не бачив. Їхньою мовою воно 
називається «Абпашан» або «Абрізан», 
що означає «обливання водою». Далі 
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автор пише, що в день цього свята все 
населення, включаючи навіть вельможне 
панство і самого шаха, одягає короткий 
одяг на кшталт мазандеранців, а на голо-
ву – простеньку шапочку, щоб захистити 
тюрбан. Рукави одягу при цьому мають 
бути закачані. У такому вигляді люди ви-
рушали на берег річки або будь-якої во-
дойми, маючи при собі посуд. За першим 
знаком, який подавав шах, всі починали 
поливати один одного, пустували, тан-
цювали, потішались і жартували; вони до 
того входили в азарт і шаленство, що, ки-
нувши свої посудини, починали кидати-
ся один на одного і зіштовхували інших 
в річку або у водойму з такою жорстокіс-
тю, що свято ніколи не закінчувалося без 
того, щоб хтось не потонув [111, с. 38; 35, 
с. 184]. Свято персів багато в чому нага-
дувало святкування Обливального поне-
ділка в українців того часу.

Наведена делла Валле дата цього 
свята дуже цікава. Вона збігається зі 
святом Тірган стародавнього ірансько-
го календаря. Справа в тому, що цей ка-
лендар складався з 12 місяців, кожен з 
яких налічував 30 днів (наприкінці року 
вставлялося 5 або 6 додаткових днів). Не 
тільки кожний місяць, а й кожний день 
місяця мав ім’я божества (Ормузд, Дей) 
чи одного із зороастрійських «святих» 
(амешаспенди, яздани). У кожному з 12 
місяців був день, назва якого збігалася з 
назвою самого цього місяця; ці дні вва-
жалися святами. До імені святого дода-
вався суфікс «ган» (наприклад, шостий 
місяць року називався шахрівар і чет-
вертий день кожного місяця називався 
шахрівар, таким чином, четверте шахрі-
вара було святом – «джашне Шахрівар-
ган» тощо).

Четвертий місяць іранського кален-
даря називався тір, так само називався і 

13-й день кожного місяця, тому 13 тіра 
було святом  – «джашне Тірган». Воно 
якраз припадало на перші числа липня 
(тут важко говорити про абсолютну точ-
ність дати, оскільки календар зазнавав 
деяких змін, у нього вставлялися додат-
кові дні, щоб привести його у відповід-
ність до сонця тощо). З місяцем тір та 
святом Тірган у стародавніх іранців було 
пов’язано багато легендарних та міфіч-
них уявлень.

Згідно з дослідженнями іранських 
етнографів, під іменем Тір (або Тіштар) 
іранці вшановували зірку, мабуть, Сірі-
ус, відому як «Зірка дощу», а також «Ян-
гол дощу». Зірка ця не завжди помітна, 
у місяць тір (кінець червня  – початок 
липня) вона тільки сходить невисоко 
над горизонтом і лише у серпні – верес-
ні та пізніше сяє на небі. У розпал літа, 
коли, як пишуть іранські етнографи, «від 
спраги розривається серце», рослини го-
рять, а дерева в’януть, Тіштар, подібно 
до посланця бога, дивиться з-за обрію і 
ніби посилає людям добру звістку, все-
ляє в них надію. Від появи Тіштара до 
початку періоду дощів минає довгий час. 
У священних зороастрійських книгах 
говориться, що перші 10 ночей Тіштар 
з’являється у вигляді 15-річного юнака 
з блискучими очима, упродовж наступ-
них 10 ночей – у вигляді вола із золоти-
ми рогами, а в наступні 10 ночей при-
ймає подобу білого прекрасного коня із 
золотими вухами та золотою вуздечкою, 
що поспішає до моря Ворукаша узяти 
в нього води. Але див посухи Апауша 
в образі чорного страшного коня, з ву-
хами, шиєю і хвостом, позбавленим во-
лосся, йде назустріч Тіштарові. Поблизу 
моря Тіштар зустрічає дива, і вони довго 
борються. Тіштар змушений відступи-
ти і волає, звертаючись до верховного 
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бога: «Ох, горе для мене, сором для ре-
лігії Мазди, загибель для рослинності... 
О Ахурамаздо, зроби милосердя твоїм 
рабам, дай силу, міцність і спритність 
твоєму янголу дощу». Після цього Ті-
штар знову кидається на дива Апаушу, 
якому на допомогу приходять пері в об-
разі хвостатих зірок (на осінь припадає 
період зірок, що «падають»). Зрештою, 
Тіштар перемагає і відганяє Апаушу від 
моря, видаючи тріумфуючий клич. Ті-
штар входить у море, хвилює воду, на 
морі піднімаються хвилі, з боку гір Інда 
встає туман, рухаються хмари, починає 
дмухати вітер, який жене перед собою 
хмари, дощ і град падають на поля. У пе-
ріод битви з дивом Апаушею у повітрі 
вже починає відбуватися зміна погоди: 
відчувається задуха, небо стає похму-
рим, іноді блищить блискавка і гримить 
грім, потім настає період дощів. Окрім 
того, давні перси у цей день бучно свят-
кували знаменитий договір, укладений 
між Менучехром, онуком Ферідуна, та 
Афрасіабом, туранським царем. Відомо, 
що внаслідок цього договору стріла, яка 
була випущена з лука Арешем і впала на 
берег Оксуса, змусила туранців визнати 
річку цією межею двох суміжних дер-
жав. Іранські етнографи вказують, що 
свято Тірган називають також Абрізан. 
Цього дня зороастрійці обливають один 
одного водою, це робиться для того, щоб 
спричинити дощ. Вельможество вжива-
ло при цьому рожеву або іншу запашну 
воду. У персів був також звичай бризка-
ти один одного водою під час поздоров-
лень із мусульманським святом на честь 
Баба-Суджаеддіна, що відзначалося 9 
числа першого весняного місяця. При-
пускають, що обливання водою на свято, 
яке припадає на найпосушливішу пору 
року, є магічною дією проти посухи, що 

має ще глибше і давніше коріння, ніж 
зороастрійські оповіді [35, с. 184–186; 9, 
с. 584, 621].

Дійсно, у Центральній Азії для викли-
кання дощу влаштовували обрядову ходу, 
учасники якої поливали один одного во-
дою. Іноді після обрядового частування 
хапали когось із присутніх і занурювали 
у воду, а потім починали бризкати один 
на одного водою [35, с. 186]. На початку 
ХХ століття звичай купання перед Но-
вим роком почав виходити з вжитку та 
справлявся лише дуже небагатьма. Проте 
ще на пам’яті старих людей він здійсню-
вався всенародно й особливо врочисто. 
В останню неділю перед Новрузом, піс-
ля заходу сонця, мешканці Самарканда, 
його передмість і довколишніх сіл зби-
ралися юрбами, причому кожен квартал 
або парафія становили окремий гурт. Із 
запаленими смолоскипами хода рушала 
до зрошувального каналу. Попереду кро-
кували танцівники та дітлахи. По дорозі 
запалювалися вогнища. Прийшовши на 
місце, люд розташовувався по каналу і 
приступав до купання. Уздовж каналу 
теж запалювалися вогнища й смолоски-
пи. Купання здійснювалося з метою оми-
тися від минулорічних гріхів. Вода кана-
лу в цю ніч вважалася цілющою, а тому 
відносилася у маленьких глеках додому й 
зберігалася до певної пори в потаємних 
місцях. Жінки активної участі в цих про-
цесіях не брали, а купалися в садах, роз-
ташованих на каналі, подалі від нескром-
них поглядів, або перебрідали канал, що 
вважалося достатнім для очищення  [90, 
с. 303]. Можливо, що з цим циклом обря-
дів було пов’язане й примусове купання 
мірабів (розподільників води) у Хорез-
мі [69, с. 238].

«Повсюдно  – від Єгипту та Іра-
ку до Китайського Туркестану  – був 
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поширений звичай кропити на Новруз 
одне одного водою» [21, с. 118]. Згідно з 
Мусою ібн Ісе аль-Кісраві, в IX столітті 
воду для перського шаха потай набира-
ли дівчата з-під млинів і з цистерн кана-
лів [30, с. 026–027, 039]. В офіційній істо-
рії династії Тан, складеній китайськими 
хроністами Оуян Сю та Сун Ці в середині 
XI століття, розповідалося, що централь-
ноазійські согдійці – осілий іраномовний 
народ  – на святах «забавляються обли-
ванням один одного водою» [11, с. 310–
311]. Великий хорезмійський філософ, 
географ, історик та астроном кінця Х  – 
початку ХІ століття Абурейхан Біруні 
вказував, що в день Новруза люди взяли 
за правило лити воду, бризкати водою 
на землю, дарувати подарунки, одяга-
ти новий, святковий одяг, гойдатися на 
гойдалках, пророщувати злаки, робити 
щороку омивання, щоб очиститися від 
гріхів і відвести від себе біди. Тож люди у 
цей день піднімалися на світанні та пря-
мували до води – до каналів та водойм. 
Нерідко вони підставляли під поточну 
воду посудину і обливалися нею  – на 
щастя та задля захисту від лиха. У цей 
день люди також бризкали один на одно-
го водою, і вважалося, що причина цього 
та сама, що й причина омивання. Однак 
існувала легенда про рясний дощ, що ви-
пав під час сходження на престол царя 
Джемшида, після тривалої посухи. Люди 
нібито побачили в цьому добрий знак і 
стали обливати один одного дощовою 
водою, щоб викликати рясний дощ, і це 
залишилося у них звичаєм. Бризканню 
водою приписували цілющу силу  [10, 
с. 225–229; 110, с. 636–637]. Дівчата зби-
ралися разом, прикрашали волосся кві-
тами і вирушали на берег річки, де об-
ливали одна одну водою, співали пісні і 
веселилися [49, с. 63–64]. Перси вважали, 

що бризкання водою замінює омивання 
тіла від диму і бруду, що потрапили на 
нього, пристали під час розпалювання 
вогню, а також усуває з повітря уроки, 
що породжують морову виразку та інші 
хвороби [41, с. 62]. Обряд «збризкування 
водою» – обшапак – зберігся у гірських 
районах Таджикистану – Каратегіні, Ба-
дахшані, Дарвазі, Тавільдарі. Усі мешкан-
ці селища йшли до джерела та жартома 
збризкували один одного водою, а після 
повернення бралися за спільну трапезу. 
Сенс обряду «обшапак» полягав у очи-
щенні як тіла, так і душі. Таким чином, 
цей обряд давав віру у майбутнє. Люди 
намагалися не порушувати добрих, 
мирних відносин, тому що зима обмеж-
увала їхні контакти та спілкування  [42, 
с. 585; 14, с. 117–118]. У селах Каратегіна 
та Дарваза під час цього обряду кілька 
жінок і дівчат обходили всі будинки та 
збирали продукти, а також посуд. По-
тім біля могили святого або біля річки 
ставили два-три казани і варили юшку з 
борошняними галушками на молоці. Цю 
юшку роздавали всім присутнім, що зі-
бралися – чоловікам, жінкам, дітям. Піс-
ля трапези хапали когось із присутніх і 
занурювали у воду або ж обливали во-
дою. Потім усі починали обливати один 
одного або занурювати в річку. У селі 
здіймалося пожвавлення: люди ходили 
дворами й обливали з посуду тих жінок 
та чоловіків, які ховалися по хатах. Крім 
того, чоловіки селища влаштовували 
жертвопринесення. Зібравши в склад-
чину гроші, купували бика і заколювали 
його біля могили святого. Встановивши 
там само казани, варили суп. Кілька лю-
дей збирали посуд і хліб, потім сходи-
лися всі чоловіки кишлаку, з’їдали при-
готовлену їжу і благали Бога та «духів 
святих» послати дощ [57, с. 209–210; 60, 
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с. 81; 58, с. 126]. Вода відігравала найіс-
тотнішу роль у хліборобстві, тому у свят-
ковий ритуал увійшло обливання водою 
один одного  [49, с.  65]. У XIV столітті 
перська версія коментарів Табарі до Ко-
рану пояснює цей звичай як символізу-
ючий доброзичливість і означає «Zanda 
bashiya»  – «Хай ти будеш жити  [дов-
го]!»  [108, с.  151]. Слід зауважити, що 
в етногенезі таджиків і памірців взяли 
участь сако-масагетські племена, тому є 
перегуки з обрядовістю осетинів, які є 
нащадками сармато-аланів. 

В Осетії влаштовували у такий самий 
спосіб хори куивд – бенкет на честь вро-
жаю, на якому збиралися чоловіки, жін-
ки та діти. На галявині, де відбувалося 
свято, жінки обливали одна одну водою 
з метою викликати дощ. Після закінчен-
ня частування брали камінь із могили 
потопельника і клали його в річку, де 
він залишався доти, доки не починалися 
дощі. Іноді священний камінь для дощу 
брали зі святилища бога грому Уаціл-
ли [33, с. 353–354]. Художник і етнограф 
Махарбек Туганов повідомляв, що обряд 
виконувався виключно жінками. По-
переду процесії йшли бабусі, за ними  – 
заміжні жінки, а замикали ходу молоді. 
Вони тричі зі співом обходили селище 
по колу, роблячи зупинки для танців. 
Якщо їм на шляху зустрічався чоловік, 
то його зв’язували і вимагали викуп. У 
разі несплати викупу його родичами чо-
ловіка кидали у воду [79, с. 75–76]. Іно-
ді група чоловіків певного населеного 
пункту ходила разом із одного селища 
до іншого. Хода супроводжувалася спе-
ціальними піснями, які мали викликати 
дощ. Учасники несли із собою прапор із 
червоної чи білої матерії. По дорозі, коли 
вони проходили повз річку, то обливали 
один одного водою. У кожному селі їм 

давали зерно, солод, гроші та інші про-
дукти. По закінченні ходи вони поверта-
лися у вихідне (відправне) село, варили 
пиво, заколювали бика, придбаного на 
зібрані гроші, і влаштовували великий 
бенкет на честь Уацілла, прохаючи його 
послати на їхні ниви дощ [85, с. 215]. Був 
у осетинів також спосіб викликати дощ 
шляхом кидання у воду пастуха, який 
начебто затримував для своїх потреб ат-
мосферні опади, щоб не страждати від 
негоди. Відгомін цього звичаю зберігся 
в осетинському традиційному хоровод-
ному танці «Чепена» [80, с. 39; 64, с. 142–
143]. Подібні обряди були поширені і 
серед інших народів, на яких вплинула 
іранська цивілізація, в тому числі й на 
Кавказі [35, с. 184–186]. 

Український Великдень має надзви-
чайно багато спільного з іранським свя-
том Новруз [75, с. 109, 131]. Важливо, що 
мотив прикутого «Ирода», «Триюди», 
якого злить виготовлення писанок, теж 
має виразні іранські паралелі. В авес-
тійській традиції це Ажі Дахака, який у 
більш пізніх версіях іменується Дахака, 
Заххака, Зохак, – триголовий змій, най-
сильніший з усіх творінь Ангро-Майнью 
(Ахрімана). Убивши засновника Новру-
зак – Йіму (Джемшида), Ажі Дахака став 
царем і правив доти, доки його не здолав 
Траетона (Фредон, Ферідон), який заку-
вав його в ланцюги і підвісив закутим 
у вулканічному жерлі гори Демавенд  – 
найвищої вершини масиву Ельбрус у 
північно-західному Ірані. За народни-
ми переказами, звуки, що долинають із 
жерла,  – стогони Ажі Дахаки. Напри-
кінці світової історії, під час заключної 
битви Добра і Зла, Ажі Дахака вирветь-
ся з кайданів, і остаточну перемогу над 
ним одержать Керсаспа (Керсасп) або 
Сам [22, с. 562; 19, с. 462; 88, с. 19, 91; 56, 
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с.  183–198]. Такий міфологічний пер-
сонаж був відомий не лише південним 
іранцям. В осетинській традиції це при-
кутий Артауз, який постійно намагався 
звернути людей з праведного шляху  [1, 
с.  70–71; 27, с.  282–284]. Цей супротив-
ник верховного бога Хуицау виглядає ще 
архаїчнішим за Ажі Дахаку, бо більше 
нагадує Ахрімана. А каракалпаки-мюй-
тени, в етногенезі яких взяли участь іра-
номовні саки та массагети, розповідали 
про боротьбу свого предка Таміна із за-
кутим у ланцюги нечистим у горах Кап-
тау. Так вони називали гори Кавказу та 
півночі Ірану [77, с. 92, 178; 78, с. 148].

Цікаво, що назви українських свят – 
Великдень, Обливальний (Обливаний, 
Водяний) понеділок  – знаходять точні 
відповідності в Ірані. Вони є фактично 
кальками назв давньоіранських доіс-
ламських свят. Українська великодня 
обрядовість становить синкретичну 
цілісність християнських та язичниць-
ких традицій, причому останні наочно 
домінують. Дані середньовічних пи-
семних джерел та пізніші етнографічні 
матеріали про святкування Великодня 
виявляють нерозривний зв’язок весня-
ного свята з етнічною історією народу, 
його місце у духовному та соціальному 
житті етносу, де найяскравіше виража-
ються специфічні особливості етніч-
ної культури. Залучення порівняльних 
фольклорно-етнографічних матеріалів 
уможливлює вирішення таких завдань: 
аналіз характеру та змісту весняної об-
рядовості в українців, зокрема кален-
дарного свята Великдень; визначення 
тенденції розвитку обрядових дій цього 
свята, ототожненого з християнською 
Пасхою, їхньої генетичної основи; дослі-
дження ритуалів свята, їхньої історичної 
спадкоємності, культурно-побутових 

та етнокультурних зв’язків з народами 
Кавказу, Закавказзя, Ірану, Афганіста-
ну, Середньої Азії; стійкості та мінли-
вості весняної обрядовості Великодня 
впродовж тисячоліть; регіональних та 
локальних особливостей в українських 
великодніх обрядах.

Висновки. Таким чином, фольклор-
но-етнографічні дані Ґійома Левассера 
де Боплана про великодні свята є одним 
із найбільш важливих та достовірних 
джерел з вивчення не лише весняної об-
рядовості українського народу як такої, 
а й її зв’язків із календарними обрядами 
народів Кавказу, Середнього та Близь-
кого Сходу, Центральної Азії. Подальше 
вивчення явищ іранського походження 
у культурі України має бути орієнтова-
не на акумулювання якомога більшого 
обсягу фактичного матеріалу та його 
порівняльний аналіз. Це, зокрема, допо-
може уточнити, якою мірою спадщина 
північних іранців проявилася у такому 
явищі середньовічної української історії, 
як козацтво.
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Анотація. Статтю присвячено особливостям одруження українців в умовах російсько-
української війни. Для висвітлення тематики проаналізовано джерела різного інформаційно-
го характеру та способу інтерпретації. Зокрема, нами опрацьовано офіційні та неофіційні 
інтернет-ресурси: інформативно-популярні сайти ЗМІ, офіційні веб-сторінки державних ін-
ституцій та івент-агенцій, також методом включеного спостереження проаналізовано від-
криті сторінки користувачів соціальних мереж, на яких репрезентовано великий обсяг фото- 
та відеоматеріалів весільної тематики сьогодення. У публікації описано весільні практики 
серед військовослужбовців і працівників критичної інфраструктури у фронтових та при-
фронтових зонах; зауважено про поширені формати одруження серед цивільного населення 
в тилових регіонах у час дії воєнного стану; здійснено огляд державно-правових нормативів, 
які уможливлюють різні варіанти офіційної реєстрації шлюбу для військових та пересічних 
українців; охарактеризовано особливості функціонування традиційних та нових атрибутів 
весільної обрядовості. З’ясовано роль народних традицій у формуванні загальнонаціонального 
світогляду, зокрема, йдеться про збереження сімейних цінностей задля піднесення бойового 
духу військовослужбовців, також зазначено про емоційно-мотивуючі аспекти побутування 
складових української етнокультури у час боротьби проти агресора. Розглянуто тенденції 
популяризації етнокультури українців, зокрема її весільної складової, в інформаційному про-
сторі.

Ключові слова: режим воєнного стану; військове весілля; нові формати одруження; обря-
дова атрибутика; загальнонаціональні та сімейні цінності; консолідація українців.

WEDDING IN THE CONDITIONS OF WAR AS A COMPONENT 
OF MODERN ETHNOCULTURE OF UKRAINIANS

Kateryna BEKH
Candidate of Historical Sciences, research fellow at the Ukrainian Ethnological Centre, 
M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the NAS of Ukraine

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the marriage of Ukrainians in the 
conditions of the Russian-Ukrainian war. In order to cover the topic, sources of different informational 
nature and interpretation methods were analyzed. In particular, we processed official and unofficial 
Internet resources: informative and popular mass media sites, official web pages of state institutions 
and event agencies, and also using the method of participant observation we analyzed the open pages 
of social network users, where a large amount of photo and video materials of present day wedding 
themes is represented. The publication describes wedding practices among military personnel and 
critical infrastructure workers in frontline and near-frontline zones; it was noted about the common 
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Постановка проблеми. У час віро-
ломного вторгнення та загарбницького 
окупаційного наступу російської армії 
на територію України надважливим за-
вданням для держави та народу стає збе-
реження та інспірація своєї етнічності. 
Із 24 лютого 2022  р. увесь світ спосте-
рігає за незламністю та згуртованістю 
українців задля наближення перемоги 
та встановлення миру. Консолідаційні 
процеси серед українців набрали обер-
тів не лише в питаннях воєнного та во-
лонтерського характеру, об’єднуючих 
рис, зокрема, набула сімейно-обрядова 
сфера, яка має чи не найбільший етно-
ідентифікаційний потенціал, вона була і 
залишається найважливішим елементом 
етнокультури, механізмом збереженості 
й інспірації етнічності [1, с. 133]. Відтак 
спроба простежити і висвітлити особли-
вості весільних практик у час воєнних 
реалій, з’ясувати роль народних тради-
цій у формуванні національного світо-
гляду, зокрема збереження сімейних 
цінностей для піднесення бойового духу 
військових-захисників, а також виявити 
значення популяризації етнокультури 
українців в інформаційному просторі, 
видається актуальною і заслуговує пиль-
ної дослідницької уваги.

