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Історіософський аналіз української минувшини  

(рецензія на українознавче дослідження Петра Кононенка і 

Тараса Кононенка «Україна у нас одна. У трьох книгах. – К.: 

ННДІУВІ, 2012.– Книга 2.– 280 с.) 

Восени 2012 р. вийшла друком праця вчених-українознавців 

П. Кононенка і Т. Кононенка «Україна у нас одна», яка є логічним 

продовженням (другою книгою) попереднього видання з тією ж назвою, 

що побачило світ ще на початку року (див. нашу рецензію на нього, 

оприлюднену в журналі «Українознавство», 2012.– №3(44).– С. 207–208). 

Якщо у попередній книзі дослідники намагалися осмислити буття й 

майбуття українського народу через призму осягнення стану і ролі 

українства у всесвітній історії, охарактеризувати природно-етнічні та 

культурно-цивілізаційні виміри розвитку України, українців і світового 

українства, проаналізувати симфонізм українського світогляду й 

сучасність розмислової спадщини Г. Сковороди, вивчити місце 

українознавства в глобалістичній парадигмі інтегративних наук та його 

міждисциплінарний статус, дослідити той тернистий шлях, який здолали 

Україна, українці й світове українство у буремному ХХ ст. та окреслити 

найважливіші завдання, що стоять перед ними у ХХІ ст., то вже в її 

продовженні автори поринають у далеке минуле українського народу та 

намагаються дослідити його за допомогою українознавчого 

інструментарію. Хронологічні межі дослідження є досить-таки широкими 

й окреслені періодом І–ІІ – початку ХХ ст., проте особливу увагу 

дослідники приділяють часовим історичним проміжкам з ІХ–ХIV ст. і з 

XV–XVIII ст. Це пов’язано, передусім, із зародженням, розвитком і 

занепадом таких державних утворень як Києво-Руська держава, Галицько-

Волинське королівство й Гетьманщина. Географічні межі праці охоплюють 

українські землі в їх етнічних межах у зазначений досліджувальний період. 
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Методологічну основу книги становлять принципи історизму, 

системності та науковості, що, передусім, передбачають фахове 

опрацювання та комплексне узагальнення знань про вітчизняне минуле на 

основі критичного підходу щодо осягнення історіографічних напрацювань 

і джерельної бази дослідження. Автори зазначають, що основоположною 

для вчених-українознавців була, є і буде стаття видатного історика 

М. Грушевського «Звичайна схема руської історії й справа раціонального 

укладу історії східного слов’янства». Вона вперше побачила світ у травні 

1904 р. у Санкт-Петербурзі в «Сборнике статей по славяноведению», де він 

вперше сформулював науково обґрунтовану й фактологічно підтверджену 

концепцію самостійного цивілізаційного розвитку українського народу, 

окремішнього від своїх навколишніх сусідів-етносів як за походженням, 

розвоєм і становленням, так і за політичним, економічним, культурним 

життям. Саме тому вчені-українознавці наголошують, що міцним 

підґрунтям для неї послужили принципово нові підходи та засади, що 

зумовило інтегральну новочасну концепцію вивчення і висвітлення 

найголовніших етапів, причин і наслідків подій та процесів історичного 

розвитку світового феномену українства (С. 6). 

Фахово проаналізувавши історіографію та джерельну базу 

дослідження, автори переконалися, що вся джерельно-історіософська 

палітра виявляє узагальнюючий українознавчий зміст, домінантою методу 

й стилю стає самопізнання й пізнання народного Буття і Свідомості, руху 

до новочасних ідеалів та перспектив, а головною проблемою – ідея 

національно-державного будівництва та поступу, формування етносу, а 

згодом і нації. Отже, самопізнання й пізнання запліднюється жагою 

пошуку відповіді на інтегральні, вічні й завжди пекучі питання: «Що ми?.. 

Чиї сини? яких батьків?»; «Нащо нас мати привела?»; «Звідки пішла 
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Руська земля, і хто в ній почав спершу княжити?» і зрештою – «Якою є 

історична роль і місія українства?» (С. 37). 

Наступна частина праці присвячена осягненню і вивченню важких і 

непростих часів – ХІІ–XIV ст., коли відбулася дезінтеграція спочатку 

Київського, а згодом і Галицько-Волинського державно-політичних 

утворень. Внаслідок цих тектонічних геополітичних зрушень українські 

етнічні землі опинилися під владою Польського королівства, Великого 

князівства Литовського та інших держав. Так, внаслідок руйнування 

власної державності український народ та його терени стають об’єктом 

нападів, загарбань і пограбувань з боку більш зорганізованих і згуртованих 

сусідів. Особливу увагу вчені-українознавці зосередили на т. зв. «мирному 

входженні» України й українців під скіпетр великих литовських князів. 

