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Поняття національної ідентичності в умовах глобалізації 

Дякую Богові, що дав мені 

народитися українцем. 

Росію погубить ненависть, яку 

вона розпалює  

в собі, — ненависть до України. 

Сама історія запитає кожного з 

нас у цей день:  

хто ти? Чи справді вичавив із себе 

тоталітарного раба, 

 чи здатен відстояти себе як 

людину, відстояти завтрашній  

день своєї згорьованої, прекрасної 

України? 

Олесь Гончар 

 Ідентичність нації   ̶  її цивілізаційний бренд, соціокультурна ніша країни, 

визначальна засада зовнішньої та внутрішньої політики держави. Основою будь  ̶

якої цивілізації є її самоідентифікація, як сукупність базових цінностей і стійких 

навичок людей, визначених традицією культурного розвитку, соціальними та 

духовними константами. 

 У зв’язку з глобалізацією, що є визначальним процесом розвитку сучасної 

цивілізації виникає гостра проблема національної ідентичності, бо ця сама 

глобалізація визначає необхідність уніфікованих, космополітичних 

ідентифікаційних практик. 

 Глобалізація   ̶  це процес, що ставить перед сучасними культурами 

проблему можливості існування унікальних національних ареалів на карті 

сучасного світу на шляху його об’єднання в єдиний економічний й культурний 

організм. Очевидно, що процеси світової інтеграції не мають перекреслювати 

історично усталеного факту диференціації національних культур, які 

формувались впродовж сторіч в окремих країнах, створивши систему 

культурних надбань і цінностей, без урахування яких неможливо уявити 

цілісності світу. Про це свідчать, зокрема, і криза політики мультикультуралізму 

на теренах ЄС, і проблемність завдання формування наднаціональної 

ідентичності у громадян країн, що входять до Європейського Союзу. 

 Для України гострота проблеми національної ідентичності детермінується 

поліетнічністю її населення. Зважаючи на те, що за даними Всеукраїнського 

перепису населення в України проживають представники 130 національностей 

та народностей і кожен з них вважає той чи інший регіон нашої країни своєю 

Батьківщиною, очевидно що українське суспільство є мультикультурним зі 

складною структурою ідентифікації, які не завжди мають спільні національні 

засади. 
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  Уперше проблема національної ідентичності 

стає об’єктом наукового дискусу в 19 сторіччі. Це 

було пов’язане з бурхливими процесами, що 

переживала Європа та Південна Америка, де 

виникали та ширилися рухи за звільнення від 

колоніальної залежності і з’являлися національні 

держави. А також вплинув той факт, що історично 

перші нації, що виникли у середньовічній Європі, 

формувались на основі земляцтв і саме їх поняття 

визначало це явище.  

  До 19 сторіччя воно набуло сенсу, близького 

до сучасного. Нація почала трактуватись, як альтернатива феодально  ̶

династичній і племінній роз’єднаності.  Відтоді найважливішими крітеріями 

національної єдності стають культурна, правова й економічна спільність. У 

межах націй поєднуються  різні етнічні компоненти. Так було навіть у Німеччині, 

де племінні спільності, що увійшли до складу німецького народу, етнічно 

близькі, але усе  ̶таки своєрідні. Щодо класичної держави ̶ нації   ̶ Франції, то в її 

кордонах складається спільність із різнорідних етнічних компонентів, крім так 

званої північно  ̶ французької та південно  ̶ фразцузької (лангедокської) 

народностей   ̶  басків, каталонців, бретонців, ельзаських німців  ̶  у її структурі 

представлені вихідці з інших країн, у тому числі з мусульманських та 

африканських. Також збірними, поліетнічними є спільності італійців, іспанців, 

британців та ін. 

 Але що там до розвинених країн, адже у найбільш вразливій ситуації 

опинились слабкі країни або колишні колонії, в яких нація  ̶держава виникла як 

адаптація до західного впливу, запозичення західного способу життя, а не як 

автохтонний розвиток.  

 Пошук національної ідентичності є загальною історичною і 

соціокультурною тенденцією сучасного світу, що вступив у глобалізаційну фазу 

розвитку. 90 ̶ ті роки 20 ст. характеризувались глобальним спалахом кризи 

ідентичності. Питанням про власну ідентифікацію переймались не тільки країни 

«третього світу»: ПАР, Сирія, Туніс, Алжир та ін., а й країни «першого світу»  ̶  

США, Канада, Великобританія, Німеччина, росія та ін. І проблеми ідентичності 

є особливо актуальними для так званих «розколотих країн», де значні групи 

людей ідентифікують себе з різними цивілізаціями. 

 Очевидно, що процеси глобалізації істотно впливають на національну та 

цивілізаційну самоідентифікацію поскомуністичних суспільств, котрі 

переживають складні й суперечливі трансформації соціально ̶ економічної 

системи, культури, способу життя та мислення. Щодо пострадянських країн, які 

виникли після розпаду СРСР, то майже всі вони стикаються з гострими 

проблемами пошуку власної ідентичності (державної, політичної, етнічної, 

соціокультурної, інформаційної). Перехід до нової системи базових цінностей, 

способу життя, структури соціальних інституцій відбувається за умов 

невизначених політичних, соціально  ̶ економічних та соціокультурних 

орієнтирів, девальвації звичайних ідеологем, консервації кризового стану, 

низької комунікативної культури соціуму. Звідси і виникають нестійкість 

політичних та соціокультурних орієнтацій у багатьох їхніх громадян, 

конфронтація між різними, часом несумісними формами самоідентифікацій.  
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 Надзвичайно гостро проблема національної ідентичності постає перед 

Україною, котра перебуває в силовому полі суперечливих соціально  ̶

цивілізаційних тенденцій   ̶  глобалізації і національно  ̶ етнічного, державного 

уособлення, модернізації і посмодернізації, орієнтації на Захід або Схід. 

 Подолання чинників, які дезорієнтують національну ідентифікацію, є 

нагальною теоретичною і практичною проблемою. Йдеться не лише про 

національну ідентичність особистості, а й про ідентичність етносу в цілому, його 

матеріальні і духовні культури. Хто ми? Звідки? Де наші корені? Які витоки 

нашого буття? Яке майбутнє чекає українську націю в умовах глобалізованого 

світу? Ці та інші питання неодмінно виникають у процесі формування 

соціальних інституцій незалежної України. 

 Отже, глобалізація надзвичайно загострила й актуалізувала проблему 

національно ̶ культурної ідентичності, яка сьогодні перетворилась в одну з 

найважливіших проблем, що хвилює не лише теоретиків, а й політиків, 

громадських і релігійних діячів, представників усіх галузей знань. 

Формування української нації 

 Формування української нації   ̶ складний довготривалий процес, коріння 

якого сягає доби Київської Русі. Проте постає питання: чи правомірно твердити 

про національну ідентифікацію стосовно періоду Київської Русі, адже 

територіальні ідентитети вибудовуються насамперед навколо донаціональних 

утворень, етнічних ознак, а відтак маємо більше підстав говорити про релігійну, 

локальну або етнічну ідентичність. Домодерній епосі взагалі притаманна 

нерозчленована ідентичність та система 

історичних міфів. Український історик О. 

Струкевич звертає увагу на те, що лише в 

17 і на початку 18 ст. виразно виявились 

ознаки саме національної, а не етнічної 

ідентичності. Український філософ  ̶

дисидент В. Жмир, вказуючи на основі 

історичних джерел на сиву давнину 

формування українського етносу, за 

початок аналізу процесу націєтворення, 

однак, бере 14 століття, період, коли українські землі 

опинились у сфері політико  ̶економічного впливу Великого 

князівства Литовського і Речі Посполітої. 

 Національне самовизначення українців, враховуючи 

тривалу відсутність державності українського народу, було 

явищем назвичайно мінливим і суперечливим за своїм 

змістом. Національна ідентифікація українців 

простежувалась у глибинному змісті етничного 

самоусвідомлення. Багато в чому провідними рисами 

української суспільної свідомості були спонтанність ‘ 

анархізм, які зовні сприймалися як прояв абсолютного 

волелюбства. На особистісному рівні це втілювалось в гіперболізованому 

індивідуалізмі, котрий часто межував з егоїзмом. Особливістю національної 

ідентифікації українців стало й те, що вона відбудувалась не стільки на основі 

конкретної національної ідеї, скільки навколо певної соціальної групи   ̶ козацтва. 