Джерельна база досліджен-
ня. Для об’єктивного висвітлення 

досліджуваної теми було залучено 
джерела різного інформаційного ха-
рактеру та способу інтерпретації. У час 
інноваційних технологій та розвитку 
комунікаційних засобів для глибшо-
го вивчення обраної проблематики та 
для порівняльного аналізу окремих ас-
пектів сучасного весілля в умовах війни 
слугують електронні джерела. Зокрема, 
нами опрацьовано офіційні та неофі-
ційні інтернет-ресурси: інформатив-
но-популярні сайти ЗМІ («Ліга-Закон», 
«Суспільне » «Радіо Байрактар»), офі-
ційні веб-сторінки державних інсти-
туцій (Міністерство юстиції України, 
Міністерство цифрової трансформації) 
та івент-агенцій. Також методом вклю-
ченого спостереження проаналізовано 
відкриті сторінки користувачів соці-
альних мереж, на яких репрезентова-
но великий обсяг фото- та відеомате-
ріалів весільної тематики сьогодення. 
Зауважимо, що користувачі соцмереж 
здійснюють комунікацію та виявляють 
свої реакції на представлений контент, 
відтак можемо моніторити їхні погля-
ди, переконання та самоідентифікацію 
у сфері етнокультури, зокрема через 
весільні та шлюбні практики. Для на-
писання статті послуговувалися науко-
вими публікаціями вітчизняних істори-
ків, соціологів, психологів тощо. 

formats of marriage among the civilian population in the rear regions during the martial law; a 
review of state legal regulations enabling various options for official marriage registration for military 
personnel and ordinary Ukrainians was carried out; features of the functioning of traditional and 
new attributes of wedding rituals are characterized. The role of folk traditions in the formation of the 
national worldview is clarified, in particular, it is about preserving family values in order to raise the 
fighting spirit of military personnel, and the emotional and motivating aspects of the life of the members 
of the Ukrainian ethnoculture during the struggle against the aggressor are also noted. The publication 
examines trends in the popularization of Ukrainian ethnic culture, in particular, its wedding component 
in the information space.

Key words: martial law regime, military wedding, new wedding formats, ritual paraphernalia, 
national and family values, consolidation of Ukrainians.
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Мета статті. Весільна обрядовість як 
один із головних компонентів етнокуль-
тури українців від початку повномасш-
табного вторгнення РФ не лише не при-
пинила своє побутування, а, набувши 
нових форматів та видозмін, продовжує 
розвиватися як у середовищі цивільного 
населення, так і серед військових. Від-
так метою цієї статті є виявлення нових 
явищ весільної обрядовості українців, 
опис форматів засвідчення шлюбу та 
особливостей функціонування весіль-
них атрибутів, висвітлення народного 
сприйняття щодо весільних обрядодій 
та аналіз нормативної бази реєстрації 
шлюбів під час загальнодержавного во-
єнного стану.

Виклад основного матеріалу. З 
часу активних бойових дій на території 
України у засобах масової інформації 
та комунікаційних каналах час від часу 
з’яв ля лися новини про випадки весіль 
на фронті серед військовослужбовців, 
військових медиків, волонтерів. Від по-
чатку повномасштабного вторгнення та 
оголошення воєнного стану на території 
України почастішали повідомлення про 
весілля в умовах війни. Новини із заго-
ловками про весілля в електронних ЗМІ 
серед читачів набирали та продовжують 
набирати чималу кількість переглядів та 
коментарів із привітаннями для наре-
чених. Як свідчать відгуки підписників 
інформаційних каналів, у перші тижні 
війни новини такого характеру для біль-
шості українців були мотивуючими та 
надихаючими у боротьбі проти окупа-
ційного нищення та заявленої ворогом 
«целенаправленной денацификации». 
Кожна новина про подію одруження 
у фронтових чи прифронтових зонах, 
військових частинах сприймалася емо-
ційно стривоженими українцями як 

утвердження національного духу та вва-
жалася логічним кроком до наближення 
перемоги. Весільний контент в інформа-
ційних ресурсах з-поміж експертно-ана-
літичних міркувань та бойових зведень 
став одним із елементів пропаганди на-
ціональної єдності та незламності.

За нашими спостереженнями та з 
урахуванням опрацьованої у відкритих 
джерелах інформації можемо ствер-
джувати, що загрозлива ситуація для 
українців не стала перепоною на шляху 
створення сім’ї, навпаки  – для частини 
неодружених пар війна – це був поштовх 
до узаконення своїх відносин. Зокрема, у 
ЗМІ заступниця міністра юстиції Укра-
їни з питань європейської інтеграції 
В.  Коломієць повідомила, що за перше 
півріччя 2022 року кількість бажаючих 
одружитися зросла до 104 тисяч, минуло-
го року кількість бажаючих одружитись 
у цей період була меншою – 86 тисяч [4]. 
Вітчизняні психологи пояснюють рішен-
ня українців одружитися в напружений 
час бажанням впоратися із тривожніс-
тю та потребою постійної життєвої під-
тримки, що принесла війна, крім цього, 
коли є загроза, люди шукають безпеки і 
переосмислюють та активують власні чи 
національні цінності [10].

З перших днів війни і до сьогодні 
соціальні мережі та комунікаційно-ін-
формаційні канали транслюють повідо-
млення та рясніють показовими світли-
нами, а саме про одруження на фронті 
та у складних умовах військовослуж-
бовців, волонтерів, рятівників, простих 
громадян. З-поміж таких новин корис-
тувачі радо вітають з одруженням на-
самперед військовослужбовців. Поси-
лена увага до весілля серед військових 
спричинена характером війни: україн-
ці ведуть боротьбу проти загарбників 
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за власну свободу, історію, культуру та 
суспільні цінності, а військові перши-
ми зустрічають ворога, демонструючи 
усьому світу звитягу, силу, незламність 
українського народу. Від початку пов-
номасштабного вторгнення позитив-
ний образ українських захисників та 
захисниць ще більше увиразнився на 
противагу російським солдатам. По-
пулярність український воїнів за кож-
ною хвилею контенту про їхнє життя та 
службу лише зростає як серед співвіт-
чизників, так і серед населення дружніх 
країн. Особливе захоплення виклика-
ють військові-жінки, яким вдається на-
рівні з чоловіками тримати оборону на 
лінії фронту, при цьому одружуватися, 
створювати власну сім’ю. На відміну від 
росіян, для яких війна є виключно чо-
ловічою справою, в Україні активні во-
єнні дії ведуть як чоловіки, так і жінки. 
За  інформацією  Міністерства оборони 
України, жінки становлять близько 15% 
від загальної чисельності Збройних сил 
України. Як зауважують активісти, це 
відповідає кращим світовим практи-
кам і стало можливим, зокрема, завдяки 
системній законодавчій та адвокаційній 
роботі, що тривала ще з 2014 року, щодо 
розширення професійних можливос-
тей [5]. Зростає роль жінки у збройних 
силах, зокрема чимало успішних фахів-
чинь з точної стрільби та виконання 
різних бойових завдань. Жінки-волон-
терки проявили надзвичайні організа-
ційні здібності в реалізації логістич-
них операцій та ініціативності щодо 
матеріально-технічного забезпечення. 
Відтак вони створюють міцний тил 
для усіх захисників та постраждалих в 
умовах воєнного повсякдення. В укра-
їнському суспільстві зростає шанобли-
ве ставлення до жінок, професійна та 

волонтерська діяльність яких зосеред-
жена на наближення перемоги. 

У сучасному процесі державотво-
рення та збереження нації українці сфо-
кусувалися на взаємній солідарності, 
згуртованості, на тиловій допомозі, до-
триманні суспільних цінностей та тра-
дицій, притаманних народній культурі. 
В усталених народних поглядах сім’я є 
основою для подальшого становлення 
та виживання нації, зокрема, етнополі-
тологи зауважують, що значення сім’ї 
як ідеальної моделі організації люд-
ського життя залишається на достатньо 
високому рівні в менталітеті сучасних 
українців  [7, с.  110]. Звичаєво-обрядо-
ві норми створення сім’ї є у пріоритеті 
українців. Відтак новинний контент про 
весілля та відомі практики укладання 
шлюбу захисників, волонтерів, військо-
вих медиків та загалом співвітчизників 
у час війни викликає відчуття народ-
ного самоствердження та нескореності, 
а серед військовослужбовців посилює 
моральний дух, дає надію на майбутнє, 
активує бажання захищати сімейно-по-
бутові цінності. 

Величезну роль у популяризації жит-
тєвих віх військових, зокрема їхнього 
одруження, відіграють засоби масової 
інформації, які системно продукують 
тематичні блоки: беруть інтерв’ю, запро-
шують на ефірні програми, допомагають 
реалізовувати особисті прагнення – дов-
гоочікувані зустрічі з близькими, освід-
чення, одруження. Останнім часом ра-
діо «Байрактар» та ювелірним брендом 
«Золотий вік» анонсований проєкт «Ве-
лике військове весілля»  – одруження у 
прямому ефірі одночасно десяти пар, 
серед яких хтось із молодят залучений 
до військової справи та мають особливу 
і вражаючу історію кохання  [2]. Також 
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пам’ятаємо, як у перші тижні повно-
масштабної війни у багатоплатформо-
вих месенджерах ширилися світлини 
та відеозаписи про освідчення на блок-
постах, у військових частинах, медичних 
закладах, а головними героями сюжетів 
були військовослужбовці, поліцейські, 
рятівники, тероборонці.

Весільна обрядовість пересічних 
українців в умовах російської навали 
та постійної небезпеки навіть у тилу за-
знає видозмін та особливого регламен-
ту відповідно до встановленого право-
вого режиму. Уведений воєнний стан в 
Україні передбачає зміни щодо питань 
реєстрації шлюбу. Відповідно до реалій 
сьогодення відомчим Міністерством 
юстиції були оприлюдненні деякі зміни 
в Інструкції з ведення державного ре-
єстру актів цивільного стану громадян 
та пояснено організаційні заходи відді-
лів державної реєстрації актів цивіль-
ного стану  [8]. У нормативно-правових 
документах зазначено про низку опцій 
реєстрації шлюбу та нові алгоритми дис-
танційного укладання шлюбу, а також 
роз’яс нено спрощену процедуру подачі 
пакета документів та оформлення сві-
доцтв про одруження. Українці мають 
право одружуватися як і раніше – після 
поданої заяви в ДРАЦС, шлюб можна за-
реєструвати того ж дня. Військовослуж-
бовці та працівники критичної інфра-
структури (поліцейські, медики) мають 
право зареєструвати шлюб без особистої 
присутності. Для цих особливих катего-
рій громадян, крім реєстрації ДРАЦС, 
акт про шлюб складають командири вій-
ськового формування, де перебувають 
наречені, чи керівники закладу охоро-
ни здоров’я, в якому працюють нарече-
ні  [6]. Крім таких варіантів засвідчен-
ня шлюбу, сьогодні весільні практики 

українців наповнюються й іншими но-
вітніми явищами. Як відомо, Україна на-
лежить до нечисленних країн світу, які 
розвивають тенденцію діджиталізації у 
всіх сферах суспільного та повсякденно-
го життя. Зокрема, Міністерство цифро-
вої трансформації України активізує так 
звану програму «Держава у смартфоні», 
яка передбачає опцію щодо реєстрації 
шлюбу. Відтак розвиток комунікаційно-
технологічних засобів та їхнє широке за-
стосування пришвидшують появу нових 
форматів не тільки укладання шлюбу, 
а й, за нашими спостереженнями, про-
ведення весілля загалом. Мінцифри ще 
у 2021  р. анонсувало цифровізацію па-
кета документів під час подачі заяви на 
одруження, у 2022 р. ця опція повністю 
запрацювала на порталі «Дія»: корис-
тувачі можуть подавати через додаток 
заяву на реєстрацію, а також замовляти 
електронну копію свідоцтва про шлюб. 
Наростання популярності таких циф-
рових застосунків серед частини україн-
ства свідчить, на нашу думку, про певні 
трансформації народного світогляду 
щодо зміни форм укладання шлюбу. Ді-
ючий воєнний стан зумовив освоєння 
інноваційних способів регулювання ак-
тів цивільного стану. У сфері сімейного 
права державотворча політика з часу ро-
сійського збройного вторгнення на сході 
України (2014) намагалася відповідати 
суспільним реаліям та потребам україн-
ців, зокрема, йдеться про реалізацію аль-
тернатив укладання шлюбу. З  29  липня 
2016 року Міністерство юстиції України 
запустило новий сервіс «Шлюб за добу». 
На офіційному сайті Міністерства заува-
жувалося, що сервіс покликаний зроби-
ти одруження максимально зручним та 
комфортним; проєкт передбачає відхід 
від бюрократичних радянських норм, 
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які ще функціонують і термінують очі-
кування українців, які подали заяву, що-
найменше на 30 днів [9]. Перевагами та-
кого сервісу є самостійний вибір парою 
часу та місця, необов’язкове попереднє 
звернення в ДРАЦС та залучення до 
організації реєстрації шлюбу суб’єктів 
господарювання публічного права. Вне-
сення відомостей до Державного реє-
стру актів цивільного стану громадян 
здійснюється не пізніше наступного ро-
бочого дня після проведення реєстрації 
шлюбу. 

Сервіс був запущений насамперед 
у великих містах України та містечках, 
близьких до тимчасово окупованих те-
риторій, з  метою забезпечення реаліза-
ції гарантованого державою права на 
шлюб мешканців тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених 
осіб  [11]. Сьогодні проєкт діє в усіх ре-
гіонах та доступний загалу українців. 
Зокрема, у рамках реалізації цього про-
єкту підприємства, які здійснюють ре-
єстрацію шлюбу, за додаткову плату 
розширюють послуги: організовують 
тематичну церемонію, надають весільну 
атрибутику, святковий одяг, проводять 
фотосесію. Нині практики одружен-
ня українців набувають інноваційно-
технічних рис. Йдеться про укладен-
ня шлюбу через засоби відеозв’язку, в 
онлайн-форматі. Такий варіант реєстра-
ції шлюбу є прийнятним для тих україн-
ців-військових, які знаходяться близько 
до фронтових зон, а наречена та рідні – 
у глибокому тилу. Зокрема, інформація 
щодо таких випадків дистанційного 
одруження, як альтернативного форма-
ту для сьогодення, швидко розтиражо-
вується у ЗМІ. Практики онлайн-весіль 
українці почали освоювати з часу каран-
тинних обмежень у 2020–2021 рр. через 

пандемію Covid-19. Водночас на сьогодні 
більшість пар реєструють шлюб та від-
значають сімейне свято за звичною фор-
мою та правовим порядком з урахуван-
ням воєнного стану. 

Для пересічних українців, які про-
живають у тилових регіонах, повно-
масштабна війна не стала перепоною 
до одруження, але більшість молодят 
відкладають гучні святкування на мир-
ний час, після перемоги. Зауважимо, 
що впродовж восьми років російського 
терору більшість українців організову-
вали весілля із обрядовими церемоніа-
лами та пишними святкуваннями, лише 
у поодиноких випадках обмежувалися 
скромними урочистостями у вузькому 
колі близьких, зважаючи на активні бо-
йові дії та їхні наслідки на сході України. 

Координатори-ведучі підтверджу-
ють, що за місяці повномасштабної вій-
ни темпи діяльності та продукування 
нових послуг зменшилися у сфері весіль-
ної індустрії; також змінюється формат 
весілля у бік камерного святкування, а 
на одруженні присутні лише кілька най-
ближчих родичів чи друзів. Водночас 
наречені, бажаючи скрасити весільний 
день, обирають незвичну тематичну це-
ремонію чи якусь специфічну локацію 
для виконання обряду. Практики про-
ведення звичних для українців весіль з 
повноцінними виконанням низки об-
рядодійств спостерігаються у західних 
регіонах. Водночас, щоб уникнути сус-
пільного осуду щодо пишності сімейно-
го свята та зауваг про його недоречність 
у час, коли гинуть українці від ворожих 
обстрілів, наречені та гості активно не 
висвітлюють подію на своїх персональ-
них сторінках у соціальних мережах. 

Загалом з часу активних бойових 
дій на території України та введення 
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воєнного стану уся весільна обрядовість 
зазнає значних скорочень обрядодій та 
трансформацій, натомість набуває но-
вих, пристосованих до нинішніх умов, 
формовиявів. Тривалість весільного 
дня регламентується комендантською 
годиною, гучна музика та активні тан-
ці замінюють фоновими треками без 
російського репертуару, на весіллях 
з’являється практика перед застіллям та 
віншуванням хвилиною мовчання вша-
нувати загиблих співвітчизників та за-
хисників у російсько-українській війні, 
саме про такі тенденції свідчать праців-
ники весільної сфери [3]. 

У ДРАЦС звітують, що цього року 
побільшало пар у військовій формі, а у 
тренді невеликі швидкі церемонії, адже 
часто наречений одразу йде на фронт. 
Зокрема, релевантною ознакою сього-
часного народного весілля є одяг на-
речених. Від звичного сучасного свят-
кового вбрання (костюми та білі сукні) 
вони здебільшого відмовляються та оби-
рають одяг з традиційними елементами 
та національною символікою, прагнучи 
продемонструвати патріотизм, етнічну 
належність. Найпопулярнішими серед 
молодих є стилізовані та принтовані 
вишивані вироби  – сорочки, сукні та 
костюми в гамі національних кольорів. 
Зокрема, таке вбрання наречені допов-
нюють традиційним весільним голо-
вним убором  – вінком, щоправда, як і 
загалом весільний одяг, виконаним за 
сучасним фасоном. Такий вибір святко-
вого строю як наречених, так і гостей 
свідчить про прагнення виявити патріо-
тизм, показати свою етнічну належність, 
ідентифікувати культурну оригіналь-
ність на тлі інформаційних атак воро-
га про «народное единство». Наречені, 
у парі яких є військовослужбовці, для 

одруження навіть у тилових регіонах 
обирають військову форму, демонстру-
ючи факт належності до Збройних сил 
України. У молодят на лінії фронту та у 
прифронтових зонах вибір весільного 
одягу невеликий. Водночас захисниці 
для одруження спромагаються приміря-
ти на себе образ справжньої нареченої, 
у народному розумінні  – біла сукня та 
фата, поєднуючи їх із мілітарною фор-
мою. Під час воєнного стану в країні 
нових ритуальних функцій набувають 
елементи військової форми. Маємо спо-
стереження про використання каски чи 
тактичного шолома замість церковного 
вінця під час здійснення таїнства він-
чання молодих на фронті. 

Видозмін також зазнала весільна 
атрибутика, набула іншої знаково-сим-
волічної інтерпретації. Усі весільні фло-
ристичні композиції, а це букет нарече-
ної, бутоньєрка нареченого, прикраси 
короваю, святковий декор, зазвичай 
витримані в одному стилі та кольоровій 
гамі вишуканих та екзотичних квітів. 
Сьогодні ж наречені для декорування 
обирають рослинні мотиви народної 
символіки: барвінок, калина, колоски 
пшениці, чорнобривці. Останнім часом 
показовим є використання соняхів  – 
символу сонця та родючості, квітка рос-
лини визначена офіційним символом 
Дня пам’яті захисників держави. Відтак, 
використовуючи на весіллі соняхи, наре-
чені вшановують пам’ять за загиблими 
військовими під час війни. Популярни-
ми стають весільні букети, які склада-
ють із сухоцвітів, штучно забарвлених у 
кольори державного прапора. Новітнім 
символом визвольної війни є рослина 
бавовна, знаковість якої нині має мілі-
арне походження: несподівані вибухи 
на території ворожої країни у росіян 
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викликають неабияке здивування та 
сіють паніку, а найпоширенішою реак-
цією у російських ЗМІ на надзвичайну 
ситуацію є «хлопкі». Ці вигуки співз-
вучні зі словом «хлопок» (рос.), а змісто-
вий український відповідник – це назва 
рослини  – бавовна. Кмітливі українці 
швидко перетворили це у популярний 
наратив, який, зокрема, відображається 
й у весільній обрядовості – чимало наре-
чених, зокрема тих, що на фронті, дода-
ють до весільного букету гілля бавовни, 
прикрашають зачіску пишними квітами 
рослини чи чіпляють нареченому як аль-
тернативу бутоньєрки.

Новим явищем українського весіл-
ля є благодійні збори. Наречені прий-
мають подарунки у вигляді грошового 
еквівалента, спеціально встановлюючи 
«скриньку для ЗСУ», яку наповнюють 
донатами гості. Зібрані кошти переда-
ють до благодійних фондів на потреби 
військовослужбовців або безпосередньо 
на рахунки знайомих у бойових підроз-
ділах. 

Із традиційної української атрибути-
ки найстійкішими на сьогодні у побуту-
ванні залишаються коровай та рушник. 
Водночас обрядодії з ними значно скоро-
чені. Зазначимо, що рушник не втратив 
свого значення в комплексі весільних 
обрядодій, а є тим основним чинником, 
що об’єднує предметну і ритуальну на-
повненість і значимість весілля, регла-
ментує зв’язок між молодими (одночасне 
ступання на рушник, обв’язування рук) 
та із навколишнім світом. Відтак, незва-
жаючи на скорочення функціонального 
та санкціонованого навантаження, руш-
ник досі символізує єдність пари. У тра-
диційному весіллі коровай був присут-
ній у кульмінаційних дійствах, атрибут 
функціонує й на сучасних церемоніалах 

поряд із кондитерським популярним 
виробом – тортом. Зауважимо, що в на-
родному уявленні спільне споживання 
ритуальної їжі засвідчує про силу, єд-
ність та згуртованість. На думку сучас-
них українських дослідників, коровай 
символізує продовження роду. Зокрема, 
поширене побутування короваю під час 
одружень військовослужбовців, про що 
свідчить низка світлин у ЗМІ. 

На військовому весіллі нових функ-
цій набувають запрошені присутні, зо-
крема, головними розпорядниками ста-
ють командири, яким надається право 
реєстрації шлюбу своїх підлеглих, та вій-
ськові капелани, які проводять таїнство 
вінчання, а бойові побратими та посе-
стри стають весільними свідками. Саме 
ж вінчання організовують у найближчих 
храмах прифронтової зони чи на імпро-
візованій локації біля бойових постів, де 
замість ошатного декору майорять бойо-
ві та державні стяги. 