Зокрема, вони наголошують: «З цієї точки зору литовська окупація 

України була нетрадиційною, і частиною істориків та політиків 

проголошена мало не золотим віком українського суспільства. І коли 

порівнювати процеси колонізації іншими сусідами – Польщею, 

Угорщиною, Туреччиною, кримською Татарською ордою та Росією, то за 

формою вона і справді була ліберальнішою. Але, по суті, однаково 

згубною, бо видима благодійність литовської окупації була навіть 

загрозливішою, тому що підступнішою; з одвертими ворогами визрівала 

ситуація активного протиборства, литовське ж «добро» оберталося злом. 

Державна еліта й суспільство розмагнічувалися, ставали кволими, 

безвольними й нездатними відроджувати свою державність. Ставали 

підрядною силою у грі інших держав, їхніх інтересів, зокрема 

золотоординців, Польщі й Угорщини, а також католицько-папського Риму, 

Московії. Один із переконливих прикладів – навіть спільний виступ 

української еліти під началом литовської урядуючої фаланги у битві на 

річці Ворскла з татарами 1399 року, в якій загинув цвіт української нації. 
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Жорстока обопільна з Литвою поразка. Та якщо литовці, маючи державу, 

відновили свою еліту, то українці ще довго лишалися обезголовленими. 

Отже, з цієї причини ще зменшилась їхня перспектива на самостійну 

історичну долю та роль. Хоча в одному приклад Литви був для українців і 

позитивно повчальним: ще в XIII ст.  вона була слабким і безпомічним 

племенем, а тепер оволоділа спадщиною раніше могутньої держави і стала 

володарем своєї долі. І ніби питала: а що сталося з тобою – колись 

могутнім, українським етносом?! Історія відповідала: Литва перемагала, бо 

об’єднала всі свої етнічні ресурси й сформувала активну урядуючу, 

зокрема войовничу військову еліту» (С. 60–61). 

Разом з тим велич і могутність правлячої династії Гедиміновичів 

виявилася не такою вже й непереможною, і згодом Велике князівство 

Литовське почало поступово слабшати і поступатися геостратегічно, 

геополітично, мілітарно й економічно своїм більш успішним сусідам-

конкурентам, особливо Польському королівству й Московському царству. 

З цього приводу П. Кононенко і Т. Кононенко зазначають: «Істориків 

тішить, що за цих умов Литва перейняла українсько-білоруську мову й 

культуру, надала українській еліті певну самостійність і завдяки цьому 

перетворилася в Литовсько-Руську державу. Однак подальший шлях 

розвитку не став гармонійним: 1385 р. була укладена Кревська унія з 

Польщею, і Литва перестала бути незалежною державою, а після 

Люблінської унії 1569 р. зберегла лише часткову автономію в складі Речі 

Посполитої. І розгорнувся процес литовсько-українського згасання: 

запанувала польська політично-економічна система, все агресивніший був 

натиск польської культури і мови, церкви і віри, а з тим – витіснення 

руської та литовської шляхти. Навіть поділ Польщі 1795 р. не зупинив 

полонізації українсько-литовських земель» (С. 62). 
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Так поступово, крок за кроком, Польське королівство стає 

геостратегічним і геополітичним лідером Центрально-Східної Європи і з 

часом перетворюється на своєрідну магнатсько-шляхетську імперію «від 

можа до можа» (від Балтійського до Чорного морів). Так польська 

шляхетсько-імперська нація розпочала процес поглинання й тотальної 

деетнізації підкорених народів, особливо вона намагалася асимілювати 

український етнос. У зв’язку з цим вчені-українознавці наголошують: «Це 

ознаменувало початок багатовікового протистояння двох народів, що 

закінчилось у XVIII ст. трагічно для обох сторін: внаслідок внутрішнього 

ослаблення і поразок у битвах у ході національно-визвольної революції 

українського народу XVII ст. «Польща впала, та й нас задавила» 

(Т. Шевченко), оскільки сусідні держави (Росія, Австрія, Німеччина) 

окупували землі обох народів. Але це станеться пізніше. В XV ст. Польща 

розгортає похід на розширення своїх володінь, і особливо пріоритетним 

вектором її зовнішньої політики є намагання завоювати українські землі. 