О. К. Струкевич, автор підручників з історії України 

Філософ Володимир Жмир 
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 Ситуація щодо національного самоусвідомлення ускладнювалась ще й 

тим, що українські етнічні землі протягом тривалого часу входили до складу 

декількох державних утворень: Польщі, Угорщини, Румунії, Османської, 

Австро  ̶Угорської, російської імперій, а згодом і СРСР. Факт наявності в історії 

України кількох іноземних колонізацій дуже ускладнив для неї проблему 

визначення, хто є «свій», а хто «чужий», відповідно, ускладнивши визначення 

сутності національної ідентичності. 

 Складність процесу самовизначення 

української нації зумовлювало й те, що, 

як наголошує український історик Орест 

Субтельний, «історично, культурно і 

геополітично країна знаходилась між 

двома світами. Вона формувала зону 

конфронтації між землеробами і 

кочівниками, між Європою та Азією, між 

ортодоксальною церквою та 

католіцізмом, між комуністами і 

націоналістами. Особливо глибоко 

вкоріненими рисами українськоо дихотомічного характеру є конфронтація в 

Україні двох політико  ̶ідеологічних феноменів   ̶ нацією та імперією». 

 Як складова великих імперій, Україна втрачала можливості розвивати 

власну культуру, захищати свої інтереси чи навіть чітко визначити свої кордони. 

Так, після входження до складу росії Україна фактично випала з європейского 

контексту, вона опинилась осторонь глобальних цивілізаційних процесів, які 

впродовє 17 ̶ 18 століть проявлялись в інституціалізації національних спільнот. 

Традиційно архаїчні форми буття деспотичної росії істотно вплинули на 

світобачення і ціннісні настанови козацько  ̶ старшинської еліти   ̶  вона не 

сприйняла ані модернізаційні проекти, ані шлях повернення в лоно цивілізації. В 

елітарній політичній культурі України дедалі більше утверджувалася пасивність, 

конформізм, схиляння перед силою. Розчленування України до мінімуму 

знизило рівень соціальної солідарності й горизонтальної ідентифікації. 

Безперервні війни, турецько  ̶ татарські набіги завдали непоправної шкоди 

генофонду українців. 

 Надзвичайно болюче вдарила по Україні 

трагічна для всього слов’янського світу боротьба 

російської та польської ідей. Суперництво за 

володіння українськими землями, яке тривало 

півтора століття, загострило в російській ідеї дух 

месіанізму, що ґрунтувався на традиціях деспотизму. 

Завдання об’єднання різних політичних і культурних 

спільнот розв’язувалось московською державою на 

основі архаїчної самолегітимізації, ідеологічним 

підґрунтям якої стала ідея «третього Риму». Щодо 

польської політичної доктрини, то тут інший 

різновид месіанської ідеї живився психологією 

«сторожової фортеці» і мав виразний 

антиукраїнський присмак. Віра в особливу місію польського народу вживалася 

із впевненістю у праві зневажати «інородців, обділених милістю творця». 

Український історик Орест Субтельний 
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 Русифікація була одним з 

найважливіших напрямів державної 

політики царської росії. Побоюючись 

українського сепаратизму, царський уряд 

заборонив викладання українською мовою, 

насаджував російську мову через церкву і 

пресу. До України спеціально з цією метою 

скеровували вчителів, священиків і 

урядовців. Політика російського царизму 

щодо українців у другий половині 19 ст. 

відзначалась особливо репресивним 

характером, що було зумовлено важливим 

економічним і стратегічним значенням 

України. Близкість православних українців 

до росіян за мовою, культурою й 

історичними традиціями давала змогу уряду й російському суспільству не 

визнавати українців окремим народом, а розглядати їх як частину російського 

народу. Такими собі братами, але «братами меньшими»  ̶  як би огидно це не 

звучало. Ця ідея трансформувалась у «комплекс малоросійськості» (тепер це 

називаюсь комплекс меньшовартості), котрий сприймався як факт російською та 

зросійщеною інтелігенцією і був прийнятний для більшості українців. 

 Українська еліта асимілювалась. Україна існувала в межах російської 

імперії «фантомно» й уряд поборював будь ̶ які прояви «українськості», тобто 

прихильників національної ідеї було мало. Значно більше було тих, хто зазнав 

асиміляції і відчував себе «майже росіянином», зберігаючи прихильність до 

української культури, пісень, традицій. Найчастіше лінія такої поведінки 

трактувалась в суспільній думці як «малоросійство». І це поняття швидко стало 

синонімом зрадництва й ренегатства. Виникає «малоросійська ідентичність», як 

форма самоусвідомлення тієї частини 

лівобережної української шляхти, яка 

намагалась поєднати місцевий 

патріотизм із лояльністю до російської 

монархії. Зазначимо, що варіації на цю 

тему виникали також і в західній частині 

сучасної України, яка належала династії 

Габсбургів, де наголошувалося на 

галицькій, а не на українській 

ідентичності. 

 Але було б занадто просто стверджувати, що імперії повністю асимілювали 

українську еліту і знищили відчуття неперервності розвитку української нації. 

Незважаючи на полонізацію чи русифікацію, українська еліта фактично 

зберігала національну ідентичність і тісний зв’язок з «тінями забутих предків». 

Українська еліта чи в Речі Посполитій, чи в російській імперії усвідомлювала, 

що вона, за висловом історика Антоновича, є іншою. Часом українці обіймали 

високі посади при польському і російському дворах, проте зберігали глибоко 

амбівалентне ставлення до обох метрополій. 

 Природно, що інтенсивна русифікація, полонізація, румунізація, 

мадяризація української еліти призвела якщо не до цілковитого припинення 
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процесу національної ідентифікації, то до вельми сповільненого формування 

української ідентичності   ̶ ідентичності, яка була значно більше сконцентрована 

на соціальних і культурних проблемах, ніж на політичних. Так, за відсутності 

виразної етнічної ідентичності і майже не сформованої колективної пам’яті 

основною проблемою лівобережної інтелігенції стало збереження культурної 

ідентичності. 

 На правому березі Дніпра каталізатором 

національної ідентифікації була класична 

взаємодія між «своїми» й  «іншими», яка 

спричинила формування «почуття образи», що 

було підгрунтям формування багатьої 

національних ідентичностей у Центральній і 

Східній Європі. З посиленням культурного і 

релігійного тиску (з часів Люблінської Унії 

1569 р.) виникла глибока конфронтація між 

русинами та поляками, яку спричиняло 

«почуття образи» русинів «польською вірою». 

Ця антипольська реакція на релігійному ґрунті 

розвинулася у «відкриття» особливої історії 

русинів, яка ґрунтувалась на глорифікації Київської Русі. Незважаючи на свою 

ідентичність з Річчю Посполитою, русинська знать наголошувала на культурній 

та політичній відмінності від поляків. Проте до 1867 року галицькі українці 

пов’язували своє майбутнє лише з багатонаціональною Габсбурзькою 

монархією. Реорганізація останньої в дуалістичну Австро  ̶ Угорську імперію 

розвіяла ілюзії українців: Відень не надасть слов’янам таких само прав в імперії, 

як угорцям. Однак, перебуваючи у ліберальніших умовах Габсбурзької імперії за 

підтримки сформованих національних 

інституцій, Галичина до кінця 19 ст. набула 

національної ідентичності з виразним 

політичним характером, поступово 

перетворюючись в «український П’ємонт». 

 Характерною особливістю розвитку 

національної ідеї в Галичині, на відміну від 

російської імперії, був розвиток «вузького 

націоналізму». Однак, як це не дивно, чи не 

перший маніфест, у якому було чітко викладено 

подібні ідеї, з’явився на теренах Наддніпрянської 

України.Мається на увазі політичний проект М. 

Міхновського «Самостійна Україна» (1900 р.), в 

якому обстоюється гасло «Україна для 

українців».  