Висновки. Зауважимо, що у тради-
ційному світогляді українців відбуваєть-
ся народна оцінка матеріальних, мораль-
них та естетичних аспектів одруження в 
мілітаризованих умовах. Власне ж весіл-
ля у воєнний період набуває позитив-
ної, здебільшого сторонньої, оцінки, а 
обов’язковість виконання усіх санкціо-
нованих обрядодій відходить на другий 
план, головним стає факт узаконення 
відносин та створення нової української 
сім’ї у складний для Вітчизни час. Як ба-
чимо, відбуваються не тільки трансфор-
мації весільних церемоніалів, українське 
суспільство прагне до остаточного та 
безповоротного відходу від радянської 
обрядовості, відбувається вирізнення 
своєї культурної ідентичності через ве-
сільні, шлюбні, сімейні аспекти та утвер-
дження загальнонаціональних духовних 
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цінностей. Відтак, на противагу очіку-
ванням ворожої сторони щодо внутріш-
ньої національно-духовної дестабілі-
зації, українці продовжують зберігати 
основні складові етнокультури та роз-
вивати нові ритуальні практики з ура-
хуванням інноваційних можливостей та 
відповідно до викликів сьогодення.
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У сучасному процесі державотворення та збережен-
ня нації українці сфокусувалися на взаємній солідарності, 
згуртованості, на тиловій допомозі, дотриманні суспільних 
цінностей та традицій, притаманних народній культурі. В 
усталених народних поглядах сім’я є основою для подаль-
шого становлення та виживання нації, зокрема, етнополі-
тологи зауважують, що значення сім’ї як ідеальної моделі 
організації людського життя залишається на достатньо ви-
сокому рівні в менталітеті сучасних українців.
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Анотація. З 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація розв’язала повномасштабну 
війну і вторглася на українські території з кількох напрямків, Україна зіткнулася з найбіль-
шою міграційною кризою від часів Другої світової війни. Понад третина українців вимуше-
ні були залишити свої домівки. Для Західної Європи ці події також спричинили найбільшу 
міграційну кризу, починаючи з середини ХХ століття. За останніми даними ООН, станом 
на кінець жовтня у Європі наразі перебуває щонайменше 7700000 біженців, 4300000 біжен-
ців отримали статус тимчасового захисту ЄС або аналогічний статус від країн-не членів 
ЄС. Варто зазначити, що точну кількість українських біженців встановити важко. Укра-
їнці перетинають кордон в обох напрямках. Частина людей, що тимчасово перебувають в 
ЄС, не реєструються як особи, що потребують тимчасового захисту, а перебувають там 
як туристи. Українські мігранти стикаються з низкою проблем в приймаючих країнах, а 
саме з нестачею коштів для життя, відсутністю житла, важкістю працевлаштування, 
труднощами із вивчення місцевих мов, проблемами із навчанням дітей в місцевих школах. 
Поступово відбуваються процеси інтеграції українських біженців в різних країнах Європи. 
Проте важливим є питання встановлення намірів повернення на Батьківщину. Адже зво-
ротна міграція буде впливати на повоєнний розвиток України. Важливим фактором є те, 
що переважна більшість жінок з неповнолітніми дітьми вимушені були залишити в Україні 
своїх чоловіків. Більшість сімей після припинення дії воєнного стану і заборони на перетин 
кордону для чоловіків намагатиметься об’єднатися. Головне питання полягатиме в тому, 
яка тенденція переважатиме: чи повернення жінок з дітьми додому, чи, навпаки, переїзд чо-
ловіків до своїх дружин за кордон.

Всі ці події потребують прискіпливого вивчення з метою прогнозування подальшого роз-
витку міграції українського населення.

Ключові слова: масова вимушена міграція; російсько-українська війна; адаптація бі-
женців.
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Annotation. Since February 24, 2022, when the Russian Federation launched a full-scale war 
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homes. For Western Europe, these events also caused the biggest migration crisis since the middle of 
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Всебічне вивчення контексту мігра-
ції та умов перебування українських бі-
женців в різних європейських країнах 
дасть нам можливість передбачити і 
спланувати процеси адаптації українців 
в нових умовах, а також масштаби та 
умови зворотної міграції. Також прискі-
пливе вивчення мотивів міграції та умов 
перебування в європейських країнах до-
поможе відкоригувати державні політи-
ки щодо створення оптимальних умов 
для повернення українських біженців в 
Україну.

Основними джерелами для написан-
ня статті стали соціологічні досліджен-
ня, проведені як в Україні, так і в інших 
країнах Європи, а саме Центром Разум-
кова, Агенцією з міграції ООН та ін-
шими дослідницькими центрами. Крім 
того, наше дослідження доповнене різ-
ними онлайн-джерелами, де дослідники 
і журналісти намагаються дати оцінку 
потужній міграційній кризі, що розгор-
тається. Оскільки явище, яке вивчаєть-
ся, є відносно новим, аналітичних статей 
та досліджень наразі не так багато.

Мета статті  – дати оцінку характе-
ру та особливостей міграційної кризи в 
Україні та країнах Європи, спричиненої 
вторгненням Російської Федерації на те-
риторію України.

За даними ООН, станом на 7 червня 
кордон з Євросоюзом перетнуло щонай-
менше 7,3 мільйона осіб. Щоправда, за-
значається, що у зворотному напрямку 
кордон з Україною перетнуло 2,3 міль-
йона осіб. Відповідно до нових даних 
щонайменше 4,8 мільйона українських 
біженців вже зареєстровані в різних 
країнах Європейського Союзу та інших 
країнах Західної Європи.

З початку міграційної кризи країни 
Європи запровадили заходи тимчасово-
го захисту. Такий статус діє у всіх краї-
нах Євросоюзу, у Швейцарії та Англії. 
Відповідно до останніх даних на статус 
тимчасового захисту (ЄС), або подібний 
в інших країнах Західної Європи, вже 
подалося близько 4,3 мільйона осіб  [5]. 
Проте варто зазначити, що в статистиці є 
певні неточності. Достеменно невідомо, 
скільки людей зараз перебуває в Європі 

the 20th century. According to the latest UN data, as of the end of October, there are currently at least 
7,700,000 refugees in Europe, 4,300,000 refugees have received the status of temporary EU protection, 
or a similar status from non-EU countries. It is worth noting that it is difficult to establish the exact 
number of Ukrainian refugees. Ukrainians cross the border in both directions. Some people temporarily 
staying in the EU are not registered as persons in need of temporary protection, but stay there as tourists.
Ukrainian migrants face a lot of problems in the host countries, namely lack of funds for living, lack 
of housing, labor difficulties, difficulties in learning local languages, problems with teaching children 
in local schools. Gradually, the processes of integration of Ukrainian refugees in different European 
countries are taking place. However, the issue of establishing intentions to return to their homeland is 
important. After all, reverse migration will affect the post-war development of Ukraine. An important 
factor is the fact that the vast majority of women with minor children were forced to leave their 
husbands in Ukraine. Most families will try to unite after the end of martial law and the ban on crossing 
the border for men. The main question will be which trend will prevail: women returning home with 
children or, on the contrary, men moving to their wives abroad.

All these events require careful study in order to forecast the further development of the migration 
of the Ukrainian population.

Key words: mass forced migration; Russian-Ukrainian war; adaptation of refugees.
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без подання на статус тимчасового при-
хистку. Крім того, процес переміщення 
ще досі триває, а з останніми нападами 
на українську енергетичну систему у 
переддень зими можна очікувати нових 
хвиль біженців з України до інших країн 
Європи. Частина біженців перебувають 
в певних європейських країнах транзи-
том, чекають на відкриття віз в інші кра-
їни, наприклад, у Сполучені Штати Аме-
рики, Канаду. Деякі біженці подають на 
відмову від статусу тимчасового захисту 
в одних країнах Європи і намагаються 
отримати в інших. Саме тому встанови-
ти точну кількість українських біженців 
в конкретних країнах наразі досить про-
блематично.

Країни Європейського Союзу схва-
лили рішення надавати українським 
біженцям, які залишили рідну країну 
через російське повномасштабне втор-
гнення, особливого статусу тимчасового 
захисту. Таке рішення було прийняте 4 
березня 2022  р. Європейською комісі-
єю. Усі громадяни України, а також гро-
мадяни інших країн, що мають право 
на проживання в Україні, автоматично 
отримали право жити в ЄС. Крім того, 
такі громадяни України отримали також 
право працювати, отримувати соціальну 
та фінансову підтримку, медичне забез-
печення та освітні послуги. Такий ста-
тус українці отримали на період одного 
року з можливим правом на продовжен-
ня, якщо війна триватиме далі. Також 
період дії статусу тимчасового захисту 
може бути і скороченим у разі стабіліза-
ції ситуації в Україні.

Для оцінки умов та перспектив пе-
ребування українських біженців важ-
ливим є рівень підтримки українців в 
приймаючих країнах. Зокрема, за ре-
зультатами дослідження соціологічної 

служби Франції, яке було проведене на 
початку березня в Німеччині, Франції, 
Італії та Польщі, жителі цих країн де-
монстрували високий рівень підтримки 
та солідарність з українцями. Переваж-
на більшість опитаних погоджуються 
і підтримують рішення про прийняття 
українських біженців (87%). Зокрема, 
серед поляків таких 92%, серед німців – 
90%, серед французів – 80%. Цей показ-
ник набагато вищий, ніж був у 2014 році. 
Імовірно, що з плином часу рівень під-
тримки українців знизиться, проте те-
перішній рівень підтримки свідчить про 
велику солідарність з українцями насе-
лення країн ЄС [8].

Найбільший відсоток переселенців 
залишило країну в перший місяць по-
вномасштабної війни. Потік людей був 
настільки великим, що пропускні пунк-
ти не справлялися з напливом утікачів. 
Переважно кордон перетинали літні 
люди, жінки з дітьми. Перетин кордону 
відбувався приватним автотранспор-
том, рейсовими автобусами. Крім того, 
значна кількість людей перетинала кор-
дон пішки. Біля пунктів пропуску з боку 
України та сусідніх держав волонтери 
розгорнули місця обігріву, харчування 
та іншої найнеобхіднішої допомоги.

Відразу після початку війни і виник-
нення масштабної міграційної кризи пе-
ред урядами країн ЄС постало питання, 
де і як розселяти біженців, як і на яких 
умовах надавати їм прихисток, гумані-
тарну допомогу. В багатьох країнах осно-
вною формою було обрано розселення в 
родинах місцевих громадян, а не в тим-
часових таборах для біженців. Таким 
шляхом пішли Франція, Велика Брита-
нія, Швейцарія та інші країни. Така фор-
ма розселення дає позитивні результати 
в питаннях початкової адаптації. Адже 
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дуже часто приймаюча родина починає 
опікуватися новоприбулими, пояснює 
основні моменти життя в новій країні. 
В таких умовах адаптація відбувається 
значно швидше і м’якше.

Новим підходом у політиці щодо бі-
женців став також дозвіл на працевла-
штування всім українцям, що змушені 
були виїхати з країни через військові дії 
з 24 лютого 2022 року. Цією можливістю 
скористалися багато українських пере-
селенців. Так, за повідомленням від 5 
серпня Швейцарської служби зайнятос-
ті, в Швейцарії знайшли роботу майже 
10% українців працездатного віку  [1]. 
За останніми даними, 28% біженців в 
ЄС вже працевлаштовані  [4]. Але варто 
окреслити обмеження, з якими зіткну-
лися українці в питаннях працевла-
штування. Основна проблема полягає в 
мовному бар’єрі. Незнання місцевих мов 
було визначено українцями як головна 
причина відсутності доступу до місце-
вого ринку праці  [3, с.  6]. Для пошуку 
роботи потрібне знання місцевих мов на 
кваліфікаційному рівні щонайменше В1 
або володіння англійською мовою. Саме 
тому мовний бар’єр не дає повною мі-
рою скористатися можливостями щодо 
працевлаштування. Іншою проблемою, з 
якою зіткнулися українські біженці, є те, 
що більшість переселенців – це жінки з 
малолітніми дітьми і для працевлашту-
вання потрібно користуватися послуга-
ми дитячих закладів. Не у всіх країнах 
такі заклади є доступними і представле-
ні в достатній кількості.

Для розуміння демографічного пор-
трета українських біженців варто роз-
глянути результати дослідження, про-
веденого УВКБ ООН в кількох сусідніх 
з Україною країнах. Партнери опитали 
близько 4900 біженців з України в Чехії, 

Угорщині, Республіці Молдова, Польщі, 
Румунії та Словаччині в період із серед-
ини травня до середини червня 2022 
року. За результатами дослідження серед 
українців, що залишили Україну після 
початку повномасштабного вторгнення, 
90% складають жінки та діти  [3]. Висо-
кий відсоток жінок серед українських бі-
женців підтверджує також дослідження 
Центру Разумкова (проведене в липні – 
серпні 2022 року в країнах ЄС та інших 
сусідніх країнах) [9]. За цим досліджен-
ням, серед переселенців 93% – це жінки. 
Це пов’язане в першу чергу з тим, що 
відразу після початку повномасштабних 
військових дій Україна оголосила мобі-
лізацію і закрила кордони для чоловічо-
го населення України. Найбільший від-
соток українських біженців – це жителі 
міст (90%), найбільше біженців виїхали 
з центральних регіонів України (45%), в 
тому числі Києва та області (32%) [9].

Як зазначається в дослідженні ООН, 
73% українців покинули країну в супро-
воді інших членів родини, але при цьому 
82% були змушені залишити в Україні 
принаймні одного найближчого родича. 
71% опитаних виїхали з країни з непо-
внолітніми дітьми. 21% супроводжува-
ли людей пенсійного віку. 23% опитаних 
супроводжували принаймні одну особу 
із особливими потребами [3, с. 6]. Оче-
видно, що переважна більшість жінок з 
неповнолітніми дітьми вимушені були 
залишити в Україні своїх чоловіків. Цей 
фактор буде значною мірою впливати 
на розвиток міграції в майбутньому. 
Більшість сімей після припинення дії 
воєнного стану і заборони на перетин 
кордону для чоловіків намагатиметься 
об’єднатися. Головне питання полягати-
ме в тому, яка тенденція переважатиме: 
чи повернення жінок з дітьми додому, 
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чи, навпаки, переїзд чоловіків до своїх 
дружин за кордон.

Відповідно до результатів вищена-
веденого дослідження переважна біль-
шість респондентів змушена була зали-
шити своїх членів родини в Україні через 
обов’язкову масову мобілізацію (61%), 
а також тому, що інші члени родини не 
хотіли виїжджати з країни (48%). 76% 
опитаних до того, як залишили Україну, 
мали роботу і були економічно актив-
ними людьми. Тільки 8% займалися до-
могосподарством, 9% були вже на пенсії. 
Крім того, в дослідженні були наведені 
основні потреби, з якими зіткнулися ви-
мушені мігранти з України. Серед них 
найбільш нагальними були визначені 
нестача грошей (44%), працевлаштуван-
ня (40%) та житло (38%). Рівень освіти 
українських біженців досить високий. 
Принаймні 77% українських мігрантів 
мали технічну або вищу освіту. 

Важливі результати зазначеного до-
слідження стосуються встановлення на-
мірів і очікувань українських біженців. 
У звіті «Життя в очікуванні: профілі та 
наміри біженців з України» показано, як 
біженці постійно висловлюють занепо-
коєння щодо свого майбутнього через 
триваючу війну, яка заважає їм будувати 
надійні довгострокові плани.

Переважна більшість українських бі-
женців мають надію повернутися додо-
му чимшвидше, але близько двох третин 
планують залишатися в своїх теперішніх 
приймаючих країнах, допоки військові 
дії не припиняться і безпекова ситуація 
покращиться. 

Щодо планів на майбутнє, то 65% 
українських біженців планували в най-
ближчі місяці лишатися в приймаючих 
країнах, тоді як 9% – переїхати до інших 
країн ЄС або в США чи Канаду. 16% 

біженців висловлювали свої бажання 
найближчим часом повернутися в Укра-
їну. Проте більшість планувало повер-
нутися лише тимчасово, щоб провідати 
рідних, перевірити майно, допомогти 
іншим родичам евакуюватися. Ті, хто 
планував повернення додому, мав на-
дію на те, що безпекова ситуація скоро 
покращиться. Найбільше людей, які хо-
тіли повернутися назад в Україну, мали 
особливі потреби або піклувалися про 
таких членів родини. З тих, хто хоче по-
вернутися, 40% планували зробити це в 
наступному місяці. 

Цікаво, що більшість з тих людей, які 
планували повернутися в Україну най-
ближчим часом, є мешканцями міста Ки-
єва (21%) та Закарпатської області (30%). 
Це може бути пов’язане як із питаннями 
безпеки, адже Закарпатська область від-
носно безпечна і віддалена від бойових 
дій, так і з питаннями рівня життя, адже 
в Києві переселенці могли мати кра-
щі можливості та вищий рівень життя, 
аніж зараз мають у приймаючих країнах. 
Важливим також є те, що більшість рес-
пондентів зазначили, що їхні родичі, які 
лишилися в Україні, також брали участь 
у прийнятті рішення, куди їхати і де за-
лишатися родинам біженців. За резуль-
татами цитованого опитування, великий 
відсоток українських біженців (82) – це 
люди, які в результаті війни змушені 
були залишити інших близьких членів 
своїх родин. Такий високий показник 
дає підстави передбачувати в майбут-
ньому більший рівень бажання поверну-
тися додому з метою возз’єднання сімей.

Наступне дослідження портрета та 
намірів українських біженців (проведе-
не наприкінці літа 2022 року) показує 
певну динаміку в їхніх планах щодо по-
вернення додому. 13% висловили намір 
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повернутися в Україну в найближчі три 
місяці. 22% з тих, хто планує поверну-
тися в Україну в найближчі три місяці, 
вже тимчасово відвідували Україну. Але 
при цьому 81% респондентів висловили 
надію та бажання повернутися до своєї 
рідної країни у майбутньому. З тих лю-
дей, хто планував повернутися в Україну 
найближчим часом, 49% називали осно-
вною причиною бажання возз’єднатися 
з іншими членами своєї родини і 32% – 
прагнення повернутися до свого звич-
ного культурного оточення  [4]. Отже, 
як бачимо, прагнення до возз’єднання 
родин є важливим фактором у теперіш-
ній і майбутній міграції українських бі-
женців. Питання полягає в тому, який 
вектор буде головним після припинення 
військових дій – з України чи, навпаки, 
в Україну. Але, як неодноразово заявля-
ли експерти з міграційних процесів, чим 
довше триватиме війна, тим менший від-
соток українських біженців висловлюва-
тиме бажання повернутися. Адже на цей 
процес впливатимуть процеси адапта-
ції до місцевих умов, працевлаштуван-
ня, адаптація дітей до місцевої системи 
освіти тощо. Отже, плани біженців щодо 
того, чи залишатися на місці, чи повер-
нутися, суттєво відрізнятимуться за-
лежно від регіону їхнього походження, 
часу, що минув з моменту переміщення, 
та країн, які їх зараз приймають. 

Хоча процес спричиненої війною 
міграції триває, можемо спостерігати і 
зворотну міграцію. Частина людей по-
вертається до своїх полишених домівок, 
частина намагається перевірити своє 
майно, провідати рідних або допомогти 
родичам залишити країну. 

В липні був презентований проект 
плану розвитку України. Окремий розділ 
цього плану присвячений перспективам 

повернення ВПО та українцям, які ви-
їхали за кордон після 24 лютого 2022 
року. Головна мета плану – це створення 
передумов для повернення українських 
громадян. В документі, зокрема, зазна-
чається, що українська держава має по-
дбати про створення сприятливих умов, 
які б заохочували повернення україн-
ських біженців додому, адже Україна 
буде конкурувати з ЄС в питаннях ство-
рення найбільш оптимальних інтегра-
ційних умов для вимушених мігрантів. 
Тому в питаннях дотримання свобод і 
прав, інвестиційної привабливості, інф-
раструктурного розвитку Україна має 
стати навіть більш привабливою за кра-
їни ЄС. Це важкий та важливий виклик 
для сьогоденної України, враховуючи 
той факт, що війна триває й інфраструк-
тура України продовжує зазнавати руй-
нувань [11].

Цікавими є результати та висновки 
дослідження Центру Разумкова щодо по-
вернення громадян України, які на почат-
ку вторгнення виїхали за кордон, а тепер 
повертаються в Україну. Серед опитаних 
респондентів 63,4% були люди з дітьми. 
Водночас серед тих, хто вже повернувся 
в Україну з дітьми, були лише 44,8%, тоб-
то менше половини. Автори дослідження 
цю тенденцію пояснюють тим, що сім’ї з 
дітьми могли краще інтегруватися в ото-
чення, оскільки почали відвідувати шко-
ли та інші заклади освіти [10]. Ймовірно, 
це так і є. Крім того, менший відсоток 
сімей з дітьми, що повертаються, може 
бути пояснений також і тим, що до без-
пеки дітей батьки висувають більші ви-
моги, ніж до власної безпеки. 