Досі є апологети польської експансії на Україну, схильні твердити: 

польське завоювання і панування були для України ще більшим благом, 

ніж литовське: бо Польща, мовляв, здійснювала місію цивілізаційного 

культуртрегерства, європеїзації українців. І є в цьому частка правди, але 

загалом величезна доля імперської фантасмагорії, за якою необхідно 

бачити комплекс питань великої проблеми… У XVI ст. Польща досягла 

піка своєї сили. І 1569 р. Люблінською унією до Польщі було включено всі 

землі Великого князівства Литовського, а з ними й терени України та 

Білорусі. Розгорнулася тотальна економічна експлуатація, соціальна 

загальна диференціація особливо селянства, етнічна асиміляція. 

Розгортається католицька агресія, політика спольщення української освіти, 

культури і мови. З огляду на все те українці м. Львова в посланні до 

польського короля Сигізмунда ІІІ писали: «Обтяжені ми, народ руський, з 
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боку народу польського ярмом, тяжчим за неволю єгипетську, що нас хоч і 

без меча, але гірше ніж мечем, з потомством вигублюють, заборонивши 

нам пожитків і ремесел, обходів всіляких, чи би тільки чоловік живий міг 

бути, на все те не має права русин на рідній землі своїй вживати у тому ж 

руському Львові...» Українство виявилося закутим у ярмо, «тяжчим за 

неволю єгипетську». І не тільки єгипетську, а й хазарську, монголо-

татарську, турецьку... За таких умов насправді розгорталося 

«культуртрегерство» сусідів, які «єгипетсько-вавилонський полон» з 

кожним десятиліттям закріплювали різними засобами поневолення та 

винародовлення, зокрема і з боку польської шляхти, угорських 

ультрапатріотів і турецько-татарських людоловів та московських 

«слов’янолюбців» – «собирателей всех русских земель», «захисників 

всесвітнього православ’я» і божої походженням влади царя-самодержця» 

(С. 69–70, 84). 

Здавалося, ще трохи й Україна (Русь), як самобутня країна та 

українці (руські, русини), як самодостатня етнічна спільнота навіки 

зникнуть із світової геополітичної мапи й з товариства європейських 

народів. Саме тому, в наступних частинах свого дослідження 

П. Кононенко і Т. Кононенко акцентували свою увагу на таких важливих 

питаннях: «1. Що таке Україна історично-еволюційно і в XV–XVIII 

століттях? 2. Коли формується та самоздійснюється, самоусвідомлюється 

українським народом своя самість (Я – суб’єктивність) своєї історичної 

долі, роль та місія як дієвого суб’єкта історичного процесу? 3. Коли це 

відбивається (в етнонімі) в універсальній системі етнонаціонального 

самоусвідомлення і самоозначення – мові?» (С. 86). 

Особливе місце в цих процесах не тільки зайняло українське 

козацтво, а й стало їхньою рушійною силою. Знаково, що майже кожен 

українець у ті звитяжні й буремні часи прагнув стати козаком, а у свою 
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чергу чужоземці впродовж XVI–XVIII ст. називали український народ 

козацькою нацією. Чому так трапилося? Тому що саме вітчизняна 

козаччина упродовж XVI–XVIII ст. зуміла в умовах цілковитої 

бездержавності й принизливого колоніального статусу України 

сформувати військовий осередок, витворити соціальну верству воїнів-

професіоналів, котра згодом відновила українську державність у форматі 

Гетьманщини і поклала на свої міцні плечі обов’язки керуючої і провідної 

сили тогочасної домодерної козацької (української) нації. Тому вчені-

українознавці наголошують: «Українське козацтво зароджувалося як сила 

протесту проти соціального і релігійного гніту, сила оборони своїх 

кордонів, громадянських і національних прав – отже, як сила творча, сила 

будівнича, цивілізаційно-культурна. На жаль, упродовж століть козацтво 

також нерідко атестувалося передовсім як сила руйнівна. І зрозуміло, коли 

це робили польські або турецько-татарські автори, але були й авторитетні 

українські… Отже, козацтво: 1) вийшло з глибин українського суспільства; 

2) стало виразником його соціальних, етнонаціональних, релігійних, 

мовно-культурних настроїв, ідеалів та прагнень, вікових традицій та 

морально-етичних принципів; 3) спадкоємцем військово-лицарських 

пріоритетів; 4) ядром новочасної соціальної і державно-політичної 

формації; 5) захисником православ’я і національної церкви; 6) збройною 

силою держави; 7) захисником звичаєвого і конституційного права» (С. 