Однією з основних причин втрати українцями 

державності Міхновський вважав відсутність 

внутрішньої єдності й висував ідею 

національного солідаризму, яка має об’єднати окремі частини нації в одне ціле: 

«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по 
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Кавказькі». Обгрунтовуючи власну 

точку зору, Міхновський робив 

висновок: «Усі нещастя, що до цього 

часу терпить український нарід, від 

того, що він до останніх часів не 

поглядав на свою справу національно, 

а соціально, він не мав ідеалу 

самостійної України. Український 

нарід того часу не хотів національної 

незалежності, а соціальних 

полегшень».ї 

  Специфіка формування української національної ідентичності 

визначається ще й тим, що українська історіографія 19 ст. концентрувалась на 

проблемі відродження культури й етнографії, а не на вирішенні політичних 

проблем. У 19 ст. український націоналізм був питанням соціальної 

справедливості у панславістському контексті, а не питанням політичної 

незалежності. Зокрема, Грушевський висловлював думку, що вирішенням 

українського питання є не створення держави, а реструктуризація російської й 

Австро  ̶ Угорської імперій, і продовжував наголошувати на соціальних, а не 

етнічних проблемах, які є ключовими для України: «Інтереси трудовго народу є 

вищою формою загального добра». Окрім того, починаючи з 19 ст. в українській 

суспільній думці домінувала теза, що соціальні й політичні проблеми України   ̶ 

це частина загальноросійських проблем. 

 Вперше ідея формування українського сучасного націоналізму була 

проголошена членами Кирило  ̶ Мефодіївського братства (1845 ̶ 1847 рр.), що 

ставило за завдання національне визволення України. Хоча його засновники  ̶  М. 

Костомаров та П. Куліш  ̶  не мали на меті створення незалежної української 

держави як такої (адже йшлося про створення слов’янської федерації народів), 

однак ми бачимо спробу перейти від культурницького до політичного характеру 

боротьби. 
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 Український варіант слов’янофільства був меньш консервативним, 

порівняно з російським натівізмом, оскільки увібрав у себе і деякі здобутки 

західного лібералізму: ідеї федералізму, демократії, конституціоналізму, тощо. 

Але новонароджений український націоналізм, який сформувався на його ґрунті, 

виявився не в змозі рішуче відкинути міф про «загальноруську єдність». У 

Лівобережній Україні значний вплив на формування української національної 

ідентичності справило козацтво. Проте, за зауваженням історика З. Когута, 

«ідентичність малоросів, яка виникла наприкінці 18 ст., поєднала російську 

імперіалістичну культуру з гетьманством і його культурою».   

  
 Альтернативну позицію щодо співвідношення імперського і козацького 

займав Т. Г. Шевченко. За словами письменниці Оксани Забужко, він був 

«першим національним інтелігентом», який розглядав проблему «українського 

дуалізму», зіставляючи новий міф про Україну та міф про імперіалістичний 

Санкт  ̶ Петербург. Шевченко забезпечив «радикально нову парадигму про 

існування українця в імперії». Основне місце у міфології Шевченка займала 

постать козака   ̶ борця за «вимріяну Україну». Тема козацької вольниці зайняла 

центральне місце у творчості знаменитого українського творця, ставши 

лейтмотивом українського національного руху 19 століття. 
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 Окрім того, Т. Шевченко вперше сформулував відповідь на запитання: що 

є Україна і що є росія. Він наголошував, що відмінність між Україною і росією 

полягає передусім у культурній та політичній площині: з одного боку, прагнення 

свободи для свого власного добра, з іншого  ̶  імперіалістичне бажання правити 

всім. Цю лінію розвинув М. Костомаров, який протиставляв егалітаристські 

традиції українців авторитарному колективізму росіян. 

  З огляду на те, що українська iнтелiгенцiя не вийшла за межі 

соцiалiзму i федералiзму, вона виявилася не пiдготовленою до полiтичної 

ситуацiї, яка склалася в Pociї пicля поразки в росiйсько-японськiй вiйнi (1904-

1905 рр.). Для українського руху росiйський конституцiйний перiод був 

перехiдним часом, коли нацiонально свiдома елiта, яка не вдовольнялася лише 

вiдмiною Емського указу, продовжувала розглядати майбутнє України в 

контексті "демократичного" федералiзму, покладаючись лише на пiдтримку 

лiберальних росiйських фракцiй у Думi, а не на власнi сили. Однак, незважаючи 

на те, що формування національної ідентичності в Україні ХІХ ст. було досить 

суперечливим процесом, саме друга половина цього століття стала перехідною 

від національного самопізнання до національного самоусвідомлення. У цей 

період відбувається переведення української проблеми з теоретичного до 

практико-політичного рівня. 
 Завдяки М. Грушевському створено ще один 

принципово важливий нацiональний мiф – про Русь 

i, що важливо, вилучення з цього мiфу росiйського 

компонента. Це справило революцiйний ефект на 

розвиток української icторiографiї й нацiональної 

iдентичностi. Він перейменував "Русь" на "Україну-

Русь" i висунув тезу про те, що українська культура 

є значно старшою за росiйську; а головним мiфом, на 

якому повинна ґрунтуватися українська 

iдентичнicть, є не мiф про козацтво, а мiф про 

створення першої держави. М. Грушевський 

стверджував, що росiя може бути зведена лише до 

московії i вона є природним аутсайдером 

європейських країн. Звiльнена вiд впливу москви, 

Україна є природною частиною Європи.  

Грушевський добре розумів пріоритет культури над іншими сторонами життя 

суспільства у зародковий період формування національного самовизначення, 

вважаючи, що для оживлення розчленованого національного організму потрібно 

повернути змертвілі духовні "відгалуження" історичної пам’яті, атрофовані 

внаслідок систематичного насаджування московсько-династичної схеми 

східного слов’янства. 

 Iншi мiфи, cтворені у XIX ст., стосувалися пошуку мicця України в Європi. 

Наприкiнцi XIX ст. особливо важливу роль вiдiгравав "мiф про Європу" i про 

належнicть України до Європи, який був своєрідним вiдображенням iдеї 

"азiатськоi" Pyci серед слов’янофiлiв та захiдникiв України. Багато українцiв 

заперечували вплив рociї, оскiльки вiдчували себе європейцями, для iнших 

українцiв європеїзм став протиставленням русифiкацiї. Саме антиросiйська 

позицiя була домiнуючою у свiтоглядi "захiдникiв". Українцi також розвинули 

власну версiю польського мiфу про нацiю, яка "страждає за Христа".  
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 Проте унiкальнiсть української позицiї 

полягала у тому, що в Україні діяли двi церкви 

– православна i католицька, що надало мiфу 

забарвлення спокутування гpixiв за вcix, а не 

лише за схiдних слов’ян.  

 Важливою складовою національної 

ідентифікації, яка сформувалася у результатi 

розширення контактів мiж українцями обох 

iмперiй, було створення лiтературної 

української мови. Особливу роль у цьому 

зіграли "Енеїда" І. Котляревського, твори 

Тараса Шевченка, заснування у 1804 р. 

Харківського університету, який невдовзі став 

центром українського літературного буму, поява 

першої української граматики (1819 р.). З виходом 

1840 р. "Кобзаря" Т. Шевченка за українською 

мовою остаточно утверджується статус 

літературної. По суті, проблема мови стала 

найважливiшою для самоiдентифiкацiї українців. 

Наприкінці 19 ст. майже 20 млн. осіб розмовляли 

українською мовою. Проте вiдсутнicть нацiонально 

активної культурної елiти i роз’єднанiсть 

українських земель призвели до обмеження сфери 

вживання української мови й набуття нею статусу 

"селянської" мови.  