Рушійними для міграції стали не 
лише питання безпеки, але й економічні 
проблеми. Внаслідок повномасштабного 
вторгнення агресора багато українців 
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лишилося без надійного прибутку. На-
разі немає достовірних даних, скільки 
людей в Україні втратили роботу або 
наскільки знизився рівень доходу до-
могосподарств. За останніми оцінками 
Світового банку, від початку війни рі-
вень бідності в Україні збільшився в 10 
разів [12]. За прогнозами, до кінця 2022 
року рівень бідності може зрости з до-
воєнних 2% до 25%. Саме тому еконо-
мічний стимул виїзду за кордон може 
бути досить вагомим серед певних со-
ціальних груп. Так, за даними Міжна-
родної організації міграції, 60% людей, 
які мали роботу до війни, втратили її 
через війну  [7]. Водночас за даними від 
23 липня, лише 28% ВПО, які не мали 
роботи до війни або втратили її після 
початку вторгнення, змогли знайти нову 
роботу. Також у дослідженні вказано, 
що сукупний дохід на домогосподарство 
суттєво знизився. 38% людей з числа 
переселенців зазначили, що сукупний 
сімейних дохід становить 5000 грн., що 
взагалі є меншим, ніж мінімальна заро-
бітна плата. Крім того, більшість пере-
селенців змушені орендувати житло са-
мостійно, що робить фінансовий тягар 
ще більш помітним. Ці фактори можуть 
бути важливими у прийнятті рішення 
щодо виїзду за кордон, адже майже усі 
європейські країни дали дозвіл україн-
ським біженцям працювати, надається 
безкоштовне житло та різного рівня со-
ціальні виплати. За останніми даними 
дослідження «Життя на паузі», вже 28% 
українських біженців працездатного 
віку працевлаштовані в країнах Європи, 
що можна вважати досить високим по-
казником. 47% респондентів зазначили, 
що головним джерелом їхнього прибут-
ку є соціальна допомога в приймаючих 
країнах [4].

Співробітники Інституту демографії 
зазначають, що, проводячи оцінку пер-
спектив повернення до України тих, хто 
виїхав після 24 лютого, потрібно брати 
до уваги їх поділ на дві цілком нерівні 
за масштабами групи. А саме, як зазна-
чає колектив авторів, переважну части-
ну становлять ті, хто залишив Україну у 
пошуках базової безпеки, другу, доволі 
незначну, – ті, хто прийняв рішення ско-
ристатися перспективою мігрувати до 
більш економічно розвиненої, заможної 
країни. Далі, проводячи оцінку перспек-
тив повернення людей із вищенаведених 
груп мігрантів, дослідники зазначають, 
що не варто намагатися повернути лю-
дей з другої групи. Адже їхній вибір був 
цілком свідомим. Водночас необхід-
но докласти максимальних зусиль для 
створення умов повернення матерів із 
дітьми, а не отримати після закінчення 
війни масовий виїзд за кордон їхніх чо-
ловіків, адже, за різними оцінками, праг-
нуть повернутися в Україну від 60 до 90 
відсотків українців, що виїхали після по-
вномасштабного вторгнення [8].

За останніми даними швейцарсько-
го уряду, в країні отримали статус тим-
часового захисту категорії s понад 61000 
осіб. Цей статус дійсний рік і може бути 
продовжений, він дає право на навчання 
та роботу в країні. У зв’язку з атаками 
Росії на українську енергетичну систему 
в Швейцарії очікують на нову хвилю бі-
женців з України. В жовтні швейцарські 
урядові організації почали планувати 
збільшення та облаштування тимчасо-
вого житла для можливої нової хвилі бі-
женців з України [2].

Спеціальний захисний статус для 
українців був активований весною 2022 
року вперше з моменту його створення 
після війни на Балканах у 1990-х роках. 
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Цей статус покликаний забезпечити 
необхідний захист людей, що рятуються 
від війни. Крім того, він дає можливість 
зменшити навантаження на звичну сис-
тему надання притулку, адже передбачає 
швидку систему проходження усіх необ-
хідних процедур.

Право на тимчасовий захист може 
продовжуватися кожен рік, допоки бі-
женцям може загрожувати небезпека 
в Україні. Якщо протягом 5 років цей 
статус не відмінять, він буде замінений 
на звичайний вид на проживання кате-
горії В. 

У кантоні Цюрих проживає найбіль-
ша кількість українців зі статусом s  – 
10925 осіб (відповідно до останніх даних 
від 9 серпня). Наступні кантони з най-
більшою кількістю українців  – це Берн 
(7418) та Во (5511) (відповідно до даних 
від 9 серпня). 

Значна частина українців у Швейца-
рії вже скористалася можливістю пра-
цевлаштування. За останньою інфор-
мацією, з 33645 осіб працездатного віку 
(від 18 до 64 років) 3375 мають роботу. 
Це означає, що рівень зайнятості вже 
складає 10%. Вважається, що кількість 
виданих дозволів на роботу навіть є 
більшою, оскільки вони видаються із за-
тримкою. Зазначається, що хоча такий 
показник може здатися занизьким, про-
те він у цілому значно вищий, ніж зазви-
чай серед біженців з інших країн і з інши-
ми статусами прихистку. І це за умови, 
що більшість українських біженців – це 
жінки часто з малолітніми дітьми, ко-
трі в принципі мають обмеження щодо 
можливості працевлаштування. В ціло-
му близько 5% прохачів притулку зна-
ходять роботу через шість місяців після 
прибуття. Майже чверть українських бі-
женців, що знайшли роботу, працюють 

в готельному та ресторанному секторах. 
Майже кожен п’ятий біженець (17%) 
працює в секторі «Планування, консал-
тинг, ІТ». У сільському господарстві та 
освіті працюють відповідно 8% та 7% 
українців. 

Багато серед українських біженців 
дітей та неповнолітніх осіб. Так, за офі-
ційними даними, 17263 українців, що 
отримали статус s, – це особи від 4 до 17 
років. Переважна більшість українських 
школярів відвідують наразі швейцарські 
загальноосвітні школи. В Швейцарії від-
відування загальноосвітньої школи є 
обов’язковим у віці з 4 до 16 років. Для 
українських дітей є дві можливості: або 
доєднатися до класу для іноземців, або 
відвідувати школу на загальних умовах. 
Для учнів середніх класів школи часто 
організовують інтенсивні мовні курси. 
Тут варто сказати, що система освіти і 
догляду за дітьми в Швейцарії має свої 
особливості. Гарантована від держави 
школа (для дітей віком від 4 до 16 років) 
в більшості кантонів триває з 08.00 до 
11.45. Групи подовженого дня платні і є 
досить дорогими. Саме тому більшість 
українських матерів малолітніх дітей не 
можуть влаштуватися на роботу, оскіль-
ки є, по суті, матерями-одиначками в цій 
країні, а доступна мінімальна заробітна 
плата не дає можливості покрити витра-
ти на платні дитячі садки та групи про-
довженого дня [6].

Отже, після розв’язання Росією пов-
номасштабної війни проти України міль-
йони українських громадян були виму-
шені залишити свої домівки. Значна 
кількість українців виїхали за кордон, а 
саме в країни ЄС та країни Західної Єв-
ропи. Після переїзду українці стикну-
лися з низкою проблем: пошук житла, 
медичне обслуговування, забезпечення 
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освіти для дітей, пошук роботи, вивчен-
ня місцевих мов, культурна адаптація 
тощо. Отже, питання масової вимушеної 
міграції українців має багато вимірів для 
вивчення та осмислення їх наслідків. Є 
зрозумілим, що українські біженці, се-
ред яких більшість становлять жінки 
працездатного віку та малолітні діти,  – 
це великий демографічний ресурс. За 
цей ресурс Україні доведеться змагати-
ся, коли припиниться війна і настане час 
післявоєнного відновлення. 
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ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО КРАЇН ЄВРОПИ 
ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ У ПРОТИСТОЯННІ ЗБРОЙНІЙ АГРЕСІЇ 
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Анотація. У статті проаналізовано та підкреслено важливу роль української діаспо-
ри країн Європи та Північної Америки, яку вона продовжує відігравати після повномасш-
табного вторгнення збройних сил Росії в Україну. Охарактеризовано підтримку українців 
діаспорою в умовах підступної та неспровокованої військової агресії РФ проти України та 
українців. Зокрема, представлено актуальний стан вивчення ролі закордонного українства 
країн Європи та Північної Америки. Простежено, яким чином українська діаспора за допо-
могою як урядових, так і неурядових міжнародних гуманітарних організацій від початку вій-
ськового конфлікту продовжує підтримувати Українську державу та допомагає подолати 
наслідки збройної експансії РФ. Виявлено, що після збройної агресії РФ на територію Україн-
ської держави українська діаспора активно включилася у боротьбу за збереження української 
державності, етнокультурного простору, етнічної культури та ідентичності. Показано, 
що українські громади за кордоном взяли на себе інформаційну, дипломатичну, фінансову, гу-
манітарну, військову, культурну та соціальну роботу. З’ясовано, що закордонне українство 
постійно прискорює перемогу України в російсько-українській війні, активно підтримуючи 
біженців та переселенців, надаючи дипломатичну та фінансову підтримку через міжнародні 
та гуманітарні програми й фонди, знаходячи тимчасовий прихисток, сприяючи надходжен-
ню військової, медичної та гуманітарної допомоги в Україну, обмежуючи інфотерор в медіа 
та кіберпросторі. Обґрунтовано, що за сприяння закордонних українців діють соціально-гу-
манітарні центри допомоги як від волонтерів, так і від міжнародних благодійних організацій. 
Висвітлено, що посольства України у тісній співпраці з закордонними українцями активно 
поширюють знання про Україну, її минуле й сучасність, сприяючи, таким чином, подальшій 
консолідації України як держави-стратегічного партнера з давньою історією, багатою куль-
турою та чітко визначеними європейськими і північноатлантичними перспективами.

Ключові слова: закордонне українство; українська діаспора; Європа; Сполучені Штати 
Америки; Канада; збройна агресія Росії проти України.

UKRAINIANS IN COUNTRIES OF EUROPE 
AND NORTH AMERICA OPPOSING ARMED AGGRESSION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINE
Liubov OTROSHKO
research fellow of the Department of Ukrainian Ethnology of RIUS

Annotation. The article analyzes and emphasizes the important role of the Ukrainian diaspora in 
the countries of Europe and North America, it continues to play after the full-scale invasion of Ukraine 
by Russian armed forces. The support of Ukrainians by the diaspora in the conditions of insidious 
and unprovoked military aggression of the Russian Federation against Ukraine and Ukrainians is 
characterized. In particular, the current state of studying the role of Ukrainians abroad in European 
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Актуальність дослідження. В умовах 
збройного протистояння з Російською 
Федерацією (далі  – РФ) закордонне 
українство стало значною підтримкою, 
«голосом України» у світі, а також опо-
середковано постраждалою стороною 
у гібридній війні, що розпочав Кремль 
проти українського народу. Певний час, 
а точніше, весь час, відколи РФ очолив 
путінський уряд, як в Україні, так і за її 
межами велася прихована підготовка до 
поступового повернення її до складу «Ве-
ликороссийской неоимперии», або реін-
карнації «Союза-2.0». Підготовка йшла 
як на ідеологічному, так і на культурному, 
економічному, фінансовому, торговель-
ному, міжнародному, дипломатичному 
та інших фронтах, як на загальноукраїн-
ському, так і на міждержавному рівнях. 
Прихована робота, що велася проти укра-
їнського народу, стала ще й «культурною 
війною», тобто війною проти українсько-
го етнокультурного простору загалом. 
В її ідеологічну основу В.  Путін поклав 
боротьбу з українською етнокультурною 

самобутністю, історико-культурною 
спад щиною і національним волелюбним 
самоусвідомленням і прагненням до волі 
та державної незалежності українського 
народу в кордонах суверенної держави 
Україна. В український парламент та в 
регіони направлялися спеціальні аген-
ти, які з самого початку працювали на 
кремлівську ідеологію та впроваджува-
ли ідею «русского мира» в український 
етнокультурний простір. Вони поширю-
вали ностальгію за радянським часом, 
«братской» єдністю і т. п., що підривало 
власне українське прагнення до волі, сво-
боди та сповільнювало розвиток грома-
дянського суспільства і демократичних 
цінностей на шляху до європейської ін-
теграції. Саме ці колаборанти працювали 
на підрив суверенітету та територіальної 
цілісності незалежної України, перекону-
ючи, що Україна – це частина «великого 
русского мира», нав’язуючи «великорус-
ские» ідеї українцям, схиляючи до «исто-
рического братского союза» тощо. Саме 
так Кремлю вдалося значним чином 

and North American countries is presented. It is traced how the Ukrainian diaspora, with the help of 
governmental and non-governmental international humanitarian organizations, continues to support 
the Ukrainian state from the beginning of the military conflict and helps to overcome the consequences 
of the armed expansion of the Russian Federation. It was revealed that after the armed aggression 
of the Russian Federation on the territory of the Ukrainian state, the Ukrainian diaspora actively 
joined the struggle for the preservation of Ukrainian statehood, ethnocultural space, ethnic culture and 
identity. It is shown that Ukrainian communities abroad have undertaken informational, diplomatic, 
financial, humanitarian, military, cultural and social work. It has been found that Ukrainians 
abroad constantly accelerate the victory of Ukraine in the Russian-Ukrainian war actively supporting 
refugees and displaced persons, providing diplomatic and financial support through international and 
humanitarian programs and funds, finding temporary shelter, promoting the flow of military, medical 
and humanitarian aid to Ukraine,  limiting infoterror in the media and cyberspace. It is substantiated 
that with the assistance of Ukrainians abroad, social and humanitarian aid centers operate both 
from volunteers and from international charitable organizations. It was highlighted that Ukrainian 
embassies, in close cooperation with Ukrainians abroad, actively spread knowledge about Ukraine, its 
past and present, thereby contributing to the further consolidation of Ukraine as a strategic partner 
state with a long history, rich culture and clearly defined European and North Atlantic perspectives.

Key words: Ukrainians abroad; Ukrainian diaspora; Europe; United States of America; Canada; 
Russia's armed aggression against Ukraine.
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зросійщити українців північно-східних, 
східних та частково південних регіонів 
України та АР Крим. Тож завдяки реван-
шистській політиці кремлівського уряду 
з відновлення імперсько-радянської ідео-
логії та заради стратегічних пріоритетів 
українці на 31-му році своєї відновленої 
незалежної державності знову опинили-
ся під тиском агресивно налаштованого 
північно-східного сусіда з імперськими 
завойовницькими амбіціями у зовніш-
ньополітичній діяльності. А от закор-
донним українцям вдалося уникнути 
прямого впливу ідеології т. зв. «русского 
мира». Тому від початку активної фази 
реваншистської політики, збройної агре-
сії та терористичних актів Кремля проти 
України діаспоряни активно підтримува-
ли спротив українців та їхню боротьбу за 
збереження української державності та 
суверенітету.

Мета та завдання дослідження: 
проаналізувати та підкреслити роль 
української діаспори країн Європи та 
Північної Америки, яку вона продовжує 
відігравати як до, так і після повномасш-
табного вторгнення збройних сил РФ в 
Україну; дослідити підтримку україн-
ців діаспорою в умовах підступної та 
неспровокованої військової агресії РФ 
проти України та українців.

Новизна. У статті представлено 
стан вивчення ролі закордонного укра-
їнства країн Європи та Північної Аме-
рики у протистоянні збройній агресії 
РФ cупроти України та проаналізовано, 
яким чином українська діаспора за до-
помогою як урядових, так і неурядових 
міжнародних гуманітарних організацій 
від початку військового конфлікту про-
довжує підтримувати Українську дер-
жаву та допомагає подолати наслідки 
збройної експансії РФ.

Джерела та новітні дослідження 
проблеми. Діаспорознавство стало пред-
метом дослідження багатьох науково-
дослідних й освітніх закладів в Україні. 
Проблемами досліджень діаспори в Укра-
їні займаються такі наукові інституції, як 
Міжнародний інститут освіти, культури 
та зв’язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка» 
(далі – МІОК), Інститут досліджень укра-
їнської діаспори імені професора Любо-
мира Винара (що діє як структурний 
підрозділ Національного університету 
«Острозька академія»), Центр україно-
знав ства філософського факультету Ки-
ївського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка та ін. Діаспора також 
є предметом дослідження в українознав-
стві, а в умовах повномасштабної агресії 
РФ проти України та українців вона є до-
сить значним та впливовим чинником у 
протидії російській агресії.

Наразі українські дослідники досить 
пильно аналізують нові реалії міжна-
родних відносин, які склалися у зв’язку 
із нападом Росії на Україну, звертаю-
чись водночас до історичного досвіду 
та уроків минулого  [10], висвітлюють 
міждержавне співробітництво в рамках 
european Union (eU)  – Європейського 
Союзу (далі – ЄС), United nations (Un) – 
Організації Об’єд на них Націй (далі  – 
ООН), north Atlantic treaty organiza-
tion  – Північноатлантичного альянсу 
(далі – nAto) тощо [23].

Українськими вченими ведуться до-
слідження українських громад за кор-
доном, розглядаються проблеми сучас-
них міграційних процесів з України, 
особливості формування новітніх гро-
мад українських мігрантів та діяльність 
українських діаспорних організацій з 
давньою історією, виклики збереження 
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української ідентичності за кордоном, 
а також способи взаємодії закордонних 
українців з Україною. Зокрема, пробле-
мою двовекторних стосунків Української 
держави та української діаспори у світо-
вих реаліях займається І.  Ключковська. 
Питання зарубіжного (закордонного) 
українства як полі суб’єкт ного феномену 
та його роль у відстоюванні національ-
них інтересів України висвітлено вчени-
ми Н.  Авер’яновою та Т.  Воропаєвою. 
Місце української діаспори в сучасних 
міжнародних відносинах та зарубіжний 
досвід для України дослідив І. Дере в’ян-
ко. Українознавчі студії у США та Кана-
ді та волонтерську діяльність українців 
Північної Америки в умовах російської 
агресії дослідила І. Краснодемська. Дослі-
дженням проблем української діаспори 
Канади займається О.  Дзира. Збережен-
ня національно-культурної ідентичності 
представниками української діаспори в 
українознавчому аспекті дослідила О. Га-
зізова. Двосторонні українсько-амери-
канські відносини та зв’язки розглянула 
Л.  Біловус. Дослідженням джерелознав-
чих аспектів вивчення української діаспо-
ри США та її місця і ролі у процесах укра-
їнського державотворення займаються 
І. Недошитко та О. Гомотюк та ін. [23].

Виклад основного матеріалу. Певна 
частина українців внаслідок тих чи інших 
історично зумовлених обставин розсіяна 
по всьому світу та перебуває певну час-
тину свого життя поза межами країни 
свого походження. Під впливом певних 
культурно-історичних обставин вони 
емігрували за кордон, мають статус за-
кордонних українців і вважаються укра-
їнською діаспорою, зберігаючи духовний 
зв’язок з Україною. Представники діа-
спори, як одного із важливих чинників 
етнокультурного розвитку, виконують 

роль «культурних посередників», є ре-
трансляторами, які презентують україн-
ську культуру, та носіями українськості в 
«іншому» етнокультурному просторі.

Якщо простежити, як за роки укра-
їнської незалежності змінилося ставлен-
ня українців до української діаспори, то 
отримаємо позитивні результати. Примі-
ром, опитування «Обізнаність мешкан-
ців України про діаспору та ставлення до 
неї», ініційоване МІОК та на волонтер-
ських засадах проведене Фондом «Демо-
кратичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 
у серпні 2021 р. в усіх регіонах України, 
окрім Криму та окупованих територій 
Донецької і Луганської областей, показа-
ло, що ставлення до діаспори або світо-
вого українства в Україні змінилось [19].

Результати опитування свідчать, що 
до початку війни РФ в Україні питан-
нями, що стосуються української діа-
спори, цікавилися 23% громадян, проте 
майже 70% ставилися до неї позитивно, 
порівняно з тим, як було до відновлен-
ня незалежності України. Більшість рес-
пондентів (75%) вважали, що українська 
діаспора мала би бути дипломатом Укра-
їни у світі, популяризувати державу за 
кордоном. 12% опитаних відповіли нега-
тивно, 13% не знали відповіді. При цьо-
му лише 30% з опитаних респондентів 
вважали, що Українська держава має ви-
діляти гроші для підтримки українських 
організацій за кордоном. Майже 50%  – 
проти цього і близько 20% – не визначи-
лися з відповіддю. Це вже є позитивним 
явищем, адже діаспора завжди підтри-
мувала Україну. Зокрема, дуже активно 
в питаннях захисту української мови, 
збереження національної самоідентифі-
кації (традиції та звичаї) та культурно-
історичної пам’яті (геноцид, Голодомор) 
тощо. На запитання «Чи варто Україні 
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залучати українську діаспору до вкла-
дання коштів в економіку України?» 71% 
опитаних відповіли позитивно, а 14%  – 
негативно. 35% опитаних вважають, що 
до роботи у керівних органах державної 
влади слід залучати представників сві-
тового українства. А близько половини 
(47%)  – проти цього, 18% не визначи-
лися з відповіддю. На думку понад 55% 
опитаних, представників діаспори вар-
то залучати до навчального процесу в 
Україні, а 29% не погоджуються з цією 
думкою, 14% не відповіли [19].

На думку директора МІОК І.  Ключ-
ковської, якби таке дослідження провели 
в середині 90-х чи на початку 2000-х ро-
ків, то результати були б суттєво гірши-
ми. Бо у цей час українське суспільство 
ще не позбулося пережитків «советского» 
минулого, а отже, ставлення до діаспо-
рян було як до «буржуазних націоналіс-
тів-зрадників». «На сприйняття україн-
ським суспільством діаспорян вплинула 
допомога, яку світове українство надало 
Україні під час Майданів. Цифри, які ми 
отримали сьогодні, не найгірші. Впли-
вають такі фактори, як обізнаність про 
українську діаспору, стан матеріально-
го забезпечення, рівень освіти, націо- і 
євроорієнтовані вибори. Чим більше 
українці знають про діаспору, тим глиб-
ше розуміють необхідність її підтримки 
і залучення для розвитку України. Не 
здивувала тенденція про обізнаність про 
українську діаспору від заходу і до сходу, 
півдня України, бо це теж добре корелює 
з євроінтеграційними прагненнями, цін-
ностями мешканців України», – говорить 
І. Ключковська [19].

А якби схоже дослідження було про-
ведено після початку повномасштабної 
війни РФ в Україні, то результати опиту-
вання були б зовсім іншими. Українське 

суспільство внаслідок цього різко звіль-
нилося від нейтрального ставлення до 
«русcкого мира», «спала полуда» з очей 
щодо справжніх планів кремлівського 
уряду з приводу України. Швидкими 
темпами українці продовжують нала-
годжувати та підтримувати зв’язки зі 
світовим українством, врешті-решт, зро-
зумівши, що справжні брати та сестри – 
це ті, хто хоч живуть і не в Україні, та 
переймаються за долю та суверенітет 
України, а не ті, що виконують злочинні 
накази та захищають «імперського само-
держця» В. Путіна.