143, 202). 

Як уже зазначалося, одним із найвагоміших досягнень українського 

козацтва на ниві вітчизняного етнодержавонацієтворення стало створення 

ним і розбудова Гетьманщини – українського державного утворення 

(1648–1782), яке відновило державотворчі традиції українців, втрачені 

ними ще у XIV ст. внаслідок захоплення Польським королівством у 1349 р. 

Галицько-Волинської держави, спадкоємиці Київської Русі. З цього 
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приводу П. Кононенко і Т. Кононенко зазначають: «Небо відновленої 

Української держави підпирало кілька складових фундаменту, а саме: 

соціально-економічний, етнонаціональний, релігійний, науково-

філософський та мовно-культурний і мистецький, освітньо-науковий, 

оборонно-військовий, адміністративно-правовий, що цементувалося 

інтелігенцією нової формації та козацтвом; вітчизняний і всеєвропейський 

національний і державобудівний досвід. Створена Держава – Гетьманщина 

Польщею і Росією офіційно іменувалася як Військо Запорізьке: і з 

визнанням ролі козацтва, найперше – Запорізької Січі, і з цинічним 

бажанням не фіксувати реального статусу Гетьманщини як суверенної 

держави та її керівника – гетьмана. Формально появу оновленої – після 

Київської і Галицько-Волинської – держави означували 1648 роком, коли 

армія Богдана Хмельницького розгромила під Жовтими Водами польську 

військову потугу (нагадаємо: одну з найсильніших у Європі), а гетьман 

оголосив польським та інших країн представникам, що ставить завданням 

визволити весь український Терен і Народ від чужоземної кормиги. 

Здобувши епохальну перемогу Богдан Хмельницький, обраний Козацькою 

радою гетьманом, тріумфально в’їхав у Київ, був зустрінутий всіма 

верствами суспільства та митрополитом і всім церковним сановництвом з 

непідробним ентузіазмом і великими надіями» (С. 203). 

Щодо особистості фундатора Гетьманщини, то дослідники пишуть: 

«Богдан Хмельницький – унікальний феномен в історії й долі України – 

багатогранністю й обдарувань, і інтересів та організаційного таланту, 

здатності синтезувати в собі яскраву індивідуальну неповторність з 

енергією колективного інтегрування: його соратниками були героїчні 

постаті типу І. Богуна й М. Кривоноса, а предтечею – видатний державний 

діяч – гетьман Петро Сагайдачний, досвід якого: соціальний, політичний, 
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військовий, церковний, освітньо-науковий, дипломатичний – послужив 

Богдану Хмельницькому благодатним путівником» (С. 205). 

На превеликий жаль, українці не змогли зберегти і втримати в своїх 

руках з такими жертвами відновлену українську державність. Смерть у 

1657 р. засновника Української Козацько-Гетьманської держави Богдана 

Хмельницького виявилася фатальною для України й українців. 

Наступники і спадкоємці славетного гетьмана крок за кроком відступали 

перед шаленим ворожим тиском, втрачаючи поступово останні рештки 

суверенності й соборності козацької України. Навіть звитяжний спротив 

таких гетьманів як Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Пилип Орлик зазнав 

невдачі. Врешті-решт, у кінці XVIII ст. Україна як геополітична 

реальність, суб’єкт міждержавних і міжнародних відносин, втрачає останні 

рештки «державної бронзи» й аж до початку ХХ ст. зникає з 

геостратегічної мапи Європи й Світу. 

Ось так проаналізували цей деструктивний процес протягом другої 

половини XVII – кінця XVIII ст. вчені-українознавці: «Сталася трагічна 

втрата Української держави, а згодом і державності. Москва окупувала 

спочатку Київ та інші найголовніші міста, а потім і всю Україну. 

Розгорілася міжусобна війна: одні хотіли чинів і посад, зокрема змагалися 

за гетьманство; інші заходилися покріпачувати своїх же селян, у тому 

числі й соратників по революції; ще інші посягнули і на козацький стан. 

При цьому розцвітав абсурд: українство розпинали не лише «свої», а й у 

супрязі Московія й Польща, апогеєм зради яких, їхньої підступної й 

лицемірної політики став договір, а далі й спільні дії супроти борців ще 

однієї хвилі революції – славнозвісної Гайдамаччини. Тоді московці, йдучи 

військом до табору легендарних вождів мас – Залізняка та Гонти, 

повідомили, що йдуть для їхньої підтримки. Благородні лицарі повірили. 