 Багато українських письменникiв 

продовжували розглядати Укрaїну i росiю як 

регiональнi суспiльства в межах бiкультурної 

держави. Iдея пiзнiшого українського нацiоналiзму про те, що кожен народ 

повинен говорити своєю мовою, ще не набула визнання. Створення у Львові в 

1868 р. товариства "Просвіта" стало безпрецедентним явищем для відродження 

української національної культури та проблеми самовизначення. У той час, як на 

території України, що 

підлягала юрисдикції 

російської імперії, офіційно 

заборонялася українська 

мова, Австрійська імперія 

дозволила роботу 

українського освітнього 

товариства. На противагу 

"москвофілам" зароджувався 

новий суспільнополітичний 

рух – "народовці-

українофіли". В основу свого 

мислення і в програму своєї 

діяльності народовці ставили 

освітню й організаційну працю в народних масах. Вони розмовляли чистою 

народною мовою й намагалися впроваджувати її в літературний ужиток і 
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громадське життя, пресу і театр, школу і науку. Українській національній 

самосвідомості другої половини 19 ст. була притаманна недооцінка свого етносу, 

яка характерна у випадках, коли певна етнічна група завойована або 

дискредитована з боку більш сильних ворогів та коли вона ще не досягла 

помітних успіхів у сфері культури, науки й технологій.  

 російська інтелігенція більшою мірою залишалась на боці правлячої 

верхівки у національному питанні, штампуючи у своїх творах образи героїчних 

росіян, що "облагороджують" дикі окраїни. Починаючи з середини 19 ст., у 

громадськополітичних, літературних й історичних часописах росії публікується 

безліч матеріалів, що оспівують підкорення Кавказу, з’являються численні 

видання і спогади "героїв" і учасників каральних експедицій, які вихваляються 

своїми жорстокими "подвигами". Ці ідеологеми широко вводилися у систему 

виховання, а система освіти, у свою чергу, сама впливала і сприяла формуванню 

і втіленню в життя офіційних шовіністичних поглядів. "Ура-патріотичне" 

виховання підростаючого покоління, невміння і небажання зрозуміти інтереси 

національних меншин – це основні складові суспільнополітичної атмосфери в 

росії у зазначений період. Лише поодинокі голоси найбільш видатних 

представників російської культури лунали на захист національної гідності 

"молодших братів".  

 Відкриття в 1834 р. у Києві 

Університету Св. Володимира, окрім 

освітньої мети у широкому сенсі слова, 

мало на меті утвердження ідеологічної 

зверхності російської православної 

культури на малоросійських землях. Це 

завдання було актуальним для царського 

самодержавства протягом усього 19 ст., 

адже відсоток польського населення 

залишався досить високим в Україні, особливо в її західних регіонах, а отже, і 

сила впливу католицької культури на українське населення була досить значною. 

Авторитарна держава ставила своїм завданням завершити "возз’єднання" цієї 

"споконвічної руської окраїни, почате Катериною ІІ", з усією імперією. У цій 

справі царизм уважав за краще спиратися на сили освіти й науки, для чого і був 

створений університет, що мав "осяяти світлом науки" увесь Південно-Західний 

край, а все "неістинне та фальшиве" мало зникнути. Під "неістинним і 

фальшивим" розумілася як польськокатолицька культура, так і вияви української 

культури. Імперські ідеологічні структури намагалися зробити все можливе, щоб 

знищити будь-який натяк на самобутність української культури й окремішність, 

самостійність української мови. Складності додавало ще й те, що визначні діячі 

української культури, її опора і надія часто також відмовляли українському 

етносу в самостійності, що, хоч і було зумовлено історичними реаліями, але все 

ж таки ні в якому разі не відповідало дійсності.  

 Зростання національної самосвідомості в Наддніпрянській Україні 

відбувалося зовсім в іншому руслі, ніж, наприклад, в Галичині. Українофільська 

течія в Наддніпрянщині не була масовим рухом, не піднімалася до чіткого 

формулювання своєї політичної платформи, її діяльність обмежувалася 

культурницькими завданнями. Жителі Наддніпрянської України в умовах 

незрівнянно репресивнішої російської імперії виявилися фатально затриманими 



15 

 

чи навіть зупиненими у своєму національному 

й громадянському розвитку – на рівні 

домодерного етносу з низьким рівнем 

національної самосвідомості й практично без 

жодних громадянських інституцій. Завдяки 

відносно сприятливим умовам соціального й 

національного розвитку, українці Галичини 

спромоглися пройти в 19 ст. типовий для 

більшості бездержавних народів шлях 

націєтворення і вийти з "доби націоналізму" 

цілком модерною європейською нацією – з 

чіткою національною самосвідомістю й 

повноцінним громадянським суспільством. 

 Варто зауважити, що проблема полонiзацiї була дуже актуальною для 

Галичини. Проте, хоча соцiальнi й культурнi умови пiдштовхували українську 

елiту до полонiзацiї, сама ця елiта кiлькiсно була занадто мала, а шанси 

полонiзувати українське селянство були дуже незначнi. Соцiальнi умови в 

Галичинi були тaкi, що українець мiг бути лише ремicником чи селянином. Не 

вci поляки були дворянами й землевласниками, але майже вci шляхтичi i 

землевласники були поляками. Тому полонiзацiя української елiти загалом дуже 

незначно впливала на загальний стан української культури в Галичинi. Галицьке 

українське селянство чинило жорсткий опiр польським землевласникам. На цих 

землях завжди був великий резерв для розвитку антипольської української 

iдентичностi, яка почала виразно формуватися наприкiнцi 19 ст. Унiатська 

церква також чинила серйозний опiр полонiзацiї. 
 Важливою складовою формування загальноукраїнської нацiональної iдеї 

було встановлення стiйких контактів мiж галицькою та українською елiтою в 

росiйськiй iмперiї. Підавстрiйська Галичина стала притулком для багатьох 

представникiв української iнтелiгенцiї з Надднiпрянщини. Потiк українцiв з 

росiйської iмперiї значно посилив культурний компонент нацiонального 

будiвництва, починаючи вiд лiтературної спадщини Т. Шевченка i закiнчуючи 

загальноукраїнською нацiональною мiфологiєю. Цi контакти мiж українцями 

трансформували основу української нацiональної iдентичностi вiд piвнів peгioну 

i класу до piвнів мови й етносу. Icторiографiя М. Грушевського не лише 

пiдтримала iдею окремішності українського народу, а й забезпечила наукове 

пояснення минулого – 

ключового iнгредiєнта 

кожної нацiональної 

мiфологiї.  Галичина, де 

було бiльше свобод, 

забезпечила модель 

полiтичної мобiлiзацiї, 

використану українськими 

полiтиками пiсля 

революцiї 1905 р. На 1900 

р. галичани мали вже 

конкретну полiтичну програму, яку остаточно 

сформулював Ю. Бачинський у гаслi "Україна, Незалежнiсть, Єднiсть".  
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 Це гасло недвозначно стосувалося не лише галицької автономії, а й уciєї 

України. На цьому тлi вiдбувається розвиток двох концепцiй нацiональної 

iдентичностi, оскiльки методи колонiзацiї українського населення у росiйськiй й 

Австро-Угорськiй iмперiях iстотно вiдрiзнялися, що зрештою призвело до рiзної 

мiри асимiляцiї населення та до розвитку рiзних форм iдентичностi. Через те, що 

українцi в росiйськiй частинi iмперiї були так само, як росiяни, православними, 

у царськiй полiтицi колонiзацiї не так виражено був присутній релiгiйний 

компонент. На Галичинi протистояння мiж католиками i греко-католиками 

завжди було особливо сильним i важливим чинником, який визначав "чужого" i 

розвивав "відчуття образи". Східні й західні українці ввійшли таким чином у 20 

ст. як, дві історичні іпостасі одної нації, домодерної і модерної, репрезентуючи 

унікальний випадок синхронного співіснування діахронних, явищ. Iдентичнicть, 

котру пропонував царизм, була бiльш широка, невизначена, гнучка, нiж чiтка 

етнокультурна польська iдентичнiсть. У росiйськiй iмперiї українцiв 

заохочували ставати росiянами (iдентифiкуватися з iмперiєю, використовувати 

росiйську мову, бути лояльними до правителiв), проте необов’язково було 

зрiкатися української (або точнiше, малоросiйської) iдентичностi. У царськiй 

iмперiї українець мiг мати одночасно регiональну (малоросiйську) iдентичнiсть 

й iмперiалiстичну (росiйську) iдентичнiсть. Iдентичнiсть, яка пропонувалася у 

Галичинi, мала бути чiткою i конкретною. Це зумовило розвиток у Галичинi на 

межi XIX –ХХ ст. сильного почуття мiсцевого нацiоналiзму, який вирізнявся 

iдентичнiстю проти полякiв. Двi України схожими шляхами прийшли у 20 ст., 

проте вони демонстрували рiзнi моделi нацiональної iдентичностi. У Галичинi 

сформувалася етнополiтична концепцiя, яка могла бути реалiзована шляхом 

здобуття повної незалежностi України. У Надднiпрянськiй Україні сформувалася 

соцiокультурна концепцiя, яка могла бути реалiзована в контексті реформ у 

межах росiйської iмперiї.  