Нові геополітичні умови активізува-
ли нові конфлікти, що суттєво вплинуло 
на співпрацю України з українськими 
громадами за кордоном. Завдяки прита-
манній українцям здатності до самоор-
ганізації Українська держава, волонтери 
в Україні та закордонні українці після 
початку збройного нападу РФ на Укра-
їну об’єдналися для спільної боротьби. 
Оскільки закордонне (зарубіжне) укра-
їнство є невід’ємною частиною світового 
українства, то підтримка закордонних 
українців – зобов’язання нашої держави, 
а співпраця з ними сприяє консолідації 
української нації та всього українства, 
утверджує позитивний імідж України на 
міжнародній арені  [4]. Діаспора є спо-
лучною ланкою між керівництвом своєї 
країни і державою проживання. Як один 
із важливих чинників сучасної систе-
ми міжнародних зв’язків представники 
діаспори здатні виконувати роль «куль-
турних амбасадорів», а також репре-
зентативну, комунікативну, політичну, 
волонтерську та інші функції, долаючи 
відмінності між культурами. Державне 
регулювання правового статусу закор-
донних українців здійснюється на осно-
ві відповідних положень Конституції 
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України, Закону України «Про закор-
донних українців»  [9], Національної 
концепції співпраці із закордонними 
українцями  [21], інших нормативно-
правових актів України з урахуванням 
законодавства держав, у яких постійно 
проживають закордонні українці. До 
того ж у державному бюджеті України 
передбачено фінансову підтримку за-
безпечення міжнародного позитивного 
іміджу України, діяльності Українсько-
го інституту та здійснення заходів щодо 
підтримки зв’яз ків з українцями, які 
проживають за межами України [15].

Війна Росії з Україною, що триває 
вже дев’ятий рік, стала чинником, який 
спричинив нову – п’яту – хвилю емігра-
ції українців (попередні чотири хвилі 
мали місце в кінці XIX – протягом всьо-
го ХХ ст.). Після початку повномасштаб-
ного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 
2022  р. мирні люди несподівано стали 
вимушеними переселенцями або біжен-
цями. Частина з них, щоб не потрапити 
в зону військового протистояння, тим-
часово переселялись на території, що 
не були окуповані російськими війська-
ми, іноді вони примусово були депор-
товані до РФ або їм вдалося виїхати в 
інші країни, поповнивши ряди україн-
ських емігрантів. Приміром, Міжнарод-
на правозахисна організація Amnesty 
International засудила депортацію укра-
їнців до Росії або «вглиб окупованих 
територій». «Примусове вивезення мир-
них жителів окупованих українських те-
риторій до Росії – це воєнний злочин», – 
констатували правозахисники [7].

Внаслідок військових дій в Україні 
зросла кількість біженців та внутрішньо 
переміщених осіб, які продовжують мі-
грувати зі сходу та півдня країни. За да-
ними Управління Верховного Комісара 

ООН у справах біженців, після повно-
масштабного вторгнення кількість укра-
їнських біженців, зареєстрованих у Єв-
ропі, вже перевищила 7 млн., приблизно 
стільки ж людей перемістилися всереди-
ні України й отримали статус тимчасово 
переміщених осіб (ТПО)  [12; 20]. Циф-
ри постійно змінюються, але вже понад 
2,5  млн.  українців повернулися додому, 
на території, які були в окупації, але те-
пер вони вважаються «відносно безпеч-
ними»  [2]. Понад 3 млн. українців заре-
єструвались за державними програмами 
тимчасового захисту в Європі. Від почат-
ку повномасштабного вторгнення Росії в 
Україну, згідно з даними ООН, найбіль-
ше українців переїхало у Польщу [24].

Хочеться вірити, що тимчасово, а не 
назавжди ці люди вимушено залишили 
Україну. Вищенаведені цифри є вража-
ючими. Цієї втрати ще можна запобіг-
ти. Цей процес є поки що зворотний. Бо 
українці, що тимчасово змінили місце 
проживання, втікаючи від агресивних 
дій РФ, ще можуть і хочуть повернути-
ся після завершення війни. Проте нара-
зі вони знаходяться під захистом інших 
держав, мають підтримку від української 
діаспори за кордоном та гуманітарну 
і соціальну допомогу від урядів країн 
тимчасового перебування біженців.

Підтримка діаспорою українців, що 
постраждали від злочинних дій армії 
РФ в Україні, стала безпрецедентною, 
роль української діаспори визначаль-
ною. Адже саме у країнах Європи, США 
та Канаді українська громада була і за-
лишається великою та активною, а після 
початку повномасштабного вторгнення 
кількість українців у цих країнах ще зна-
чно зросла, відповідно зріс також їхній 
вплив на політику держав щодо України 
та різнопланової допомоги українському 
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народові, зокрема біженцям. До прикла-
ду, українська громада в Італії є однією 
з найбільших етнічних груп. За офіцій-
ною статистикою, понад 223 тис. мали 
офіційне проживання та роботу в Італії. 
З початку гострої фази збройної агресії 
Росії проти України станом на 15 липня 
2022 року в Італію прибуло ще понад 150 
тис. громадян України [13; 22].

Завдяки українцям за кордоном, їх 
участі у різних заходах, які організову-
вали представники української діаспо-
ри в країнах проживання, демократичні 
уряди країн все більше впевнювалися у 
тому, що РФ своїми діями тероризує та 
здійснює геноцид українців.

Як бачимо, за 8 років і 10 місяців 
збройного протистояння з Росією Укра-
їнська держава, активно співпрацюючи 
із зарубіжним українством, використо-
вуючи спільний інтелектуальний, соці-
ально-професійний, політико-правовий, 
фінансово-економічний та культурно-
мистецький потенціал, вже зайняла до-
сить стійку та активну позицію щодо 
припинення міждержавного збройного 
конфлікту на території України, що по-
лягає в чітко продуманих, організованих 
та керованих військово-політичних та 
міжнародно-дипломатичних зусиллях, 
спрямованих на відновлення територі-
альної цілісності держави та повноцін-
ної реінтеграції населення окупованих 
територій. А це означає, що Українська 
держава є окремим суб’єктом на геополі-
тичній карті світу завдяки міжнародній 
підтримці задля збереження в подаль-
шому своєї геостратегічної суб’єктності 
та впливовості.

Закордонне українство своєю чер-
гою залишається впливовим чинником, 
що сприяє «створенню необхідних умов 
для збереження, розвитку та виявів 

етнічної культурної, мовної та релігійної 
самобутності українських національних 
меншин у державах їхнього проживан-
ня; налагодженню успішної співпраці 
українського суспільства із закордон-
ними українцями в різноманітних сфе-
рах життя щодо захисту національних, 
інтелектуальних і духовних цінностей 
в Україні й за кордоном; задоволенню 
національно-культурних і мовних по-
треб закордонних українців; створенню 
засад для розвитку і ефективного вико-
ристання інтелектуального, духовного 
та фізичного потенціалу нації, а також 
підвищення позитивного міжнародного 
іміджу України» [21].

Отже, на початку ХХІ ст. війна зно-
ву стала визначальним чинником, що 
спричинив найбільшу хвилю еміграції з 
України. Це насамперед найближчі єв-
ропейські країни, що мають спільний 
кордон з Україною, такі як Польща, Сло-
ваччина, Румунія, Угорщина, Молдова, а 
також Болгарія, Туреччина, Німеччина, 
Австрія, Велика Британія, США, Кана-
да, країни Балтії, Скандинавії, Латин-
ської Америки, Австралія та ін. Через 
війну люди продовжують виїжджати з 
прифронтових (і не тільки) регіонів, ря-
туючи себе, дітей, людей похилого віку, 
а також людей з обмеженими можли-
востями від ракетних та артилерійських 
обстрілів з боку РФ, через політичні 
переслідування активістів, фізичні та 
психологічні утиски українських патріо-
тів, що відбуваються на вже тимчасово 
окупованих територіях України, зокрема 
в АР Крим, у місті Севастополі, в окре-
мих регіонах Донецької та Луганської, а 
також Харківської, Миколаївської, Хер-
сонської та Запорізької областей.

Завдячуючи активній позиції як укра-
їнської дипломатії, так і цілеспрямованій 
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допомозі української діаспори та спів-
праці і підтримці міжнародної дипло-
матії, виконавчі та законодавчі струк-
тури ЄС, США, Канади та інших країн 
з початку військової ескалації суттєво 
допомагають українському народові у 
боротьбі проти терористичної політики 
влади РФ.

З початку повномасштабного втор-
гнення Росії в Україну українська діа-
спора активізувала свої зусилля з 
об’єднання українських громад у всьому 
світі задля захисту національних інтере-
сів українців як у межах України, так і 
поза її межами, а також зі збору коштів і 
допомоги Україні. Як і раніше, особливу 
роль у згуртуванні відіграли вже існуючі 
громадські об’єд нання, які на світовому 
міждержавному рівні завжди представ-
ляли та захищали інтереси українців в 
еміграції та підтримували і надавали до-
помогу Україні.

Ukrainian World Congress (UWC)  – 
Світовий Конгрес Українців (СКУ)  – є 
найвідомішою міжнародною координа-
ційною надбудовою українських громад 
у діаспорі, неприбутковим позапартій-
ним об’єднанням, що представляє ін-
тереси понад 20  млн.  українців у 133 
країнах світу. До світової мережі СКУ 
входять українські діаспорні організа-
ції з понад 60 країн світу. Вже понад 55 
років СКУ сприяє консолідації світово-
го українства, розбудовує міжнародну 
коаліцію підтримки України та зміцнює 
мережу українських діаспорних органі-
зацій, надаючи інформаційну підтримку 
українським біженцям. СКУ визнаний 
Економічною і соціальної радою ООН 
як неурядова організація зі спеціальним 
консультативним статусом та має статус 
учасника міжнародної неурядової орга-
нізації в Раді Європи [14; 16].

СКУ підтримує позицію уряду Укра-
їни щодо того, щоб виключити Росію з 
групи G20 та допомогти припинити її за-
гарбницьку війну в Україні: «Росія не є і 
не може бути повноцінним членом G20 у 
той час, коли вона знищує всю міжнарод-
ну економічну, політичну та соціальну 
стабільність у світі. Коли її лідер боїться 
приїжджати на саміт, бо знає що його ніх-
то вже не сприймає. І коли Росія вторга-
ється у сусідні держави, вбиває і знищує 
своїх мирних сусідів. Як G8 відкинули Ро-
сію у 2014 році, так і країни G19 повинні 
вигнати Росію з G20 у 2022 році!» [17].

Зі слів президента СКУ П.  Ґрода, з 
початку повномасштабного вторгнення 
Росії українська діаспора по всьому світу 
активізувала свої зусилля зі збору коштів 
і допомоги Україні. Об’єднувати громади 
в усьому світі для захисту українських 
інтересів  – такою бачать свою провідну 
роль у СКУ. «Тривають регулярні мітинги 
у сотнях міст по всьому світу. Сотні ти-
сяч українців повернулися на Батьківщи-
ну з еміграції після 24 лютого і взяли до 
рук зброю. Ще більше тих, хто допомагає 
нашим захисникам. Це українці з усього 
світу. Це цілий український світ, який 
сьогодні споряджає українську армію, 
спонукає політиків своїх країн актив-
ніше допомагати нашій державі, опіку-
ється українськими біженцями. Лише за 
перші місяці з початку повномасштабної 
війни наша кампанія United With Ukraine 
зібрала понад 40 мільйонів доларів США 
на спорядження бійців територіальної 
оборони усім необхідним. Загальна сума 
допомоги від світового українства пере-
вищила 500 млн. доларів» [16].

Закордонне українство є важливим 
елементом зовнішньополітичних зусиль 
для підтримки зв’язків з українцями, 
які проживають за межами України. 
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Українські громади світу допомагають 
Україні та українцям, які проживають 
в Україні, протистояти нападу РФ через 
урядові, а також неурядові громадські 
об’єднання українців, що діють у країнах 
їхнього проживання. Згідно з даними 
Міністерства закордонних справ Украї-
ни, українська громада представлена 577 
організаціями закордонних українців 
у 58 країнах світу (включно з РФ), які 
співпрацюють із закордонними дипло-
матичними установами України [22].

Європа об’єднує понад 50 неза-
лежних держав і в кожній із них заре-
єстровані та успішно діють неурядові 
громадські об’єднання українців, тому 
підтримка України з Європи колосальна: 
Австрія (9), Болгарія (2), Велика Брита-
нія (7), Греція (7), Данія (8), Естонія (28), 
Ірландія (2), Ісландія (1), Іспанія (35), 
Італія (100), Кіпр (1), Латвія (18), Литва 
(12), Люксембург (2), Молдова (26), Ні-
дерланди (3), Норвегія (7), Польща (27), 
Португалія (14), Словенія (4), Німеччи-
на (15), Швейцарія (1), Швеція (11), Фін-
ляндія (4), Франція (6), Хорватія (10), 
Чехія (18) і т. д. Загалом у країнах Єв-
ропи працюють понад 360 громадських 
осередків українства, у США – понад 60, 
Канаді – понад 1000 [22].

Останніми роками українська гро-
мада Європи та країн Північної Амери-
ки збільшувалась за рахунок трудових 
мігрантів третьої та четвертої хвиль. 
Після повномасштабного вторгнення 
Росії в Україну у лютому 2022 р. додали-
ся українці п’ятої хвилі еміграції, проте є 
велика вірогідність, що вони повернуть-
ся в Україну після завершення війни. 
А поки що уряди європейських країн, 
США та Канади продовжують актив-
ну співпрацю з Україною та безпреце-
дентну підтримку на дипломатичному, 

зовнішньополітичному, військово-стра-
тегічному, фінансовому, науковому, 
освітньому, культурному, медичному, ін-
формаційному та всіх інших можливих 
рівнях безпекової допомоги. Приміром, 
у Великобританії було відкрито соціаль-
ні програми для переселенців «Житло 
для України» та «Програма з допомоги 
сім’ям України», якими скористались 
десятки тисяч українців, які рятувалися 
від війни. Громадяни України, які отри-
мують дозвіл на працевлаштування у 
країнах Європи, США та Канади, корис-
туються переважно такими ж правами 
щодо захисту своїх інтересів, як і гро-
мадяни цих країн. Це стало можливим 
великою мірою завдяки тому, що україн-
ська діаспора своєю активною діяльніс-
тю вже давно «завоювала» прихильність 
до України, а також активній роботі 
МЗС України та українських посольств 
у країнах Європи та Північної Амери-
ки [13]. Понад 82 тис. українців та членів 
їхніх родин прибули до США за програ-
мою «Єднання заради України» [11].

З 2014 р. діяльність та згуртованість 
української громади у багатокультурно-
му середовищі Європи, США та Канади 
помітно зросли. Закордонні українці ак-
тивно захищають національні інтереси 
України, забезпечують допомогу україн-
ським військовим, популяризують укра-
їнську культуру й традиції, створюючи 
національні культурно-гуманітарні осе-
редки у найбільших містах.

Після повномасштабного вторгнен-
ня РФ в Україну українці за кордоном 
проводять різні акції на підтримку Бать-
ківщини, це сприяє пришвидшенню у 
прийнятті важливих політичних рішень 
на міжнародному рівні та консоліда-
ції українців усього світу. На постійній 
основі проводяться численні заходи на 
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підтримку України. Щотижня відбува-
ються 2–4 акції у різних містах за кор-
доном, на яких збираються благодійні 
пожертви, і згодом в Україну регулярно 
відсилаються великі партії гуманітарної 
допомоги. Такі мирні демонстрації є по-
тужною «зброєю» проти кремлівської 
агресії у всьому світі і мають відбува-
тися постійно, адже привернення уваги 
до ситуації також пришвидшує пере-
могу. Закордонні українці також беруть 
активну участь у мітингах-протестах 
проти терористичних дій РФ, зокрема 
масованих ударів по мирному населен-
ню України; незаконного утримування 
полонених військових та політв’язнів; в 
акціях на підтримку розслідування всіх 
військових злочинів проти українського 
народу та притягнення кремлівського 
уряду до відповідальності; звільнення 
всіх військових та політичних в’язнів; 
визнання РФ  – державою-спонсоркою 
тероризму; визнання урядами всіх країн 
того, що РФ здійснює геноцид україн-
ського народу; отримання статусу кан-
дидата на членство в ЄС та членства в 
НАТО тощо [13; 22; 23].

Закордонні українці проживають на 
усій території Європи, США та Канади 
із виразною концентрацією в основних 
промислових центрах та великих містах, 
працюють у всіх сферах культурного, по-
літичного та соціального життя. Основ-
ним напрямом роботи закордонних 
товариств є об’єднання українців між 
собою для збереження української куль-
тури в країнах проживання, підтримки 
української мови, створення культурно-
мистецьких та культурно-просвітниць-
ких центрів, театрів, кіноклубів, музеїв, 
бібліотек, спортклубів тощо. Українські 
етнокультурні осередки покликані за-
хищати права українських емігрантів на 

збереження етнічної, мовної, культурної 
та релігійної самобутності, національної 
свідомості, індивідуальних та колектив-
них прав членів організації та зміцнення 
міжнародного співробітництва в країнах 
їхнього проживання. Закордонні україн-
ські товариства проводять низку заходів 
для викладання й популяризації україн-
ської мови, культури та історії, традицій 
та релігії, сприяють розвитку політично-
го, духовного та суспільного життя укра-
їнців, а також стимулюють зміцнення 
контактів та розвиток дружніх відносин 
між країнами. Щороку організовуються 
заходи з вшанування пам’яті військових 
і політичних діячів, які боролися за не-
залежність України і поховання яких 
знаходяться на території Європи, у США 
чи Канаді. Активні зусилля українською 
діаспорою спрямовуються на роботу 
щодо визнання на офіційному рівні Го-
лодомору 1932–1933 рр. в Україні актом 
геноциду українського народу, а також 
проведення низки заходів, присвячених 
вшануванню пам’яті жертв Голодомору 
та визнання РФ державою-спонсоркою 
тероризму [13; 22].

Українські товариства у країнах Єв-
ропи, США та Канади, спільно з укра-
їнськими посольствами, реалізують 
культурні та гуманітарні проекти з по-
пуляризації українських традицій, куль-
тури, мистецтва та історії: проводять 
традиційні культурно-мистецькі фести-
валі, спільні заходи з метою відзначення 
пам’ятних і важливих для України дат, 
святкування державних і релігійних свят, 
тематичних флешмобів, протестних за-
ходів, солідарних акцій, мітингів, фести-
валів, благодійних аукціонів та концер-
тів, працюють літні навчальні табори для 
дітей із зони бойових дій тощо. В освіт-
ніх закладах, тобто українських суботніх 
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та недільних школах при українських 
громадських об’єд нан нях, працюють у 
напрямку популяризації та поширення 
української мови та літератури. Посоль-
ства тісно співпрацюють з українською 
громадою, насамперед у сфері публічної 
та культурної дипломатії для популяри-
зації іміджу України [13; 22].

Після початку повномасштабного 
військового вторгнення Росії в Украї-
ну відповіддю об’єд наної української 
діаспори та громадських організацій на 
російську агресію стала активна куль-
турно-гуманітарна діяльність, що про-
водилася з метою координації допомоги 
українським біженцям та консолідації 
підтримки урядами дружніх країн Євро-
пи, Канади та США. Уряди держав та во-
лонтери і представники української діа-
спори активно допомагають українцям 
знайти прихисток у цих країнах, нада-
ючи тимчасовий притулок, створюючи 
усі необхідні умови для комфортного та 
безпечного проживання. Також реалізо-
вуються численні ініціативи, спрямовані 
на надання українцям допомоги з пра-
цевлаштування, забезпечення освітніх, 
медичних та інших послуг і потреб, по-
вного доступу до ринку праці [13; 22].

Спільно з посольствами закордонні 
українці приділяють значну увагу зміц-
ненню зв’язків з Батьківщиною, ведуть 
актину волонтерську та благодійну ді-
яльність, організовують заходи зі збору 
гуманітарної допомоги для України, а та-
кож максимально сприяють вимушеним 
переселенцям, надсилаючи допомогу ме-
дичним закладам, хоспісам, сиротинцям, 
волонтерським організаціям в Україні 
тощо. За участю української громади 
проводяться численні акції проти війни 
та російської агресії в Україні, благодій-
ні концерти з метою збору фінансової та 

гуманітарної допомоги для подолання її 
наслідків. Для допомоги переселенцям за 
сприяння діаспори створюються украї-
номовні медіа, зокрема радіо- та телепро-
грами, інтернет-портали, що працюють 
за кордоном та слугують інформаційним 
майданчиком, просвітницькою платфор-
мою для отримання інформації щодо 
особливостей перебування у країнах, а 
також для обговорення ситуації навколо 
України та її кроків, які Українська дер-
жава та український народ здійснюють у 
боротьбі проти окупаційно-терористич-
ної політики РФ. У музеях країн, де меш-
кають найбільші україномовні громади, 
за підтримки української влади створю-
ються електронні україномовні аудіогіди, 
проводяться виставки українських мит-
ців тощо [13; 22].

Європейсько-українські, канадсько-
українські та американсько-українські 
освітні та наукові товариства спільно з 
дипломатичними установами втілюють 
у життя спільні освітньо-наукові проек-
ти. Співробітництво у науково-освітній 
сфері здійснюється через прямі контак-
ти, в рамках окремих програм вищих 
навчальних закладів. З огляду на велику 
кількість українських дітей, які прибули 
разом з батьками, рятуючись від агресії 
РФ, українські посольства приділяють 
особливу увагу забезпеченню їхніх освіт-
ніх потреб та співпраці з закордонними 
українцями. Школи приймають на на-
вчання дітей тимчасово переміщених 
осіб з України, створюються окремі класи 
для різних вікових категорій українських 
дітей. У деяких країнах, зокрема в Есто-
нії, у новій «Школі Свободи», що розпоч-
не свою діяльність цього року, навчаль-
на діяльність вестиметься за методом 
мовного занурення, тобто мінімум 60% 
уроків проходитиме естонською мовою. 
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У Латвії також уже є поки що єдина в 
країнах Балтії школа, де на професійно-
му рівні ведеться викладання української 
мови та літератури. За участю закордон-
них українців у співпраці з закордонни-
ми музеями опрацьовується питання 
про консультативну та практичну допо-
могу у реставрації частково пошкодже-
них або повністю знищених творів архі-
тектури та мистецтва, колекцій і фондів, 
що постраждали внаслідок військових 
дій. Важливим кроком-відповіддю ООН 
на цей акт насильства над національною 
культурною спадщиною України світово-
го значення, що знаходиться під охоро-
ною ЮНЕСКО, стало відсторонення РФ 
від головування в Комітеті Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО [6].