На влаштованому бенкеті повстанська старшина добре захмеліла (як те 
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було і в давнину, про що писали автори «Велесової книги», а згодом і в 

Батурині), і московські «друзі-брати» пов’язали їх та передали полякам. І 

ті у Варшаві організували привселюдну жорстоку оргію: з козацьких 

лицарів знімали шкіру, колесували їх, сажали на палю... «Європейці-

культуртрегери» шаленіли від задоволення... І коли пізніші «земляки свої» 

почали хвалитися своїми вікторіями, Т. Шевченко написав своє гнівне 

іронічне «дружнєє посланіє» землякам, «в Украйні і не в Украйні сущим». 

Союзники-«опікуни» поділили Україну на Ліво- і Правобережну. І якщо 

спочатку все жорстокіше обмежували гетьмана і «Малоросію» та 

«Малопольшу» в правах, то згодом ліквідували і гетьмана та гетьманат, 

колиску української державності – Запорізьку Січ. Після поділу Польщі 

всю Україну приєднали до Московії; призначили Малоросійську колегію, – 

після чого Петро І 1721 р. проголосив Московію Росією та імперією, а 

Катерина ІІ дала настанову не тільки знищити українську державність 

фізично, а й політично, культурно та психічно: «малороси» мали забути 

свою віру і мову, Запоріжжя і навіть слово-поняття  «гетьман», а тим 

самим свою історію, гідність і честь, обернутися на «рівноправних» з 

російськими «холопами» наймитів-рабів. Як напише Т. Шевченко: Це той 

Перший, що розпинав / Нашу Україну. / А Вторая доконала, / Вдову-

сиротину. Стряслася крадіжка, рівнозначна апокаліпсису: Московія 

викрадала в України не лише її землі, маєтності, селян, ремісників, воїнів, 

– а й саме ім’я та важила на мовно-культурну, державно-політичну, 

етнонаціональну самосвідомість... Тоді й було посіяно зерно фальшивої 

ідеї «воссоедииения» всіх «руських земель», про яке, мовбито, тільки й 

мріяли українці» (С. 245–246). 

Проте недруги України дуже помилилися, коли сподівалися, що з 

втратою Гетьманщини, дезінтеграцією української козацької домодерної 

нації, основна маса українців розчиниться в «русском море», а інші їхні 



 11 

відлами стануть поляками, мадярами, румунами тощо. Зрештою, 

українство змушене було відступити, але українське село стало не 

резервацією для деградуючого і вимираючого етносу малоросів-русинів, а 

тимчасовою фортецею, в якій українці зуміли не тільки зберегти себе як 

етнос, а й часом відродити свій потужний етнодержавонацієтворчий 

потенціал і повстали на початку ХХ ст. І в цій тривалій і виснажливій 

боротьбі за виживання українцям допомагали вистояти такі поважні 

інтелектуали як Іван Котляревський і Григорій Сковорода. Щодо активної 

позиції громадянина-поета, то дослідники зазначають, що в «Енеїді» 

провідними акцентами є «патріотично-героїчні, бо зумовлювалися 

визначальною ідеєю: Де общеє добро в упадку – / Забудь отця, забудь і 

матку, / Спіши повинність ісправлять!... 

Думою про свій народ і його щасливу долю просякнута й драма 

«Наталка-Полтавка»: в ній поетизується найбільш гноблена й 

упосліджувана верства народу – селянство. Воно ще з античних часів 

вважалося класом затурканим і неспроможним до політичного життя. Але 

І. Котляревський знав іншу істину: українське селянство породило 

козацтво, а разом вони відродили державу і сформували найвищий 

здобуток європейського середньовіччя – націю, її мову, культуру, віру в 

грядуще. Жила віра: є підстави вірити в можливість нового Відродження, 

тим більше, що українське селянство працьовите, благородне, чесне, 

душевно красиве, з почуттям власної і національної гідності та живе 

уроками віковічного досвіду: не буває перемог і свободи там, де немає 

єдності…» (С. 256–257). 