  Колапс росiйської iмперiї 

у 1917 р. застав українську 

елiту абсолютно 

непiдготовленою. 

Українськiй полiтичнiй 

елiтi, котра була проникнута 

iдеями федералiзму, 

бракувало усвідомлення 

необхідності й практичних 

механiзмiв незалежностi. 

Хоча "Товариство 

українських поступовцiв" 

вимагало використання 

української мови у школах, церквi, судi, воно не ставило пiд сумнів постулат про 

цiлicнicть iмперiї. У першому Унiверсалi Українська Народна Рада пiд гаслом 

"Biтаємо автономну Україну у Федеративнiй росiї" продовжувала надавати рociї 

роль гаранта української демократiї i декларувала себе як справжнього 

представника "селян, робiтникiв i чорноробочих". У першому Унiверсалі 

наголошувалося: "Україна є вiльною без вiдриву вiд рociї, без розриву з 

росiйською державою".  
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 Перед революцiєю 1917 р. В. Ленiн та 

iншi теоретики бiльшовизму мало уваги 

придiляли нацiональному питанню, 

виходячи із підпорядкованості його 

питанню соціальному. Спочатку вони 

пiдтримували деякi iдеї української 

iнтелiгенцiї: культурну автономiю, 

федералiзм, соцiалiзм. Труднощi 

бiльшовикiв у завоюваннi України, поразка 

у спробi об’єднати польський пролетарiат 

проти Й. Пiлсудського переконали їх, що 

нацiоналiзм є великою силою, з якою треба 

рахуватися. Незважаючи на неспроможнiсть 

українських нацiоналicтiв пiдтримати 

незалежну українську державу, вони зумiли 

зберегти й розвинути українську 

нацiональну iдею у перiод мiж 20-30-ими 

роками. Цьому сприяла полiтика 

українiзацiї, або "коренiзацiї", як її ще 

називали в партійних документах та у захiдних дослiдженнях. Українцi 

розглядали її як перший крок у розвитку української aвтономії, керівники 

радянської росії – як тимчасовий тактичний крок для досягнення вищого рiвня 

економiчного розвитку. Українська iнтелiгенцiя була впевнена, що Україну чекає 

тривалий перiод децентралiзацiї, а в далекому майбутньому досягнення 

незалежностi.  

 Вимоги України щодо aвтономії не були 

обмеженi лише культурними й економiчними 

аспектами.  М. Скрипник, один із лiдерів українських 

бiльшовикiв, послiдовно виступав не лише за 

культурну й мовну українiзацiю полiтичного життя, а 

й за полiтичну автономiю. Саме М. Скрипник створив 

українську за суттю армiю, в якiй використовувалася 

українська мова. Україна в цей час мала свої 

дипломатичнi 

представництва у 

радянських посольствах й 

iншi атрибути полiтичної 

незалежностi. Ідеологічно сформував концепцiю 

українського соцiального розвитку партiйний icторик 

М. Яворський. Згідно з нею, соцiалiстична революцiя 

в Україні розглядалася як винятково український 

феномен, котрий не мав нiчого спiльного з 

росiйськими подiями. Бiльше того, М. Скрипник 

висував територiальнi вимоги до рociї, стверджуючи, 

що росiйська федерацiя загарбала icторичнi українськi 

територiї, якi необхідно повернути Українi.  

 

Микола Скрипник 

Матвій Яворський 
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 Наприкiнцi 1920-х рр. бiльшовики усвiдомили двi потенцiйнi загрози в 

Україні: відносно заможне селянство й етнiчний сепаратизм щодо Союзу РСР. 

Це стало початком бiльшовицьких репресiй проти України. Самогубство М. 

Скрипника влiтку 1933 р. метафорично вiдобразило руйнування українських 

нацiональних прагнень. Знищення ж української aвтономії вiдбулося у кiлька 

етапiв. Розпочалося з нападів на українську iнтелiгенцiю, звинувачень 

Української Академiї Наук та Української Автокефальної Церкви у cтворенні 

таємної органiзацiї, внаслiдок чого М. Грушевський вимушений був виїхати до 

Москви, де раптово помер. Створення значного прошарку робiтничого класу в 

пiвденно-схiднiй Україні також стало важливим моментом денацiоналiзації 

України, оскiльки бiльшiсть робiтникiв були росiйськомовними переселенцями. 

Штучний голод 1932-1933 рр. цілковито 

пiдiрвав сили українського селянства. 

Деструктивна політика уряду Радянської 

України у 1930-тi рр. зменшила 

життєздатнiсть українського населения до 

небаченої межi, коли було фактично 

знищено уявлення про незалежнiсть. 

Водночас захiдноукраїнськi землi у складi Другої Польської республiки завжди 

розглядалися поляками як легiтимна складова Польщi. Oкрім того, полiтика 

польського уряду стосовно нацiональних меншин була доволi простою: або 

полонiзуватися, або емiгрувати. Небажання польської елiти визнати нацiональнi 

прагнення i права етнiчних меншин було особливо помiтне в Галичинi. 

Результатом цього став розвиток української нацiональної iдеології з вираженим 

правим ухилом, який був стимульований гiрким досвiдом Першої cвітової вiйни, 

революцією 1917 р. та деструкцією двох незалежних українських держав. Цей 

напрямок вiдображений у так званiй державницькiй школi української 

icторiографiї, основною вимогою якої було створення незалежної української 

держави i заперечення iдеї соцiалiзму, яка пiдтримувалася iнтелектуалами на 

поч. 20 ст. Цією школою було адаптовано i розвинуто iдею вузького 

нацiоналiзму.  

 Починаючи з 1920 р., лiдери української 

iнтелектуальної елiти проголошують нацiоналiзм i 

праву iдеологiю. Українська нацiональна 

iдентичнiсть у Галичинi цього часу вiдображала 

складний стан протистояння двом ворожим 

нацiоналiстичним iдеологiям: польськiй і 

росiйськiй. Головним iдеологом цієї iдентичностi 

став Д. Донцов. У другій половині 20-х рр. 20 ст. 

пiд впливом успiхiв "коренiзацiї" виникла i 

швидко росла Комунiстична партiя Захiдної 

України. Проте внаслiдок репресiй у Радянськiй 

Україні популярнiсть партiї швидко зменшилася.  

 На поч. 1930-х p. пiсля завершення 

"коренiзацiї" та штучного голоду КПЗУ взагалi 

зникла з полiтичної арени Захiдної України (1937 

р.), натомість заборона польським урядом Української Нацiональної 
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Демократичної Органiзацiї спричинила появу Органiзацiї Українських 

Нацiоналiстiв.  

 Сподiвання українських правих, що 

бiльшовистсько  ̶ нацистська вiйна 

сприятиме створенню незалежної України 

пiд патронатом нацiонал-соцiалiстiв, не 

справдилися, оскiльки Берлiн взагалi 

вiдмовився розглядати це питання. За часiв 

нiмецької окупацiї українськi нацiоналiсти 

зрозумiли, що їх iдеологiя не знаходить 

масової пiдтримки серед українського 

населення Радянської України. Єдиною й 

основною метою українських 

нацiоналiстiв стала боротьба за повну 

незалежнiсть проти нацистської 

Нiмеччини i Радянського Союзу. Проте 

дiяльнiсть Органiзацiї Українських 

Нацiоналiстiв, а згодом Української 

Повстанської Apмії, яка тривала проти 

СРСР до 1950-х рр., стала чинником 

чергового розколу уявлення українців про єдиний нацiональний мiф.  

 Якщо для захiдних українцiв Друга cвітова вiйна була епiчною боротьбою 

українського народу проти нацизму i бiльшовизму, то для "радянських" 

українцiв вона була Великою Вiтчизняною вiйною всього радянського народу 

проти фашизму.  