Як до збройної агресії, так і після 
необхідну підтримку для Української 
держави здійснюють діаспори США та 
Канади, які, як відомо, є одними з най-
численніших (не враховуючи РФ), най-
більш організованих та мають значну 
кількість громадсько-політичних, куль-
турно-мистецьких та наукових об’єднань 
і організацій, які працюють над налаго-
дженням зв’язків між Україною та діа-
спорою. За інформацією МЗС України, 
в Канаді проживає 1  млн.  209 тис. осіб 
українського походження; в США – 893 
тис., за офіційними даними, за неофіцій-
ними – понад 1,5 млн. осіб [13].

Діяльність закордонних українців, 
що мешкають у Канаді та США, всіх 
хвиль міграцій є надзвичайно ефектив-
ною, адже саме представники україн-
ської діаспори доносять до влади та сус-
пільства правду про реальний стан справ 
в Україні, вони певним чином сприяють 
тому, щоби влада США і Канади зрозу-
міла необхідність надання Україні ді-
євої та вчасної політичної, економічної 

та військової допомоги. Тобто передусім 
плідна робота української громади в Ка-
наді та США сприяла тому, щоб влада цих 
країн зберегла наміри допомагати Укра-
їнській державі оптимально використа-
ти шанс для подальшого етнокультур-
ного та національного відродження та 
розбудови демократії в Україні; засудила 
анексію Криму й збройний конфлікт на 
Донбасі; допомагала у розслідуваннях 
злочинів окупантів та притягненні їх до 
відповідальності; сприяла санкціями у 
послабленні можливостей РФ фінансу-
вати війну в Україні та ін. [13].

Українська діаспора США має дуже 
розвинуту та активну структуру, що 
допомагає як українцям у США, так і 
Україні загалом. У США діють понад 60 
різних українських громадських, куль-
турних, освітніх, дитячих, молодіжних, 
жіночих, спортивних, наукових, музей-
них, правових, медичних та інших орга-
нізацій  [22]. Американська влада через 
Агентство США з міжнародного розвит-
ку (United states Agency for International 
Development, UsAID) співпрацює із чле-
нами українсько-американської грома-
ди, щоб показати постійну прихильність 
та підтримку американського народу 
українському перед лицем російської 
агресії та насильства, а також почути від 
них безпосередньо про їхні занепокоєн-
ня та способи співпраці, щоб допомогти 
українцям у їхніх потребах [25].

Одна з найвідоміших діаспорних ін-
ституцій США  – Український Конгре-
совий Комітет Америки (УККА)  – не-
прибуткова громадська організація, яка 
діє ще з 1940 р. та репрезентує і підтри-
мує українську громаду США, є членом 
СКУ. При УККА функціонує Шкільна 
Рада, статутом якої передбачено надан-
ня освітніх послуг, таких як суботні чи 
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недільні школи для українських дітей. 
Президент УККА А.  Футей після вклю-
чення його 21.05.2022 р. серед інших 963 
відомих американців до т. зв. «санкцій-
ного списку» Росією за «розпалювання 
русофобії» заявив, що це показує ефек-
тивність та впливовість роботи укра-
їнської діаспори у Сполучених Штатах. 
Виконавчий віце-президент УККА та 
директор Української національної ін-
формаційної служби М.  Савків теж 
впевнений, що внесення його прізвища 
до цього списку «підтверджує силу рі-
шучості української громади припинити 
війну та виступати за міцне двостороннє 
стратегічне партнерство між Україною 
та Сполученими Штатами». О.  Дейча-
ківський, який 35 років працював полі-
тичним радником у Комісії з безпеки та 
співробітництва в Європі (Гельсінській 
комісії), що є урядовою установою США, 
теж зовсім не стурбований включенням 
його до «санкційних списків» РФ: «Комі-
сія колола очі Москві в радянські часи, а 
також після цього, особливо за правлін-
ня Путіна, привертаючи увагу до їхніх 
незліченних порушень прав людини та 
демократії та, звісно, їх агресії проти ін-
ших країн, зокрема України» [3].

Ukrainian national Women’s League 
of America (UnWLA)  – Союз українок 
Америки – ще одна з найстаріших орга-
нізацій, заснованих українською грома-
дою в еміграції. Цього року вона святкує 
97-му річницю створення. Впродовж де-
сятиліть Союз українок Америки нама-
гався зберегти українську ідентичність 
та допомагати Україні [18].

Американська благодійна організа-
ція United Help Ukraine працює у штатах 
Вірджинія, Меріленд та у Вашингтоні, 
за останні півроку зібрала для України 
37 мільйонів доларів, а також постачає 

медичне обладнання, пожежні та ева-
куаційні машини, карети швидкої допо-
моги, бронежилети й каски. За даними 
«Голосу Америки»  [1], президентка ор-
ганізації активістка М. Байдюк підкрес-
лила, що цю допомогу збирали не лише 
українці й вихідці з України, але й зви-
чайні американці, які «теж уболівають 
і намагаються допомогти українському 
народові, як тільки можуть» [1].

У Канаді з 1940 р. діє Ukrainian Cana-
dian Congress – Конгрес українців Кана-
ди (КУК)  – громадська представницька 
рада, що представляє українсько-канад-
ську громаду перед народом України та 
Канади, об’єд нує 33 українських орга-
нізації та їхні філіали. Штаб-квартира 
розташовується у Вінніпезі. Конгрес 
українців Канади нараховує шість про-
вінційних рад, 34 відділи в містах Кана-
ди і ряд окремих комітетів, які надають 
гуманітарну та іншу підтримку україн-
цям Канади та Українській державі [26].

Конгрес українців Канади та Канад-
сько-Українська фундація ще у 2021  р. 
створили Комітет гуманітарного поря-
тунку для підтримки України у разі ро-
сійського вторгнення. На рівні Міністер-
ства закордонних справ, Міністерства 
оборони та Міністерства міжнародного 
розвитку Канади вже з 2021  р. розпо-
чалося обговорення з українською діа-
спорою, зокрема з очільником Конгресу 
українців Канади, заходів зі стримуван-
ня російської агресії. Комітет гуманітар-
ного порятунку створено для «формалі-
зації погодженого підходу до швидкого 
й ефективного надання гуманітарної до-
помоги тим, хто її потребує в Україні, та 
реагування на будь-яку подальшу агре-
сію Росії». «Комітет працюватиме із ка-
надсько-українською громадою по всій 
Канаді, аби знизити дублювання зусиль, 



243Українознавство №4 (85) 2022

Отрошко Л. Закордонне українство країн Європи та Північної...

підвищити ефективність», – розповіли в 
українській організації. Основні зусил-
ля новостворений комітет приділятиме 
наданню гуманітарної допомоги у таких 
сферах, як підтримка переміщених осіб, 
медична опіка, тимчасовий притулок і 
продовольча безпека [8].

Висновки. Після збройної агресії 
РФ на територію Української держави 
українська діаспора активно включила-
ся у боротьбу за збереження української 
державності, етнокультурного простору, 
етнічної культури та ідентичності. Укра-
їнські громади за кордоном взяли на себе 
інформаційну, дипломатичну, фінансову, 
гуманітарну, військову, культурну та со-
ціальну роботу. Закордонне українство 
постійно прискорює перемогу України 
в російсько-українській війні, активно 
підтримуючи біженців та переселенців, 
надаючи дипломатичну та фінансову під-
тримку через міжнародні та гуманітарні 
програми й фонди, знаходячи тимчасо-
вий прихисток, сприяючи надходженню 
військової, медичної та гуманітарної до-
помоги в Україну, обмежуючи інфотерор 
у медіа та кіберпросторі. За сприяння 
закордонних українців діють центри со-
ціально-гуманітарної допомоги як від 
волонтерів, так і від міжнародних бла-
годійних організацій. Також закордонні 
українці допомагають зберігати, пре-
зентувати, відстоювати та поширювати 
українські культурні цінності та налаго-
джувати і підтримувати дипломатичні 
зв’язки в усіх країнах світу.

Посольства України у тісній співпра-
ці з закордонними українцями активно 
поширюють знання про Україну, її мину-
ле й сучасність, сприяючи, таким чином, 
подальшій консолідації України як дер-
жави-стратегічного партнера з давньою 
історією, багатою культурою та чітко 

визначеними європейськими і північно-
атлантичними перспективами.

Завдяки єднанню українців усього 
світу, співпраці з українською діаспорою 
та міжнародній підтримці Українська 
держава стає міцнішою і впевнено про-
довжує свій рух до перемоги у війні за 
незалежність.

ЛІТЕРАТУРА
1. Брифінг Голосу Америки. Волонте-

ри в США збирають мільйони для України. 
06.09.2022. URL: https://ukrainian.voanews.
com/a/6733316.html

2. Відповідь ЄС на міграційну кри-
зу в Європі. stand with Ukraine. 12.07.2022. 
URL: https://ukraine.europarl.europa.eu/uk/
vidpovid-ies-na-mighratsiinu-krizu-v-iev/
products-details/20220329CAn65346

3. Ворожко Т. «У Сибіру відпочивати 
й не збирався». Для чого Москва запро-
ваджує санкції проти американців? Голос 
Америки. 24.05.2022. URL: https://ukrainian.
voanews.com/a/rosisky-sanckii-proty-usa-
sens-/6587393.html

4. Гомотюк О., Недошитко І. Українська 
діаспора США у процесах українського держа-
вотворення: перспективи дослідження / Наці-
ональний університет «Києво-Могилянська 
академія». Мандрівець. 2014. № 5. С. 48–53.

5. Горєлов Д. Актуальні проблеми роз-
витку стосунків української діаспори США 
з Україною. Наукові записки Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2006. Вип. 29. 
С. 376–384.

6. Горлач Поліна. Росія більше не є го-
ловою Комітету всесвітньої спадщини 
 ЮНЕСКО. Суспільне Культура. 24.11.2022. 
URL: https://suspilne.media/324390-rosia-
bilse-ne-e-golovou-komitetu-vsesvitnoi-
spadsini-unesko/

7. Губа Р., Куприков С. Amnesty 
International засудила депортацію українців 
до Росії. DW. 10.11.2022. URL: https://www.
dw.com/uk/amnesty-international-zasudila-
deportaciu-ukrainciv-do-rosii/a-63717456



244 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

УКРАЇНЦІ В РОЗСЕЛЕННІ

8. Діаспора у Канаді сформувала ко-
мітет для координації допомоги Україні. 
Укрінформ. 27.01.2022. URL: https://www.
ukrinform.ua/rubric-diaspora/3393252-
diaspora-u-kanadi-sformuvala-komitet-dla-
koordinacii-dopomogi-ukraini.html

9. Закон України «Про закордонних 
українців» № 4381-VI від 09.02.2012. Відомос-
ті Верховної Ради України. 2012. № 39. Ст. 473.

10. Калакура Я. Зарубіжний світ у вимірі 
новітньої української історіографії. Міжна-
родний збірник наукових праць з всесвітньої 
історії і міжнародних відносин «Україна  – 
Європа  – Світ» (головний редактор д. і. н., 
проф. Л.  М.  Алексієвець). Тернопіль, 2013. 
Вип. 11. С. 207–208.

11. Кравченко О. В рамках програми 
«Єднання для України» більше 82 тисяч 
українців та членів їхніх родин заїхали до 
США. Lb.ua. 11.12.2022. URL: https://lb.ua/
world/2022/12/11/538728_ramkah_programi_
iednannya.html

12. Кількість українських біженців, 
зареєстрованих у Європі, перевищила 7 
мільйонів  – нові дані ООН. Голос Америки. 
08.09.2022. URL: https://ukrainian.voanews.
com/a/kilkist-zhertv-ta-bizhentsiv-zrosla-
oon/6736396.html

13. Міністерство закордонних справ 
України. Двостороннє співробітни-
цтво. 23.10.2019. URL: https://mfa.gov.ua/
dvostoronnye-spivrobitnictvo

14. Отрошко Л. Особливості етнокуль-
турних взаємин української діаспори з Укра-
їною у період від середини 80-х до середини 
90-х років ХХ століття. Українознавство. 
2019. № 2 (72). С. 146–163. URL: http://journal.
ndiu.org.ua/article/view/179022

15. Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22.03.2017 № 165 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для фінансової 
підтримки забезпечення міжнародного по-
зитивного іміджу України, забезпечення 
діяльності Українського інституту та здій-
снення заходів щодо підтримки зв’язків з 
українцями, які проживають за межами 

України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/165-2017-%D0%BF#text

16. Світовий Конгрес Українців: 55 років 
боротьби за вільну Україну. 14.11.2022. URL: 
https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/
svitovij-kon%D2%91res-ukra%D1%97ncziv-
55-rokiv-borotbi-za-vilnu-ukra%D1%97nu/

17. СКУ закликає G20 вигнати Росію з 
групи та допомогти припинити її загарб-
ницьку війну в Україні. Світовий Кон-
грес Українців. 15.10.2022. URL: https://
www.ukrainianworldcongress.org/ua/sku-
zaklika%d1%94-g20-vignati-rosiyu-z-grupi-
ta-dopomogti-pripiniti-%d1%97%d1%97-
zagarbniczku-vijnu-v-ukra%d1%97ni/

18. Соломко І. Союз українок Америки: 
історія та значення організації для укра-
їнської громади у США. Відео. Голос Аме-
рики. Діаспора. 04.10.2022. URL: https://
ukrainian.voanews.com/a/soyuz-ukrayinok-
ameryky/6775316.html

19. Терещук Галина. Українці змінюють 
ставлення до української діаспори. Дані соц-
опитування. Радіо Свобода. 25.10.2021. URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/diaspora-svit-
ukrayina-potentsial/31528626.html

20. УВКБ ООН оновлює дані про бі-
женців з України, які відображають останні 
переміщення. UNHCR Україна. 09.06.2022. 
URL: https://www.unhcr.org/ua/46047-unhcr-
updates-ukraine-refugee-data-reflecting-
recent-movements_ua.html

21.  Указ Президента України «Про На-
ціональну концепцію співпраці із закордон-
ними українцями» від 13.10.2006 № 875/2006. 
URL: http://www.mfa.gov.ua/australia/ua/
publication/content/43936.htm

22. Українська громада в країнах світу. 
Перелік громадських організацій закор-
донних українців, які співпрацюють із за-
кордонними дипломатичними установами 
України. 29.10.2019. URL: https://mfa.gov.
ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/zakordonni-
ukrayinci/ukrayinska-gromada-v-krayinah-
svitu

23. Українські громади за кордоном: 
нові точки відліку. Збірник матеріалів 



245Українознавство №4 (85) 2022

Отрошко Л. Закордонне українство країн Європи та Північної...

Міжнародної науково-практичної конферен-
ції (22 квітня 2021 р.) Львів, 2021. 158 с. URL: 
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/
lib/35417/1/Konferenc_Lviv_2021.pdf

24. Шевченко Христина. Як Австрія та 
Британія приймають українських біженців 
і якими перевагами можуть скористатися 
переселенці. Голос Америки. 04.09.2022. URL: 
https://ukrainian.voanews.com/a/vijnavukraini-
bigenci-ukrainci-ukrainckibigencivevropi-
dopomohaukraini/6727156.html

25. Administrator samantha Power Meets 
With Ukrainian Ambassador to The U.s. 
oksana Markarova. URL: https://www.usaid.
gov/news-information/press-releases/nov-15-
2022-administrator-power-meets-ukrainian-
ambassador-oksana-markarova

26. Ukrainian Canadian Congress. 
Represents the Ukrainian Canadian community 
before the people and Government of Canada. 
URL: https://www.ucc.ca/

REFERENCES
1.  Voice of America Briefing. Volunteers in 

the USA are Raising Millions for Ukraine. (sept. 
06, 2022). [online] Available at:  https://ukrai-
nian.voanews.com/a/6733316.html [in Ukr.]

2. The eU’s Response to the Migra-
tion Crisis in europe. Stand with Ukraine. 
(july 12, 2022). [online] Available at:  https://
ukraine.europarl.europa.eu/uk/vidpovid-
ies-na-mighratsiinu-krizu-v-iev/products-
details/20220329CAn65346  [in Ukr.]

3. VoRoZHKo, t. (2022). “I wasn’t Go-
ing to Rest in siberia.” Why does Moscow Im-
poses sanctions Against the Americans? Voice 
of America. (May, 24). [online] Available at: 
https://ukrainian.voanews.com/a/rosisky-
sanckii-proty-usa-sens-/6587393.html  [in Ukr.]

4. HoMotIUK, o., neDosHYtKo, I. 
(2014). The Ukrainian Diaspora of the USA in the 
Processes of Ukrainian State Formation: Research 
Perspectives. ternopil: Mandrivets Publishing 
House, № 5, pp. 48–53. [in Ukr.]

5. HoReLoV, D. (2006). Actual Prob-
lems of Relations Development Between the 
Ukrainian Diaspora in the UsA and Ukraine. 

Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i 
etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa 
NAN Ukrainy. (scientific notes of the I. Kuras 
Institute of Political and ethnonational studies), 
Issue 29, pp. 376–384. [in Ukr.]

6. HoRLACH, P. (2022). Russia is no Lon-
ger the Head of the UnesCo World Heritage 
Committee. Society Culture. (nov. 24). [online] 
Available at: https://suspilne.media/324390-
rosia-bilse-ne-e-golovou-komitetu-vsesvitnoi-
spadsini-unesko/ [in Ukr.]

7. HUBA, R., KUPRIKoV, s. (2022). 
Amnesty International Condemned the Depor-
tation of Ukrainians to Russia. DW. (nov. 10). 
[online] Available at: https://www.dw.com/uk/
amnesty-international-zasudila-deportaciu-
ukrainciv-do-rosii/a-63717456 [in Ukr.]

8. Diaspora in Canada Formed a Commit-
tee to Coordinate Aid to Ukraine. Ukrinform. 
(jan. 27, 2022). [online] Available at: https://
www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3393252-
diaspora-u-kanadi-sformuvala-komitet-dla-
koordinacii-dopomogi-ukraini.html [in Ukr.]

9.  On Ukrainians Worldwide: Law of Ukraine 
№ 4381-VI of February 09, 2012. Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 39, 473 p. [in Ukr.]

10. KALAKURA, Ya. (2013). Foreign World 
in the Dimension of the Latest Ukrainian His-
toriography. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh 
prats z vsesvitnoi istorii i mizhnarodnykh vidno-
syn «Ukraina – Yevropa – Svit» (The International 
Collection of scientific Works series: History, In-
ternational Relations “Ukraine europe World”). 
ternopil, Issue 11, pp. 207-208. [in Ukr.] 

11. KRAVCHenKo, o. (2022) As Part 
of the “Unity for Ukraine” Program, More 
than 82,000 Ukrainians and their Fam-
ily Members Came to the UsA. Lb.ua. (Dec. 
11, 2022). [online] Available at: https://lb.ua/
world/2022/12/11/538728_ramkah_programi_
iednannya.html [in Ukr.]

12. The number of Ukrainian Refugees 
Registered in europe has exceeded 7 Million – 
new Un Data. Voice of America. (sept. 08, 
2022). [online] Available at: https://ukrainian.
voanews.com/a/kilkist-zhertv-ta-bizhentsiv-
zrosla-oon/6736396.html [in Ukr.]



246 №4 (85) 2022 Ukrainian Studies

УКРАЇНЦІ В РОЗСЕЛЕННІ

13.  Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. 
Bilateral Cooperation. (oct. 23, 2019). [online] 
Available at: https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-
spivrobitnictvo [in Ukr.]

14. otRosHKo, L. (2019). specifics of 
ethnocultural Relations Between the Ukrainian 
Diaspora and Ukraine in the Period from the 
Mid-1980s to the Mid-1990s of the 20th Century. 
Ukrainoznavstvo (Ukrainian studies), № 2 (72), 
pp. 146–163. [online] Available at: http://journal.
ndiu.org.ua/article/view/179022 [in Ukr.]

15.  Resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine  “On Approval of the Procedure for the 
Use of Funds Provided in the State Budget for 
Financial Support to Ensure the International 
Positive Image of Ukraine, the Activities of the 
Ukrainian Institute and Implement Measures 
to Maintain Relations with Ukrainians Living 
Abroad” as of March, 22, 2017 No. 165. [online] 
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/165-2017-%D0%BF#text [in Ukr.]

16.  World Congress of Ukrainians: 55 
Years of Struggle for Free Ukraine. (nov. 14, 
2022). [online] Available at:  https://www.
ukrainianworldcongress.org/ua/svitovij-
kon%D2%91res-ukra%D1%97ncziv-55-rokiv-
borotbi-za-vilnu-ukra%D1%97nu/ [in Ukr.]

17. World Congress of Ukrainians Calls on 
the G20 to expel Russia from the Group and 
Help to end its Aggressive War. World Congress 
of Ukrainians. (oct. 15, 2022). [online] Available 
at: https://www.ukrainianworldcongress.
org/ua/sku-zaklika%d1%94-g20-vignati-
rosiyu-z-grupi-ta-dopomogti-pripinit i-
%d1%97%d1%97-zagarbniczku-vijnu-v-
ukra%d1%97ni/ [in Ukr.]

18. soLoMKo, I. (2022). the Union of 
Ukrainian Women of America: the History and 
significance of the organization for the Ukrainian 
Community in the UsA. Video. Voice of America. 
Diaspora. (oct. 04). [online] Available at:  https://
ukrainian.voanews.com/a/soyuz-ukrayinok-
ameryky/6775316.html [in Ukr.]