Стосовно громадянських переконань видатного українського 

мислителя, то П. Кононенко і Т. Кононенко наголошують: «Бо насправді 

Г. Сковорода був не тільки біографічно, а й духовно нащадком козацького 

роду, – інша справа, що він відстоював свій козацький статус засобами й 
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стилями, найбільш відповідними його єству, званому ним «природною 

натурою». Для переконливості достатньо навіть однієї його поезії – «De 

Libertate» [з лат. «Про свободу» – Ю.Ф.], в якій він понад усе ставить 

Свободу та її найяскравішого тоді поборника – вождя національно-

визвольної революції Богдана Хмельницького…: Що є свобода? Добро в 

ній якеє? / Кажуть, неначе воно золотеє? / Ні ж бо, не злотне: зрівнявши 

все злото, / Проти свободи воно лиш болото / О, якби в дурні мені не 

пошитись, / Щоб без свободи міг я лишитись. / Слава навіки буде з тобою, 

/ Вольності отче, Богдане-герою!» (С. 257–258). 

Підводячи підсумки наукового дослідження вчені-українознавці 

переконливо стверджують: «За Вічне боролось козацтво, вищим 

авторитетом у царстві Свободи став Богдан Хмельницький: бо він підняв і 

підніс свій народ-націю до розуміння й утвердження суверенітету й 

свободи, своєї історичної місії, визначеної трансцендентно. Віри: Душу й 

тіло ми положим / За нашу свободу. / І покажем, що ми, браття, / 

Козацького роду! ХV-ХVII-ХVIII століття окреслили одвічну парадигму 

розвитку українства: в минулому, сучасному і майбутньому. В цю епоху 

було здійснено Відродження великої європейської держави – України; 

створено новий тип суспільства – конституційної, демократичної, правової 

республіки; сформовано и утверджено націю. І хоча це диво Вселюдства, 

якому пророкувалось (зокрема великим філософом-просвітителем Й. 

Гердером) майбутнє нової Еллади, було брутально зупинене в розвитку й 

кинуте у Велику Руїну, – хід історії не зупинився. XX століття йшло у 

сполохах нового Відродження та цілковитого всесвітнього визнання 

України як вагомого феномену вселюдського поступу» (С. 260). 

Щодо зауважень до рецензованої нами праці, то їх майже немає, за 

винятком декількох. А саме, по-перше, як ми вже наголошували у рецензії 

на книгу першу «Україна у нас одна», у її вихідних даних означено, що це 
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науково-популярне видання. Тоді як, на нашу думку, це є стовідсоткове 

наукове дослідження, раціонально структуроване, «озброєне» системою 

посилань і головне – наснажене патріотичним українським Духом. На 

жаль, автори книги другої теж охарактеризували її як науково-популярне 

видання, хоча це не відповідає дійсності. По-друге, у книзі відсутній зміст і 

це ускладнює її читання й опрацювання. 

Ми хочемо зазначити, що рецензована нами праця була підготовлена 

до друку і тиражована в межах виконання науково-дослідної роботи, що 

фінансується з державного бюджету «Україна і світове українство в 

системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», 

керівником якої є професор П. Кононенко. 

Завершуючи рецензію книги другої П. Кононенка й Т. Кононенка 

«Україна у нас одна» ми хочемо наголосити, що це важливе українознавче 

видання було здійснене за підтримки Бобровицького осередку 

Чернігівського земляцтва в м. Києві. Його головою є заслужений юрист 

України Андрій Пінчук. Також треба відзначити, що у підготовці 

монографії до тиражування авторам активно допомагали співробітники 

ННДІУВІ. А саме: відповідальний за випуск – Тетяна Ренке; літературна 

редакція – Оксана Твердохліб; коректура – Лідія Науменко, Лариса 

Ткаченко, Лілія Слободян; комп’ютерна верстка – Оксана Мельниченко; 

дизайн обкладинки – Ольга Терещенко й Олександр Сцібан. 

Отже, завершуючи осмислення найважливіших проблем, які автори 

професійно проаналізували у своєму вагомому українознавчому 

дослідженні, ми хочемо наголосити, що, незважаючи на складність 

поставленого перед собою завдання, П. Кононенко і Т. Кононенко успішно 

впоралися з ним. Ми сподіваємося, що вони й у заключній своїй книзі 

доведуть до логічного завершення поставлені і підняті ними питання, а їхні 

наступні праці (монографії, книги, брошури, статті), виступи в пресі, на 
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радіо і телебаченні допоможуть цілеспрямованому розвою українського 

народу, активному становленню української політичної нації, 

поступальному розвитку України, українців і світового українства та 

успішній розбудові правової, демократичної, високотехнологічної й 

заможної Української Самостійної Соборної Держави! 

Фігурний Ю.С., канд. іст. н.,  

зав. відділом української етнології ННДІУВІ. 