 Пiслявоєнне об’єднання двох колись рiзних частин України поставило на 

порядок денний вимогу створення нової спiльної iдентичностi. Boєннi подiї 

створили певнi передумови для цього. Вперше за багато столiть були зiбранi 

разом майже вci етнiчнi українськi територiї; був встановлений чiткий кордон 

мiж Польщею й Радянською Україною, а відтак Польща перестала бути одним із 

чинників, котрі впливали на формування української iдентичностi; етнiчно 

змiнився склад великих мicт, що було результатом частково емiграцiї полякiв, а 

частково – фашистських антиєврейських кампанiй; уперше за багато столiть 

населення Львова й Києва стало переважно українським. Однак Друга cвітовa 

вiйна посилила розкол мiж українцями Галичини й Наддніпрянщини. Тисячi 

мешканцiв Захiдної України воювали проти Червоної Apмії, дехто навiть у рядах 

нiмецького вермахту, тодi як мiльйони українців воювали на боцi Червоної 

Apмії.  

 Радянською пропагандою було створено різко негативний мiф про ОУН-

УПА, згiдно з яким весь український нацiоналiзм поєднувався з Органiзацiєю 

Українських Нацiоналiстiв i Українською Повстанською Армiєю, якi вважалися 

фашистськими колаборантами. Глибоке розчарування чекало також і в 

Наддніпрянській Україні тих, хто сподiвався, що перемога вiдкриє нову cторінку 

їх життя. Протягом 1944-1945 рр. справдi вiдбулося декiлька подiй, якi, здавалося 

б, свiдчили про матерiалiзацiю цих сподiвань. У лютому 1944 р. Верховна Рада 

СРСР внесла поправки у структуру уряду УРСР, частково передавши владу з 

москви до республiки. Зокрема, Україна отримала, на словах, свої Збройнi сили 

й Mіністерство закордонних справ. Номiнальні атрибути cуверенності 
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української держави було надано й окремим представництвом в ООН. 

Вершиною "нацiоналiзму", дозволеного тодi москвою, було святкування рiчниць 

М. Лисенка й Т. Шевченка.  

 Радянський режим, хоч нібито й "возз’єднав" українські землі в одній 

державі, не згладив, а радше поглибив суттєві відмінності між "двома 

Українами" – східною й західною. Практично не утискаючи українців за 

етнічною ознакою, радянська влада не відрізнялася у цьому від царської, 

трактуючи українців як "своїх", тобто де-факто як "різновид" росіян). 

 Більшовики усіляко 

дискримінували українців за мовною й 

регіональною ознаками, ставлячись до 

західних (і взагалі україномовних) 

українців як до "націоналістів", тобто 

потенційних "зрадників". Як 

наголошує М. Рябчук, не зумівши 

ефективно асимілювати модерну 

українську націю, що сформувалася за 

Збручем, більшовики досить успішно 

русифікували й "совєтизували" 

домодерний український етнос на 

сході, прищепивши йому своє власне 

(російсько-імперське) підозріло-упереджене ставлення до "західняків", а відтак і 

до всіх їх ініціатив – не лише "націоналістичних" (мовно-культурних), а й суто 

громадянських (суспільно-політичних, економічних тощо). 

 З 1954 р. розпочинається новий процес iнтелектуального обмiну мiж 

захiдною й схiдною частинами України, що певною мiрою сприяло "зрощенню" 

iдентичностей. М. Хрущов, який розпочав свою кap’єpy в Україні, робив деякі 

поблажливі жести в її бiк. Зокрема, пiд час святкування 300-рiччя Переяславської 

Ради було прийнято рішення про передачу 

Україні Криму й обiцяно їй статус "другої 

республiки" за значенням пicля рociї у 

радянськiй ієрархії.  

 Тодi ж почалася ревiзiя пантеону 

українських (не радянських) героїв. Був 

"реабiлiтований" Богдан Хмельницький. 

Оскільки будь-які спроби створити нову 

iдентичнiсть пов’язанi з необхiднicтю 

трансформацiї старої, то з 1957 р. почала 

створюватися "нова" українська 

icторiографiя. Українські icторики, 

вiдкидаючи теорiю М. Грушевського про 

походження України, реанiмували 

слов’янофiльську iдею про "три 

народибрати", "про спiльнiсть 

походження", про вiчну мрiю 

українського народу щодо возз’єднання з 

росією, яка начебто була зрештою 

Історик Микола Рябчук 
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реалiзована у вiкопомному Переяславському договорi, про Україну як 

рiвноправного партнера рociї i суверенну державу у складi СРСР.   

 Цi мiфи були приєднанi до створеної ранiше загальнорадянської мiфологiї. 

Елемент дозованого "нацiонального патрiотизму" (як правило, у виглядi 

культурної подiї: народнi пiснi, танцi, фестивалi, тематика художнiх виставок), 

обережно домiшаний до "iнтернацiонального" конгломерату, створив вражаючу 

за масштабами пiдмiну поняття "нацiональний", наповнивши його новим 

семантичним змiстом, звiвши його, як i колись у 19 ст., лише до фольклорних 

проявів. Партiйна елiта усвiдомлювала небезпеку переростання нацiоналiзму 

культурного в нацiоналiзм полiтичний, особливо у великих містах. "Утримання" 

культурного нацiоналiзму в дозволених межах стимулювалося кap'єpним ростом, 

який був тим успiшнiшим, чим вищий ступiнь денацiоналiзацiї мав претендент. 

Нацiональнiсть була важливим фактором швидкого просувания службовою 

драбиною. Це призводило до дивовижних метаморфоз у свiдомостi радянської 

людини, коли нацiональнicть можна було обирати. Як правило, обиралася 

росiйська як перспективнiша.  

  Двозначнiсть полiтики влади також полягала в тому, що поряд з 

декларуванням вiльного нацiонального розвитку (принаймнi, культурного) 

політичним режимом водночас було розроблено доктрину "злиття" нацiй у 

єдиний радянський народ. Це "злиття" стало 

причиною важливих змiн у мовнiй полiтицi i 

вилилося у нову, доволi успiшну, хвилю 

русифікації.  Наступними роками українську 

національну ідентичність опанувала 

радянщина, яка мала на меті сформувати "нову 

історичну спільність – радянський народ". 

Найбільш вiдвертiше радянський народ 

почали формувати під час правління Л. 

Брежнєва.  

 На противагу цьому в Україні починає формуватися рух шістдесятників, 

який з часом переріс у дисидентський рух. До 1970 року рух поєднував два 

iнтелектуальнi табори: нацiоналкомунicтів, якi прагнули полiтичної й культурної 

автономії, й нацiоналicтів, якi виступали за повну незалежнicть. Обидва 
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угруповання погоджувалися з тим, що цього можна досягти законним i мирним 

шляхом.     

 Бiльшiсть українських дисидентiв у той час вважали себе марксистами й 

федералiстами. Вони рiшуче виступали проти полiтики русифiкацiї, проте їх 

дiяльнiсть була позбавлена антиросiйських настроїв, адже вони розглядали 

росiйський народ як жертву радянського iмперiалiзму. Успiшнiшою у своїй 

дiяльностi щодо збереження й ретрансляції нацiональної iдентичностi була 

УГКЦ(Українська Греко  ̶Католицька Церква), яка з кiнця 18 ст. репрезентувала 

захiдноукраїнську iдентичнiсть. Пiдпiльний рух греко-католикiв за легалiзацiю 

був складовою частиною 

протистояння тоталiтарному 

режимовi й процесiв 

демократизацiї та нацiонального 

вiдродження наприкiнцi 80-х pр. 

ХХ ст. Велика кiлькiсть вiруючих у 

Захiднiй Україні свiдчила про 

вплив, який мала тут церква. 

 Розумiючи, що пiдпiльна УГКЦ 

набирає занадто великої сили в 

Захiднiй Україні, кремль розпочав 

полiтику українiзацiї росiйської 

православної церкви в Україні.  

  Український полiтичний 

ландшафт 70-80-х рр. 20 ст. 