19. teResHCHUK, H. (2021). Ukrainians 
are Changing their Attitude towards the 
Ukrainian Diaspora. social survey Radio Svobo-
da. (oct. 25). [online] Available at:  https://www.

radiosvoboda.org/a/diaspora-svit-ukrayina-
potentsial/31528626.html [in Ukr.]

20. UnHCR Updates Data on Refugees 
from Ukraine Reflecting Recent Movements. 
UNHCR Ukraine. (june 09, 2022). [online] 
Available at:  https://www.unhcr.org/ua/46047-
unhcr-updates-ukraine-refugee-data-reflecting-
recent-movements_ua.html [in Ukr.]

21.  Decree of the President of Ukraine 
“On the National Concept of Cooperation with 
Ukrainians Abroad” as of October 13, 2006 
No. 875/2006. [online] Available at:   http://
www.mfa.gov.ua/australia/ua/publication/
content/43936.htm [in Ukr.]

22.  The Ukrainian Community in the 
World Countries. List of Public Organizations 
of Ukrainians Abroad Cooperating with Foreign 
Diplomatic Institutions of Ukraine. (oct. 29, 
2019). [online] Available at: https://mfa.gov.
ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/zakordonni-
ukrayinci/ukrayinska-gromada-v-krayinah-svi-
tu [in Ukr.]

23. Ukrainian Communities Abroad: new 
Reference Points. (2022). Zbirnyk materialiv 
Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferent-
sii (Collection of Materials of the International 
scientific and Practical Conference) (Apr. 22). 
Lviv, 158 p. [online] Available at: https://dspace.
uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/35417/1/
Konferenc_Lviv_2021.pdf. [in Ukr.]

24. sHeVCHenKo, Kh. (2022). How 
Austria and Great Britain Host Ukrainian Ref-
ugees and what Benefitss can Refugees Reap. 
Voice of America. (sept. 04). [online] Available 
at: https://ukrainian.voanews.com/a/vijna-
vukraini-bigenci-ukrainci-ukrainckibigencivev-
ropi-dopomohaukraini/6727156.html [in Ukr.]

25.  Administrator Samantha Power Meets 
With Ukrainian Ambassador To The U.S. Oksana 
Markarova. [online] Available at: https://www.
usaid.gov/news-information/press-releases/nov-
15-2022-administrator-power-meets-ukrainian-
ambassador-oksana-markarova [in eng.]

26.  Ukrainian Canadian Congress. Repre-
sents the Ukrainian Canadian Community Before 
the People and Government of Canada. [online] 
Available at: https://www.ucc.ca/ [in eng.]



247Українознавство №4 (85) 2022

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

25 жовтня 2022 р. у м. Києві, у при-
міщенні Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України (далі  – 
НДІУ), вул. Ісаакяна, 18, відбулася Все-
українська науково-практична кон-
ференція «Українознавство в системі 
національної освіти, науки, гуманітар-
ної політики держави» (формат про-
ведення – офлайн та онлайн). Науковці 
та освітяни України обговорили низку 
проблем, які постали перед гуманіта-
ріями під час неоголошеної російсько-
української гібридної війни, зокрема: 
формування цілісного українського гу-
манітарного простору, впровадження в 
освітній і суспільно-політичний дискурс 
концепції національно-патріотичного 
виховання молоді й українознавства як 
вагомої навчальної державницької дис-
ципліни, відновлення НДІУ як потужної 

наукової інституції, актуалізація нагаль-
них питань розвитку українознавства 
як інтегративної наукової системи тощо. 
Учасники поважного наукового форуму 
ставили гострі питання, осмислювали 
й актуалізували проблеми, які турбу-
ють українське суспільство на початку 
ХХІ  ст. та в умовах повномасштабного 
вторгнення Збройних сил РФ в Україну, 
й пропонували шляхи їх розв’язання. 

Задля успішного проведення науко-
вого форуму був сформований органі-
заційний комітет. Його очолили: доктор 
економічних наук, державний секретар 
Міністерства освіти і науки України 
С.  В.  Захарін та доктор філософії, про-
фесор, в. о. директора НДІУ МОН Укра-
їни, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки В. Г. Чернець. За-
ступниками співголів оргкомітету стали: 

DoI: 10.30840/2413-7065.4(85).2022.268323

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УКРАЇНОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ, 

НАУКИ, ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ»

Учасники наукового форуму
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доктор історичних наук, професор, за-
ступник директора НДІУ А. І. Павко та 
кандидат історичних наук, завідувач від-
ділу української етнології НДІУ Ю. С. Фі-
гурний. До оргкомітету увійшли: поміч-
ник директора НДІУ Г.  О.  Богданович; 
кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник відділу освітніх 
технологій та популяризації україно-
знавства НДІУ С. М. Бойко; доктор істо-
ричних наук, доцент, завідувачка відділу 
історичних па м’яток НДІУ І.  О.  Ворон-
чук; кандидат історичних наук, завіду-
вачка відділу освітніх технологій та 
популяризації українознавства НДІУ 
О. О. Газізова; завідувачка відділу кадрів 
НДІУ І. В. Дорошенко; кандидат історич-
них наук, завідувачка відділу історич-
них студій НДІУ І.  Й.  Краснодемська; 
доктор філософських наук, професор, 
завідувач відділу військово-патріотич-
ного виховання НДІУ В. С. Крисаченко; 
кандидат історичних наук, вчений се-
кретар НДІУ Ю.  О.  Лєбєдєва; кандидат 
соціологічних наук, доцент, завідувачка 
відділу філософії та геополітики НДІУ 
К.  В.  Настояща; головна бухгалтерка 

НДІУ Л.  Г.  Потапенко; в. о. завідувача 
відділу інформаційного забезпечення та 
наукових комунікацій НДІУ О.  Є. Сці-
бан; доктор філософських наук, профе-
сор, завідувач відділу соціокультурної 
антропології НДІУ В. Ф. Ятченко.

Оргкомітет провів низку засідань, 
на яких обговорювалися напрямки 
роботи наукового заходу, змістове на-
повнення та формат його проведен-
ня, зокрема, вирішував, як у складних 
умовах повномасштабного вторгнення 
Збройних сил РФ в Україну, яке розпо-
чалося 24 лютого 2022 р., безпечно про-
вести роботу Все українського науково-
го форуму. Спочатку його планувалося 
провести 14 жовтня 2022 р. Саме цього 
дня українці відзначають свято Покро-
ви Богородиці, День українського ко-
зацтва й свято захисників і захисниць 
Батьківщини. Проте 10 жовтня 2022  р. 
після нанесення потужних ракетних 
ударів по Україні загалом й по Києву 
зокрема Оргкомітет, турбуючись про 
життя й здоров’я учасників, прийняв 
рішення перенести проведення форуму 
на 25.10. 2022 р.
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Треба відзначити, що проведення 
Всеукраїнської науково-практичної кон-
ференції «Українознавство в системі 
національної освіти, науки, гуманітар-
ної політики держави» здійснено у кон-
тексті виконання фундаментальних на-
уково-дослідних робіт, які виконуються 
науковими співробітниками НДІУ у 
2022 р.: 1. «Українське повсякдення ран-
ньомодерної доби: правові та соціальні 
практики» (керівник  – Ворончук  І.  О.); 
2. «Гуманітарні пріоритети консоліда-
ції українського суспільства: соціаль-
но-ціннісні виміри» (керівник  – Криса-
ченко  В.  С.); 3.  «Концепт ідентичності 
українства в умовах соціокультурних 
трансформацій: загрози національній 
безпеці в гуманітарній сфері» (керів-
ник  – Газізова  О.  О.); 4. «Етнокультур-
ний розвиток сучасного українського 
суспільства в умовах політики реваншу 
Російської Федерації» (керівник  – Фі-
гурний  Ю.  С.); 5.  «Громада українців 
Криму: формування, стан, перспективи 

і асиміляційні загрози (кінець XVIII  – 
початок XXI ст.» (керівник – Краснодем-
ська  І.  Й.); 6. «Етногенез українського 
народу у світлі сучасних наукових даних 
та методологічних підходів» (керівник – 
Наливайко  С.  С.); 7. «Геополітична су-
б’єкт ність України в умовах глобальних 
викликів» (керівник – Настояща К. В.).

Попри всі труднощі, пов’язані прямо 
й опосередковано з неоголошеною ро-
сійсько-українською гібридною війною, 
з дотриманням усіх рекомендацій МОН 
України науковий форум розпочав свою 
роботу. З 10.00 до 11.00 було здійснено 
реєстрацію учасників заходу. У цей же 
час тривала презентація наукового до-
робку вчених-українознавців, яку орга-
нізувала бібліотекар НДІУ О. О. Мітяй. 
Об 11.00 відбулося урочисте його від-
криття. 

Символічно, що під час реєстрації 
учасників Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції «Українознавство 
в системі національної освіти, науки, 

В. о. директора НДІУ В. Г. Чернець у виступі подякував воїнам Збройних сил України
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гуманітарної політики держави» про-
лунали сирени повітряної тривоги й 
вони змушені були призупинити роботу 
форуму й на деякий час покинути акто-
ву залу. Те, що неоголошена російсько-
українська гібридна війна стала повсяк-
денною реальністю для всіх українців 
без винятків, це доконаний факт. Проте 
українська громадянська нація не зля-
калася, не капітулювала, а продовжує 
боротися й, врешті-решт, переможе ро-
сійських загарбників. Тому після завер-
шення повітряної тривоги гості та учас-
ники повернулися до актової зали щоби 
розпочати роботу наукового форуму.

Доктор філософії, професор, в. о. ди-
ректора НДІУ, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки В. Г. Чер-
нець розпочав урочистий захід з хвили-
ни мовчання за загиблими від російської 
військової агресії. У своєму виступі спо-
чатку він подякував воїнам Збройних 
сил України за можливість проведення 
конференції та наголосив на чотирьох 

важливих аспектах: «По-перше, ми пра-
цюємо в умовах війни. По-друге, зараз 
до України прикута увага всього світу. 
По-третє, наразі відбуваються карди-
нальні зміни у ставленні українців до 
Української держави. По-четверте, у 
вогні кровопролитної російсько-укра-
їнської війни формується сучасна укра-
їнська політична нація. Тому українські 
вчені мають осмислювати державотвор-
чі та націєтворчі процеси, щоби допо-
могти розбудові Української держави й 
впровадженню українознавства в гума-
нітарну сферу України». 

Треба відзначити, що до учасників 
форуму в режимі онлайн долучили-
ся керівники філій НДІУ за кордоном, 
зокрема: Анастасія Кравченко (м.  Ре-
генсбург, Федеративна Республіка Ні-
меччина), Катерина Мукеді (м. Маямі, 
Сполучені Штати Америки), Оксана 
Фейчер (м.  Стокгольм, Королівство 
Швеція), Оксана Гамарник (м. Единбург, 
Велика Британія). Вони стисло розповіли 
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про свою роботу на ниві впровадження 
українознавства, головні завдання, які 
поставлені В. Г. Чернецем перед філіями, 
й практичні способи їх виконання. 

З привітанням від очільника МОН 
України С.  М.  Шкарлета виступив ге-
неральний директор директорату до-
шкільної, шкільної, позашкільної та ін-
клюзивної освіти Міністерства освіти і 
науки України О.  В.  Єресько. Зокрема, 
він побажав успішної праці науковцям 
і освітянам у цей нелегкий для України 
час. Звертаючись до присутніх, він наго-
лосив: «Ми досі шукаємо чинник, який 
об’єд нає українську націю. Саме украї-
нознавство має стати тим вирішальним 
об’єд нав чим фактором, що згуртує та 
об’єд нає всю країну». Також виступаю-
чий наголосив: «Якось я переглядав тес-
ти для українських школярів, помітно, 
що більшість прикладів взято з життя 
і побуту громадян США, а мало б бути 
з українських реалій. Українознавство 

має закласти фундамент формування й 
функціонування Української держави, 
української мови, української освіти й 
для оновлення системи й гуманітарного 
простору України». 

Доктор філософських наук, про-
фесор, академік НАН України та АПН 
України, президент Національної акаде-
мії педагогічних наук України В. Г. Кре-
мень у привітальному слові підкреслив, 
що українознавство допомагає форму-
вати український гуманітарний простір. 
На його думку, в сучасному українсько-
му суспільстві має бути сформована 
пошана до вояків Української Повстан-
ської Армії. «Я з Сумщини, – відзначив 
Василь Григорович,  – де був потужний 
партизанський рух, який всіляко під-
тримувала радянська влада, тоді як бій-
ці Української Повстанської Армії во-
ювали винятково за ідею Самостійної 
Соборної Держави. Сучасна українська 
молодь прямо зараз на полі бою успішно 

Генеральний директор директорату 
дошкільної, шкільної, позашкільної та ін-

клюзивної освіти МОН України О. В. Єресько

Президент Національної академії 
педагогічних наук України В. Г. Кремень
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захищає Україну й знищує російських 
агресорів. Також молоде покоління до-
бре опановує модерну західну зброю, яка 
допомагає йому у цій кривавій борні. 
Українознавство дуже потрібне не лише 
зараз, а й у майбутньому. Глобалізація не 
лише зближує народи, а й значно поси-
лює конкуренцію держав і націй. Саме ті 
держави й нації, які є консолідованими, 
будуть перемагати у політиці, економіці, 
фінансах, культурі тощо. Я бажаю всім 
нам успішної роботи на науковій конфе-
ренції».

Директор Департаменту гуманітар-
ної політики Офісу Президента України 
кандидат мистецтвознавства П.  М.  Бі-
лаш у своєму виступі, зокрема, сказав: 
«Зараз відбувається потужна консолі-
дація українського суспільства, наразі 
є потреба в теоретичному обґрунту-
ванні суспільних процесів, функціону-
ванні Української Держави й розбудові 

громадянського суспільства. Всі ці на-
прями є важливим полем діяльності 
для вчених-українознавців». Наостанок 
виступаючий подякував від Офісу Пре-
зидента України за добру організацію 
наукового заходу й ще раз відзначив 
важливу роль Збройних сил України в 
обороні України й українців від підступ-
ної агресії Російської Федерації. 

Перший заступник міністра Мініс-
терства культури та інформаційної полі-
тики України доктор філософії Р. В. Ка-
рандєєв висловив подяку організаторам 
за запрошення взяти участь у Всеукра-
їнській науковій конференції. Промо-
вець відзначив, що українська культура 
сприяє потужному розвою гуманітарної 
сфери України, оскільки освіта формує 
світогляд учнів, а культура задовольняє 
потреби українських громадян. Висту-
паючий звернув увагу на виклики глоба-
лізації перед Україною: «Ми маємо стати 
активними учасниками глобалізаційних 
процесів. Для того, щоби український 
народ та його культура не стали му-
зейними артефактами, нам, українцям, 
треба діяти! Наразі лише музична ком-
позиція М. Леонтовича «Щедрик» стала 
світовим хітом! Необхідно діяти та про-
сувати українські культурні надбання. 
Музичний інструмент гітара відомий в 
усьому світі, такий же потенціал має й 
наша бандура. Треба лише вміло й напо-
легливо просувати й пропагувати. Зараз 
Міністерство культури та інформацій-
ної політики України створює передумо-
ви для поширення української культури 
та її пропагування у світі. Наприклад, 
українська орнаменталістика має великі 
можливості для розвою й просування 
за межі України як українського куль-
турного бренду. Україно знавство, на 
мою думку, теж має значний потенціал: 

Директор Департаменту гуманітарної 
політики Офісу Президента України 

П. М. Білаш
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використовуючи модерні практики, 
воно не лише вивчає минуле, сучасне, 
а й моделює майбутнє України. Наразі 
українознавство цікавить не лише нас, 
нам треба виходити за межі України 
й розповсюджувати знання про нашу 
Батьківщину по всьому світу. У бага-
тьох світових університетах є кафедри 
слов’яністики, а нам треба створювати 
кафедри українознавства, треба вико-
ристовувати англійську мову як потуж-
ний інструмент поширення знань про 
Україну й український народ. Ми маємо 
запропонувати Українській державі й 
українському суспільству нові напрям-
ки розвитку. Українська держава  – це 
модерна держава з великими перспекти-
вами».

Заслужений артист України, віце-
президент Національної академії мис-
тецтв України О.  Г.  Санін відзначив: 
«Після 24.02.20022 все змінилося, не 

стало старої України. Ми маємо збу-
дувати нову Україну. Кордони України 
проходять через мозок і серце кожного 
громадянина України. Маємо знати, що 
ми захищаємо Україну та її громадян. 
Ми маємо знати, за що воїни Збройних 
сил України вбивають ворогів. Ми ма-
ємо знати, чому не працює Організація 
Об’єд наних Націй, чому російські агре-
сори прагнуть нас знищити, опираючись 
на свої імперські культурні цінності. 
Українці повинні показати світові самих 
себе! Ми вистояли, не здалися на милість 
Збройних сил Російської Федерації, цій 
великій потужній країні-агресорці. Саме 
зараз починається нова історія України. 
Кіномитцям України треба показувати 
фільми для наших захисників, підтри-
мувати їх звитяжний дух. Генеральний 
штаб Збройних сил України дозволив 
військовослужбовцям, які відправля-
ються на ротацію, показувати україн-
ські фільми. Наразі формується новий 

Перший заступник міністра 
Міністерства культури та інформаційної 

політики України Р. В. Карандєєв

Віце-президент Національної академії 
мистецтв України О. Г. Санін
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український гуманітарний простір, який 
має остаточно покінчити із залишками 
радянщини. Я виріс і сформувався як 
особистість на ваших працях, тому вче-
ні-українознавці надалі мають працюва-
ти в ім’я України».

Учасників Всеукраїнської наукової 
конференції привітав також ректор На-
ціональної музичної академії України 
імені П.  І.  Чайковського, доктор філо-
софії, професор, заслужений діяч мис-
тецтв України, член-кореспондент На-
ціональної академії мистецтв України, 
академік УТА, академік УАН, Посол 
миру М. О. Тимошенко. 

Доктор філософії, професор, викла-
дач Київської муніципальної академії 
естрадного та циркового мистецтв, на-
родний артист України І.  В.  Бобул у ві-
тальному слові, зокрема, наголосив: «Ми 
збирали в США кошти для Збройних сил 
України та для українських біженців й 
мали можливість поспілкуватися з ними. 

Попри труднощі (наприклад, у місті Чи-
каго українські діти навчаються у другу 
зміну тощо) українці вірять у перемогу 
Збройних сил України. Колись про Укра-
їну й українців у світі знали дуже мало: 
Чорнобильська техногенна катастрофа, 
боксери брати Клички, футболіст Ан-
дрій Шевченко... А тепер все змінилося. 
Західні експерти були переконані, що за 
два-три дні Київ буде захоплений росія-
нами, а Україна капітулює перед Росій-
ською Федерацією. Проте Київ  – це не 
звичайне пересічне місто, це сакральний 
центр України. В. Путін не зламав нас, 
а загартував і перетворив український 
народ у «дамаську сталь». Для України 
важлива підтримка США, Канади, Ве-
ликої Британії, Польщі, Литви, Латвії, 
Естонії, Словаччини, Румунії, Німеччи-
ни, Франції й багатьох інших країн, для 
яких демократичні цінності – не порож-
ній звук. Не всі наші біженці повернуть-
ся на Батьківщину, але Україна переможе 

Викладач Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового 

мистецтв І. В. Бобул

Ректор Національної музичної 
академії України ім. П. І. Чайковського 

М. О. Тимошенко
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й відродиться ще кращою. Українські ар-
тисти підтримують Збройні сили Украї-
ни. Разом до Перемоги!».

Доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник Центру украї-
нознавства філософського факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, провідний на-
уковий співробітник Музею книги і дру-
карства України (м. Київ) С. Р. Кагамлик 
привітала учасників з відкриттям конфе-
ренції й наголосила: «Україна приречена 
перемогти! У ці часи найбільше потерпає 
українська гуманітарна наука, оскільки 
її хронічно недофінансовують. Попри 
усі фінансові негаразди українські гу-
манітарії, вчені-українознавці в умовах 
українсько-російської війни виконують 
свою подвижницьку місію. Українознав-
ство має допомогти наблизити пере-
могу українського народу над ворогом. 
Українознавство стає трендом. Ми, вче-
ні-українознавці, маємо у своїх працях 

і виступах показати і доказати, що су-
часні українці – не жертви, а переможці, 
позбавлені комплексу меншовартості. 
Українознавство має стати потужним 
фундаментом, який формує і надихає 
український народ досягнути своєї мети, 
здолати ворога та інтегрувати Україну до 
ЄС і НАТО. Разом – переможемо!».

Директорка Департаменту культур-
но-громадського розвитку Маріуполь-
ської міської ради Д. В. Трима звернулася 
з вітальною промовою до учасників кон-
ференції та наголосила, що Маріуполь у 
2014–2022  рр. став уособленням успіху 
українського Донбасу, його економічних 

досягнень і звершень. «Зараз,  – відзна-
чила Діана Володимирівна, – Маріуполь 
зруйнований та окупований ворогом, 
але маріупольці не здалися, вони бо-
рються і переможуть. Ми відбудуємо 
Маріуполь й Україну!».