вiдображав уci парадокси брежнєвської епохи. З одного боку, Україна пiд 

керiвництвом В. Щербицького проводила найбiльш чiтку i послiдовну "полiтику 

партiї", мала найбiльш згуртовану зпомiж ycix республiк партiйну елiту, а з 

iншого – в Україні розвинулася демократична опозицiя, хоч бiльшiсть 

українського населення на той час залишалася аполiтичною. Власне поєднання 

репресивної політики української влади з пасивнiстю основної частини 

населення уповiльнювало розвиток процесів "гласностi" й "перебудови" в 

Україні, проголошеної М. Горбачовим у 1985 р. Україна залишалася однiєю з 

найбiльш консервативних республiк СРСР, i це посилювалося через глибоко 

вкорiнений комплекс культурної й нацiональної неповноцiнностi.  

 Екологiчна катастрофа 1986 р. – 

аварiя на Чорнобильськiй АЕС – на 

певний час згуртувала українську 

гpомадськість. За висловом О. Гнатюк, 

нуклеарна катастрофа стала свiдченням 

нездатностi радянської мегамашини 

працювати далi: почалися розмови про 

"духовний Чорнобиль". Це стимулювало 

розвиток ліберальних рухів, особливо 

українського Народного Руху за 

перебудову.  

 У Програмi, опублiкованiй у "Лiтературнiй Україні" (березень 1989 р.), Рух 

констатував, що він визнає кepiвну роль партiї i має на мeтi допомогти 

Комунiстичнiй партiї створити i виробити демократичнi механiзми. Проте нaвiть 

Києво-Печерська Лавра, насаджений осередок російської 

православної церкви (захоплений московським патріархатом) 
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такі реверанси не стимулювали зближення КПУ з Рухом й iншими лiберальними 

опозицiйними угрупованнями, на відміну, наприклад, вiд країн Балтії. 

 

 Наприкінці 1980-х рр. в Україні почалася жвава дискусія про стан 

української мови й культури, яка невдовзі переросла в широкі дебати довкола 

національної ідентичності. В Україні у цей період домiнувало чотири опозицiйнi 

угруповання: розчарованi нацiонал-марксисти 

(тaкi, як І. Дзюба); нацiоналicти; демократи, 

згрупованi навколо Гельсiнської групи; 

робiтничi органiзацiї з росiйськомовного 

сходу. Якщо метою перших трьох опозицiйних 

груп була тотальна демократизацiя й 

українiзацiя життя, а перебудову та гласнicть 

вони розглядали як засiб її досягнення, то 

метою гiрникiв з Донбасу була економiчна 

модернiзацiя. Проте з висуненням гiрниками 

вимог полiтичного характеру керiвники Руху змогли на певний час об’єднати вci 

опозицiйнi сили. Цей успiх Руху в будiвництвi коалiцiї, яка поєднала рiзнi 

iнтереси та iдентичностi, був безпрецедентним в iсторії України.  Влiтку 

1991 р. в Україні склалася ситуацiя, коли завжди консервативна i тотально 

залежна вiд москви українська партiйна елiта зрозумiла, що лише полiтична 

незалежнiсть України може стати єдиним засобом для її самозбереження в 

умовах сусідства з росією Б. Єльцина. До 1991 р. українська номенклатура 

розглядала москву як джерело своєї сили i влади в Україні. Проте пicля провалу 

російського путчу (ГКЧП) i демократизацiї полiтичного життя у рociї стало 

зрозумiло, що подальшi зв’язки з цією країною загрожують втратою влади в 

Україні. До того ж "група239" (депутати-комуністи у Верховній Раді) вже 
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протягом тривалого часу перебувала під жорстким пресингом українських 

націонал-демократів, які домагалися проголошення незалежності.  

 Перспектива відокремлення від СРСР і лякала, і обнадіювала. Відтак, 

разючий поворот партiйної елiти вiд пiдтpимки реформування Радянського 

Союзу до курсу на незалежнicть України вiдображав насамперед її власнi 

iнтереси. Номенклатура прагнула незалежностi, щоб зберегти свою полiтико-

економiчну гегемонiю. Опозицiйна коалiцiя, сформована Рухом, на думку І. 

Дзюби, прагнула незалежностi, щоб захистити нацiональнi, культурнi й 

економiчнi iнтереси України, повернути її в "орбiту" європейської цивілізації.  

   
 Загалом через особливостi радянської нацiональної полiтики українцi на 

момент незалежностi опинилися у незвичайнiй ситуацiї вибору мiж двома 

iдентичностями: "українською", яка в ceнci нацiональної iдентичностi мала 

небагато шансiв самоствердження у радянський час, i "радянською", яка так i не 

була остаточно сформована. Попри безпрецендентні за своїми масштабами 

засоби ідеологічної та психологічної обробки населення радянська ідентичність 

не витіснила з суспільної свідомості основоположні національні цінності, 

традиції, звичаї і норми поведінки. На референдумi 1 грудня 1991 р. 90, 32 % 

громадян висловилися на підтримку Акта проголошення незалежності України. 
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Проте не можна не бачити й того, що радянська ідентичність, яка компенсувала 

слабкість етнічної, виявилася міцно вкоріненою у свідомість значної частини 

людей. Так, за даними моніторингу вчених Інституту соціології НАН України, 

як громадяни України себе ідентифікують лише 44 % опитаних, решта вибрала 

для себе інші ідентичності: мешканець села, району чи міста – 31 %, громадянин 

колишнього СРСР – 11 %, мешканець регіону – 7 %. 

  Частково це пояснюється тим, що, голосуючи за незалежнicть у 1991 р., 

бiльшiсть українцiв очiкувала негайного поліпшення економiчної ситуацiї, чого 

не вiдбулося. Проте це лише частково пояснює ситуацiю. У ширшому розумiннi 

цей феномен означає, що Україна як незалежна держава виникла до того, як була 

повністю сформована нацiя. Oкрім двох вище зазначених, доволi рiзко 

протиставлених iдентичностей, М. Рябчук розрiзняє ще одну форму 

iдентичностi, яку він називає "creole nationalism" ("креольський", або 

"гiбридний" нацiоналiзм), що домiнує серед росiйськомовних українцiв, якi: "у 

полiтичному вiдношеннi... є цiлком "українцями", тобто вони пiдтримують 

незалежнiсть держави, територiальну цiлiснiсть, багато iсторичних мiфiв та 

символiв вони роздiляють з українофiлами. У культурному й мовному 

вiдношеннi вони є швидше "росiяни" з їх неприйняттям українцiв 

(захiдноукраїнської нацiоналicтичної одержимостi) i з певним упередженням 

проти української мови й культури, яку вони продовжують сприймати як нижчу 

за статусом селянську культуру, вивчення і вживання якої не є обов’язковим для 

зміцнення української держави". 

  Однак не лише рiзний icторичний досвiд стає на 

перешкодi створення нової об’єднувальної парадигми. 

Несподiванicть і зовнішня легкicть здобуття 

української незалежностi ускладює визначення 

сутності державностi. Л. Кучма у своїй книзi "Україна 

– не росiя" зазначає, що в першi роки незалежностi 

зовнiшня й внутрiшня полiтика України перебували у 

значнiй психологiчнiй залежностi вiд рocii. Він вважає, 

що вже у першi роки незалежностi Україною не було 

повною мiрою використано потенцiал цього 

вирiшального перiоду. Однiєю iз найбiльших втрат, на 

його думку, було те, що до кiнця 1991 р. для нас ще не 

була закрита можливicть пiдтвердити конституцiю 

Української Народної Республiки вiд 29 квiтня 1918 р. Звичайно, ця конституцiя 

не надто вiдповiдала реалiям 1991 р., її довелося б виправляти та доповнювати, 

проте цей акт мiг би забезпечити спадкоємнiсть українських державникiв 

початку ХХ ст., i нас би ніхто не звинувачував у копiюваннi росії. Однак Україна 

не пiшла "шляхом спадкоємностi, i чим далi, тим бiльше ця можливiсть ставала 

примарною, поки не зникла зовсiм, – констатує Л. Кучма. – Так, ми створили 

нову, але не принципово нову державу. Дуже багато варто було б залишити в 

радянському часі, однак у нас не вистачило рішучості і полiтичної волi зробити 

це". 
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 Ще на початку 90-х рр. керівництво 

Укрaїни на чолi з першим президентом Л. 