Доктор філологічних наук, профе-
сор, академік АН вищої школи України, 

Старший науковий співробітник 
Центру українознавства КНУ 

імені Тараса Шевченка С. Р. Кагамлик

Директорка Департаменту культурно- 
громадського розвитку Маріупольської 

міської ради Д. В. Трима
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фундатор і перший директор НДІУ 
МОН України П. П. Кононенко розпочав 
своє відеозвернення до учасників і гос-
тей Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Українознавство в системі 
національної освіти, науки, гуманітарної 
політики держави» зі слів подяки Васи-
лю Гнатовичу Чернецю за згоду очолити 
НДІУ у цей важкий час. Петро Петрович 
відзначив, що українське питання стало 
світовим, а пророчі слова І. Франка про 
мирний час і час війни стали жорстокою 
реальністю. П. Кононенко наголосив: 
«Колись на науковій конференції в США 
після мого виступу мене запитали: «На-
віщо Ви роз’єд ну єте братні сло в’ян ські 
народи, ви ж із росіянами один єдиний 
братній народ?» – На що я відповів: «Це 
неправда! Ми різні в усьому: в історії, 
культурі, в побуті й ментальності». У 
цій війні ми не прагнемо завоювати чужі 
території, як це споконвіків робили й 
продовжують робити росіяни. Ми хоче-
мо утвердитися на своїй землі. На сво-
їй, Богом даній, землі! Українознавство 
визнане світовою науковою системою! 
Україна – це світова держава з великою 
перспективою. Колись ми починали ак-
тивно співпрацювати з усім світом, але 
внутрішні колаборанти поставили перед 
нами бар’є ри. Сьогодні в Україні гри-
мить війна. Я бачив на власні очі Другу 
світову, колись нацисти, а тепер рашис-
ти безжально нищать Україну й україн-
ців. Проте Україна переможе! Україно-
знавство – це виховання не лише нас, а 
всього світу! Якщо не я, то хто? Існують 
проблеми розвитку українознавства. Є 
нагальна проблема у поверненні НДІУ 
статусу національного, якого він був по-
збавлений в незаконний спосіб… Украї-
на – це універсум. Розквіт України – це 
розквіт людства, це гармонія в собі. 

Повернення українознавства у держав-
ний стандарт освіти є на часі, оскільки 
допоможе українізувати гуманітарний 
простір України й значно посилити на-
ціонально-патріотичне виховання під-
ростаючого покоління».

Треба відзначити, що НДІУ дуже 
плідно співпрацює з Львівською україн-
ською гуманітарною гімназією імені Оле-
ни Степанів з поглибленим вивченням 
українознавства та англійської мови. 
Хоча внаслідок суб’єк тив них й об’єк тив-
них причин освітяни не змогли приїхати 
до Києва, але надіслали дуже оригіналь-
ні доповіді й матеріали до Всеукраїн-
ської науково-практичної конференції 
«Українознавство в системі національ-
ної освіти, науки, гуманітарної політи-
ки держави». Директорка Львівської 
української гуманітарної гімназії імені 
Олени Степанів з поглибленим вивчен-
ням українознавства та англійської мови 
Л. М. Василишин у своєму відеозвернен-
ні до учасників конференції, зокрема, 
наголосила, що впровадження в освітній 
процес українознавства є дуже важли-
вим завданням для українських педа-
гогів. Освітяни Львівської української 
гуманітарної гімназії імені Олени Сте-
панів активно впроваджують у навчаль-
но-виховний процес українознавство. 
Вчителі на своїх уроках використову-
ють навчальну програму з українознав-
ства, підготовлену А. Ціпком, С. Бойко, 
Т.  Бойко, О.  Газізовою. Також відбува-
ється взаємовигідна співпраця освітян 
з науковцями НДІУ, які творчо застосо-
вують їхні наукові напрацювання під час 
навчального процесу. Особливу увагу 
звернула виступаюча на активну участь 
гімназистів у Міжнародному конкурсі 
з українознавства для учнів 8–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Загалом українознавство розвивається 
й поступово повертає своє місце у на-
вчальному процесі. «Разом переможемо! 
Перемога за нами!» – завершила свій ви-
ступ Лариса Миколаївна.

На пленарному засіданні було заслу-
хано низку цікавих виступів. Зокрема, з 
доповіддю «Європейський вектор украї-
нознавства в умовах сучасних загроз та 
викликів» виступив доктор історичних 
наук, професор, лауреат премії імені 
М.  Грушевського НАН України, відмін-
ник освіти України, заслужений праців-
ник культури України, заступник ди-
ректора Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України А. І. Пав-
ко. Доповідач наголосив на вагомій ролі 
українознавства в осмисленні україн-
ських державотворчих та націєтворчих 
процесів та його значенні протидії «рус-
скому миру».

Проректор з наукової роботи На-
ціональної музичної академії Укра-
їни імені П.  І.  Чайковського, доктор 

мистецтво знавства, професор, заслу-
жений діяч мистецтв України, член На-
ціональної спілки журналістів України 
А.  Я.  Скорик виголосила доповідь «По-
ліваріативність інтерпретації поняття 
«мистецтво медіа» у системі сучасних 
вітчизняних і європейських гуманітар-
них цінностей», у якій проаналізувала 
значення осягнення цього концепту для 
сучасного українського наукового дис-
курсу.

У свою чергу кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник 
Національного ботанічного саду НАН 
України ім. М. М. Гришка Н. В. Чувікіна 
у доповіді «Історико-культурні цінності 
території Національного ботанічного 
саду НАН України ім. М.  М.  Гришка» 
проаналізувала вагомі артефакти при-
родного й антропогенного характеру, 
які, незважаючи на невблаганний час 
і політичні реалії, збереглися для на-
щадків.

Фігурний Ю. Всеукраїнська науково-практична конференція...

Заступник директора НДІУ А. І. Павко

Проректор з наукової роботи 
Національної музичної академії України  

ім. П. І. Чайковського А. Я. Скорик
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Завідувач відділу українознавства 
КЗВО «Вінницька академія безперерв-
ної освіти» В.  І.  Лазаренко у виступі 
«Використання наукових позицій у на-
ціонально-патріотичному вихованні 
освітнього процесу України» здійснив 
аналіз задіяння наукових праць вчених-
українознавців з метою формування на-
ціонально-патріотичного світогляду в 
української молоді.

Кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки, корекційної освіти 
та менеджменту Чернігівського облас-
ного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти імені К.  Д.  Ушинського 
Л.  В.  Іваненко у доповіді «Всякому сер-
цю  – любов і тепло»: концепт милосер-
дя у спадщині Г. Сковороди» намагалася 
осягнути глибини розмислів видатного 
українського філософа.

У свою чергу методист відділу укра-
їнознавства КЗВО «Вінницька академія 
безперервної освіти» О.  Є.  Козаченко у 
доповіді «Розвиток українського гумані-
тарного простору – вагомий чинник для 
становлення української свідомої молоді 

як складової української нації та пере-
моги України в російсько-українській 
війні» проаналізувала шляхи й головні 
фактори формування цілісного україно-
центричного гуманітарного простору та Завідувач відділу українознавства 

КЗВО «Вінницька академія безперервної 
освіти» В. І. Лазаренко

Доцент кафедри педагогіки, корекційної 
освіти та менеджменту Чернігівського 
обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. К. Д. Ушинського 
Л. В. Іваненко

Методист відділу українознавства 
КЗВО «Вінницька академія безперервної 

освіти» О. Є. Козаченко
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його потужний вплив на форматування 
національно-патріотичного світогляду в 
підростаючого покоління України.

Кандидат наук з державного управ-
ління, методист лабораторії педа-
гогічного досвіду та етнопедагогіки 
Івано-Франківського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти 
Л.  Л.  Мак си м’як у виступі «Національ-
но-патріотичне  виховання молодого 
покоління засобами історичного укра-
їнознавства: уроки УПА для сьогоден-
ня» проаналізувала величезне значення 
Визвольних змагань середини ХХ ст. для 
створення у юнацтва потужних і стійких 
патріотичних переконань.

Вчитель-методист, вчитель істо-
рії та правознавства Опорного Доро-
братівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів Му-
качівської міської ради Закарпатської 
області М.  М.  Ващинець у доповіді 
«Україно знавчі аспекти національно-па-
тріотичного виховання на уроках історії, 
права, громадянської освіти – зміна ак-
центів в умовах війни» охарактеризував 
найбільш вагомі складові, за допомогою 
яких педагоги-українознавці формують 
у юнацтва любов до України та готов-
ність її захищати від російських загарб-
ників.

На завершення заходу в. о. директо-
ра НДІУ В. Г. Чернець подякував учасни-
кам Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Українознавство в системі 
національної освіти, науки, гуманітарної 
політики держави» за активну участь в 
обговоренні актуальних гуманітарних 
проблем та наголосив на вагомій ролі 
українознавства та НДІУ під час росій-
сько-української війни.

Таким чином, Науково-дослідний 
інститут українознавства МОН України 

25 жовтня 2022 року організував й успіш-
но провів Всеукраїнську науково-прак-
тичну конференцію «Українознавство в 
системі національної освіти, науки, гу-
манітарної політики держави». У своїх 
виступах вчені й освітяни наголосили на 
вагомій ролі сучасного українознавства 
як комплексної інтегративної науки про 
Україну, українців і світове українство у 
світовому часопросторі у формуванні, 
становленні і розвитку гуманітарного 
простору України та значенні НДІУ як 
важливої наукової інституції, що впро-
ваджує українознавство в усі сфери гу-
манітарного дискурсу України. Також 
були розглянуті актуальні питання роз-
витку українознавства в умовах неого-
лошеної російсько-української гібридної 
війни. У зв’язку з цим гості та учасники 
поважного наукового форуму не лише 
ставили дуже гострі питання, а й ро-
били спроби віднайти на них відповіді, 
осмислити й актуалізувати проблеми, 
які турбують українське суспільство на 
початку ХХІ ст., та пропонували реаліс-
тичні шляхи їх розв’язання, незважаючи 
на складнощі воєнного часу.

В. о. завідувача відділу інформацій-
ного забезпечення та наукових комуні-
кацій НДІУ О. Є. Сцібан здійснив фото-
фіксацію конференції.

Юрій ФІГУРНИЙ
оrcid.org/0000-0002-6463-0920

кандидат історичних наук, 
завідувач відділу української 

етнології НДІУ

Ольга ШАКУРОВА 
оrcid.org/0000-0001-9842-2997

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник від-

ділу української етнології НДІУ

Фігурний Ю. Всеукраїнська науково-практична конференція...
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8 грудня 2022  р. у м.  Києві, у при-
міщенні Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України (далі  – 
НДІУ), вул. Ісаакяна, 18, відбувся Все-
український круглий стіл, присвячений 
300-річчю з дня народження Григорія 
Сковороди, «Воля дужча за всяку нево-
лю», на якому провідні науковці України 
обговорили життєвий шлях й інтелекту-
альну спадщину геніального мислителя.

Відкрив урочистий захід доктор фі-
лософії, професор, в. о. директора НДІУ 
МОН України, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки В. Г. Чер-
нець. Він привітав учасників Всеукраїн-
ського круглого столу з початком його 
роботи. У своєму виступі Василь Гнато-
вич наголосив, що Григорій Савич Ско-
ворода є символом мудрості героїчного 
українського народу, який впродовж 
віків, незважаючи на бездержавність, 

зберіг свою мову, культуру та ідентич-
ність. Також керівник НДІУ відзначив, 
що в умовах російської агресії є нагаль-
на потреба посилювати інтелектуальну й 
інформаційну протидію рашистам. Тому 
він хоче ініціювати й провести найближ-
чим часом ще два важливих круглих сто-
ли: один із них присвятити збереженню 
й чіткому розмежуванню культурної 
спадщини України й сусіда-агресора, а 
другий – деколонізації України. Йдеться 
про засилля в центрі українських міст 
реклами іноземними мовами, масовий 
випуск російськомовної періодики тощо.

Привітання учасникам круглого сто-
лу також виголосили доктор філософ-
ських наук, професор, академік НАН 
України, декан філософського факуль-
тету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка А. Є. Кон-
верський та доктор філософських наук, 

DoI: 10.30840/2413-7065.4(85).2022.269186

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ВОЛЯ ДУЖЧА ЗА ВСЯКУ НЕВОЛЮ» 

(ДО 300-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ)

Відкрив захід в. о. директора НДІУ В. Г. Чернець



261Українознавство №4 (85) 2022

Фігурний Ю. Всеукраїнський круглий стіл «Воля дужча за...

професор, академік 
НАМ України, перший 
віце-президент НАМУ 
В. А. Бітаєв.

На пленарному за-
сіданні було заслухано 
низку цікавих виступів. 
Зокрема, з доповіддю 
«Григорій Сковорода 
як виразник і творець 
архетипів української 
культури» виступив 
доктор філософських 
наук, професор, член-
кореспондент НАН 
України, провідний на-
уковий співробітник 
Інституту філософії 
імені Григорія Сково-
роди НАН України Н. В. Хамітов. Назіп 
Віленович проаналізував три найваж-
ливіших архетипи української культу-
ри, які осягнув і творчо переосмислив у 
своїх працях Григорій Савич: перший – 
світоглядна толерантність, другий – пе-
ренесення акцентів на особистість й 

відмова від колективізму, третій  – гли-
бинний оптимізм.

Доктор філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри історії української 
літератури, теорії літератури та літера-
турної творчості Навчально-наукового 
інституту філології Київського націо-

нального університе-
ту імені Тараса Шев-
ченка О. М. Сліпушко 
виголосила доповідь 
«Ідейна стратегія «Бо-
жественних пісень» у 
сучасному культуро-
логічному дискурсі». 
Оксана Миколаївна, 
зокрема, відзначила, 
що «Сад Божествен-
них пісень» став тво-
ром всього життя Гри-
горія Савича, в якому 
знайшли відображен-
ня найважливіші кон-
цепти його філософії.

Виступає провідний науковий співробітник 
Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України Н. В. Хамітов

Виступає декан філософського факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка А. Є. Конверський
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Доктор філософських наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки 
України, заступник декана філософсько-
го факультету Київського національно-
го університету імені Тараса Шевчен-
ка С.  В.  Руденко виступив з доповіддю 
«Формування англомовного корпусу 
сковородинознавства в освітніх прак-
тиках». Сергій Валерійович наголосив, 
що є нагальна потреба виробити спільну 
концепцію щодо перекладу з української 
мови на англійську назв праць, афориз-
мів, сентенцій, визначень Григорія Ско-
вороди для подальшої їх популяризації в 
усьому світі.

Доктор філологічних наук, профе-
сор, професор кафедри української мови 
та прикладної лінгвістики Навчально-
наукового інституту філології Київсько-
го національного університету імені Та-
раса Шевченка Л. П. Гнатюк виголосила 
доповідь «Мовний феномен Григорія 
Сковороди як явище української духов-
ної спадщини». Лідія Павлівна відзна-
чила, що пересічний українець сприй-
має мову Григорія Савича як російську, 

проте це не так, оскільки на 
нього мали великий вплив 
цер ков но сло в’ян ська, дав-
ньоукраїнська літературна 
(книжна), простонародна 
мови тощо. Тому, наголо-
сила доповідачка, україн-
ськість Г. Сковороди треба 
оцінювати насамперед укра-
їнськістю його світогляду.

З доповіддю «Григорій 
Сковорода  – філософ, мис-
литель європейського взір-
ця, національний світоч 
українства» виступив док-
тор історичних наук, про-
фесор, лауреат премії імені 

М.  Грушевського НАН України, відмін-
ник освіти України, заслужений праців-
ник культури України, заступник дирек-
тора НДІУ МОН України А. І. Павко. 
Доповідач відзначив вагому роль Гри-
горія Савича в українських культуро-
творчих процесах та його визначне місце 

Виступає завідувач відділу соціокультурної 
антропології НДІУ В. Ф. Ятченко

Виступає заступник директора НДІУ 
А. І. Павко
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у розвитку української фі-
лософії, педагогіки, музи-
ки та культури. Анатолій 
Іванович переконаний, 
що подальше осмислення 
інтелектуальної спадщини 
Г. Сковороди допоможе 
вченим-українознавцям 
не лише краще пізнати 
минуле, але й розуміти ре-
алії сьогодення та впевне-
но дивитися у майбутнє 
України.

Доктор філософських 
наук, професор, завіду-
вач відділу соціокультур-
ної антропології НДІУ 
В.  Ф.  Ятченко виголосив 
доповідь «Проблема бого слов’я у творах 
Григорія Сковороди». Володимир Фео-
досійович зазначив, що проблема «Лю-
дина  – Бог» є центральною в творчості 
Г. Сковороди.

Кандидат філософських наук, про-
відний науковий співробітник відділу 

філософії та геополітики НДІУ Н. В. Тур-
пак у виступі «Україноментальні цін-
ності у філософській спадщині Григорія 
Сковороди» проаналізувала концепту-
альні україноцентричні цінності в ін-
телектуальному доробку геніального 
мислителя. Надія Василівна переконана, 

що всі цінності Г. Сковороди є 
кордоцентричними.

Доктор філософських 
наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки Украї-
ни, завідувач відділу військо-
во-патріотичного виховання 
НДІУ В. С. Крисаченко висту-
пив з доповіддю «Практична 
філософія Григорія Сково-
роди: екзистенційні виміри». 
Валентин Семенович запро-
понував створити Центр фі-
лософії кордоцентризму імені 
Григорія Сковороди при На-
уково-дослідному інституті 
українознавства МОН Укра-
їни та започаткувати на його 

Виступає завідувач відділу військово-патріотичного 
виховання НДІУ В. С. Крисаченко

Виступає завідувачка кафедри теоретичної 
та прикладної культурології Одеської національної 

музичної академії ім. А. В. Нежданової О. М. Маркова
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основі Координаційну раду з досліджен-
ня української ідентичності та менталь-
ності МОН України.

Доктор мистецтвознавства, про-
фесор, заслужений працівник культу-
ри України, член НСКУ, завідувачка 
кафедри теоретичної та прикладної 
культурології Одеської національної 
музичної академії імені А. В. Нежда-
нової О.  М.  Маркова у своєму висту-
пі провела паралелі між традиціями 
мандрівних співців-бардів Ірландії та 
Англії з життям і творчістю Григорія 
Сковороди. Музикознавиця відзначи-
ла, що є спільні конотації в ірландській 
чернечій поезії та у філософських роз-
мислах Григорія Савича, оскільки, на її 
думку, оспівуючи природу, вони поєд-
нували географічні мандри та менталь-
не їх осмислення. Підсумовуючи свій 
виступ, Олена Миколаївна наголосила: 
«Життя Григорія Сковороди  – це гімн 
Україні!».

На завершення захо-
ду в. о. директора НДІУ 
В.  Г.  Чернець подякував 
учасникам Всеукраїнсько-
го круглого столу, при-
свяченого 300-річчю з дня 
народження Григорія Ско-
вороди, «Воля дужча за 
всяку неволю» за активну 
участь в обговоренні акту-
альних гуманітарних про-
блем, відзначив високий 
рівень доповідей та наголо-
сив на важливості подаль-
шої взаємовигідної співп-
раці з метою комплексного 
розвитку українознавства 
та НДІУ МОН України.

Після підведення підсумків круглого 
столу в актовій залі НДІУ відбувся ім-
провізований мистецький захід. Доктор 
мистецтвознавства, професор, заслуже-
ний діяч мистецтв України, викладачка 
кафедри спеціального фортепіано Одесь-
кої національної музичної академії імені 
А. В. Нежданової Л. М. Шевченко вико-
нала на піаніно декілька музичних ком-
позицій. Чарівна музика у виконанні Лі-
лії Михайлівни стала гарним підсумком 
напруженої та продуктивної інтелекту-
альної праці учасників круглого столу.

В. о. завідувача відділу інформацій-
ного забезпечення та наукових комуні-
кацій НДІУ О. Є. Сцібан здійснив фото-
фіксацію наукового форуму.

Юрій ФІГУРНИЙ
оrcid.org/0000-0002-6463-0920

кандидат історичних наук, 
завідувач відділу 

української етнології НДІУ

За інструментом викладачка кафедри спеціального 
фортепіано Одеської національної музичної академії 

ім. А. В. Нежданової Л. М. Шевченко
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Виставка «Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. в УРСР»

З ініціативи Товариства «Опір За-
хідної України» у Чеській Республіці 
триває виставка рідкісних та унікаль-
них книг і періодики, присвячена ро-
ковинам 90-річчя Голодомору-гено-
циду 1932–1933  рр. в УРСР внаслідок 
колективізації і розкуркулення в СРСР 
у 1920–1930 рр.

На виставці «Голодомор-геноцид 
1932–1933  рр. в УРСР» представлені 
минулі рідкісні та унікальні книги і пе-
ріодика із фондів 
та колекцій При-
ватної бібліоте-
ки Олега Павліва 
ім. Григорія Сково-
роди: перший часо-
пис в ЧСР «Hlad na 
Ukrajině» (№№1-2, 
1933  р.) під ред. 
О.  Бочковсько-
го, перша книга в 
СРСР «Коллекти-
визация советской 
деревни» під ред. 
А.  Гайстера (Мо-
сква: Центральное 
Ст ат и с т и ч е с ко е 
Управление СССР; 
Статиздат ЦСУ 
СССР, 1930 р.) та ін.

На виставці демонструються і су-
часні книги та періодика із фондів та 
колекцій бібліотеки О. Павліва: книга 
українською та англійською мовами Ґа-
рета Джонса «Ціна правди» (Київ: В-во 
«Жнець», 2019 р.), подарована цій бібліо-
теці і Комісії Міжнародної літературно-
краєзнавчої премії ім. Архипа Теслен-
ка письменницею Тетяною Корпан на 

першій науковій лекції Олега Павліва в 
Міській бібліотеці в Розтоках, біля Пра-
ги, у Чеській Республіці у 2021 році, та ін.

Окрім того, на виставці представлені 
книги і періодика друкованих публіка-
цій дослідника Олега Павліва про Голо-
домор-геноцид 1932–1933 рр. в УРСР із 
фондів та колекцій Домашньої бібліоте-
ки Олега Павліва ім. Василя Барки (Фі-
лія Приватної бібліотеки Олега Павліва 
ім. Григорія Сковороди).

Із бібліографією багаторічної сумлін-
ної наукової праці Олега Павліва можна 
ознайомитися в пам’ятці із виставки 
«Голодомор-геноцид 1932–1933  рр. в 
УРСР».

Секретаріат 
Товариства «Опір Західної України»

м. Прага, Чехія

DoI: 10.30840/2413-7065.4(85).2022.269187

ВИСТАВКА «ГОЛОДОМОР-ГЕНОЦИД 1932–1933 РР. В УРСР»

Фрагмент із виставки. 
Фото: Товариство «Опір Західної України», 2022 р.
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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. Рекомендований обсяг статті — до 
1 ум.-др. арк.

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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