Кравчуком зрозумiло, що ідея 

європейської України, яку сформували 

дисиденти, не знаходить широкої 

пiдтримки серед усього населення 

України. А відтак у другій половині 1990-

х рр. настало певне розчарування, 

відбулася навіть переорієнтація 

українського суспільства з проєвропейського вектору, найхарактернішим 

виявом чого стало поширення концепції "третього шляху". Занадто глибокий 

подiл і розшарування суспiльства, занадто рiзне (найчастiше цiлком 

дiаметральне) ставлення до нацiональної мiфологiї, в якiй певним чином деякі 

радянськi мiфи в їх "первiсному" вигляді реабiлiтованi або прочитанi по-новому. 

У суспільстві функціонувала пострадянська свідомість, дедалі частіше 

виявлялася настороженість щодо національної ідеї, яка поєднувалася з виразним 

підкреслюванням вартості східнослов’янської спільноти.  

 Сьогоднi в Україні здійснюються спроби творення нової національної 

iдентичностi, пiд неї будується доволi еклектична iсторiографiчна база. Для 

створення "єдиної нацiональної iдеї" "найкращi" фрагменти iсторії Радянської 

України поєднуються з найменш контроверсiйними фрагментами 

українофiльської версії. Україна може бути полiтично незалежною, але її 

психологiчне i культурне рабство можна перемогти лише деконструкцiєю iдеї 

iмперiї, яка все ще деформує нацiональний простiр зсередини. Відмінність між 

українцями пролягає не лише у площині мови, релігії, економічних інтересів, 

вона походить від різного історичного досвіду й різної колективної пам’яті, 

різних орієнтирів для побудови нової держави.  

 Наприкінці 2004 – початку 

2005 рр. в Україні вiдбулася подiя, 

яка увiйшла в icторiю пiд назвою 

"помаранчева революцiя", коли 

українцi зi вcix perioнів країни 

зiбралися у Києвi на захист своїх 

громадянських прав i свобод, 

протестуючи проти фальсифiкацiй 

пiд час президентських виборiв. Хоча 

частина українців і не підтримала 

Майдан чи залишилася байдужою, 

помаранчева революція засвiдчила важливий момент духовного 

самоусвідомлення та національного самовизначення українських громадян, 

формування полiтичної нaцiї. Це було відчуття єдності з власною національною 

спільнотою. Не етнічною, а саме національною, коли за нових умов створюється 

новий персоніфікований образ нації у складі всіх нині сущих в Україні і 

перейнятих її долею. Адже навряд чи змогли б об’єднати цих людей "абстрактні 

процедурні форми демократії".  

 Відомий американський політолог З. Бжезiнський зазначав, що революція 

"вiдображала певну емоцiю, певне бажання. Можливо, багато хто цього чiтко не 

усвiдомлював, але вона вiдображала вiдчуття правдивої нацiональної 
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iдентичностi, вона була виявом демократичного самовизначення. Це був момент, 

коли трансцендентне роздiлене вiдчуття нацiональної iдентичностi, 

демократичне за суттю, стало спільним набутком українського народу". 

 Незважаючи на подальшi помилки i поразку національно-демократичних 

сил на парламентських виборах 2006 і 2007 років, революцiйнi подiї засвiдчили 

можливicть об’єднувального процесу в Україні, започаткували модерну форму 

утвердження громадянського суспільства в Україні, стали важливим кроком у 

формуваннi спiльної нацiональної iдентичностi.  

 У 2013 році в Україні пройшов Євромайдан (Єврореволюція, Революція 

гідності)   ̶  національно  ̶ патріотичні протестні акції, спрямовані передусім 

против корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а 

також на підтримку європейського вектора розвитку зовнішньої політики країни. 

Євромайдан визнаний найбільшою проєвропейською демонстрацією в історії 

ЄС. 

 Розпочались протести 21 листопада 2013 року як реакція на рішення 

Кабміну про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та Євросоюзом і значно поширилися після силового 

розгону демонстрацій. Починаючись як мітинги, демонстрації та студентські 

страйки, після силової протидії з боку влади   ̶  протести вилились у відкрите 

силове протистояння, яке надалі переросло у Революцію гідності, забравши 

багато життів мітингуючих, яких тепер називають Небесною сотнею. 

 
 

 Наслідками Євромайдану стали: усунення від влади проросійського 

президента Януковича, відставка проросійського уряду Азарова, звільнення 

політв’язнів, призначення нових президентських виборів і виборів до деяких 

органів місцевого самоврядування, прихід до влади праволіберально  ̶

консервативного уряду на чолі з Яценюком, масові повалення пам’ятників 

Леніну та іншим діячам революції 1917 року.   

 Україна змінила курс від східного спрямування на західний, росія 

зневірилась отримати Україну політичними хитрощами та маніпуляціями. Деякі 

політологи стверджують, що початок російської інтервенції 2014 року, й 

російського вторгнення в Україну 2022 року   ̶  покладено саме тоді, після 

Євромайдану.  
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Українська державність як форма утвердження національної 

ідентичності 
  

 Здобувши незалежність, Україна 

опинилася перед необхідністю 

одночасного вирішення як мінімум 

трьох взаємопов’язаних завдань: 

формування нації, утвердження 

держави та становлення демократичних 

інституцій за умов сучасних 

цивілізаційно-тектонічних зрушень, 

глобалізаційної динаміки. За ті 

сторіччя, коли Україна перебувала в 

стані підлеглої території, доктрина її 

державності, і національної ідентичності зокрема, виявилася дуже розмитою, не 

виразною. З часів монголо-татарського іга Україна фактично не володіла 

усталеною державністю, а отже, історично-державною ідентичністю. Були 

розрізнені князівства, якісь постійно змінювані державні й напвівдержавні 

утворення, які до ХХ ст. так і не одержали стабільних кордонів.  

 Упродовж тривалого часу українці в силу об’єктивних і суб’єктивних 

причин були позбавлені держави як інструмента для утримання своєї території і 

одержання додаткових сегментів. Україна могла лише втрачати, а якщо щось і 

набувала, то з волі тих чи інших міжнародних суб’єктів, які робили це, виходячи 

насамперед із власних інтересів. Як наслідок — у нас немає історичного 

екскурсу, який можна було б використовувати як аргумент, щоб відстояти 

територіальну цілісність України. Багатовікова смуга бездержавності, періоди 

"розброду і хитання", литовський, польський, російський примусовий вплив на 

наш етнос не на одне десятиріччя після проголошення незалежності позбавили 

Україну можливості ефективно розбудовувати новітню державність, яка 

відповідала б вимогам часу.  

 Успішне творення державно-політичного організму, самоутвердження 

української нації на новому витку світової цивілізації залежатиме від того, 

наскільки українська державницька ідея увійде у свідомість громадян України, 

яке місце посяде в системі їхніх цінностей. Саме національна ідентичність 

українців є глибинною підставою легітимації державної незалежності, а відтак, 

факту існування у світі української держави-нації. Криза національної 

ідентичності – найгостріша проблема сучасної України, без розв’язання якої не 

можна вирішити жодного соціально-економічного завдання, пласт яких постав 

сьогодні перед країною. 

 Становлення України як держави-нації є ще процесом не завершеним. 

Маємо чіткіше визначитися, якій саме моделі нації – "західній" (громадянсько-

територіальній) чи "східній" (етнічно-генеалогічній) надати перевагу. З огляду 

на особливості історичного розвитку України, зокрема тривале перебування 

різних її регіонів у складі інших етнополітичних організмів та соціокультурних 

систем і, як наслідок, відомі відмінності між цими регіонами, у тому числі і 

етнічній структурі їхнього населення, більш продуктивною для нас видається 

громадянсько-територіальна модель нації. Але ця модель навряд чи буде 



29 

 

використана Україною в чистому вигляді. Її необхідно адаптувати до сучасних 

українських реалій. Досвід багатонаціональних і поліетнічних 

західноєвропейських країн засвідчує можливість співіснування, хоч і не завжди 

безконфліктного, територіально-громадянської й етнічної ідентичностей. 

 Скажімо, швейцарці є суто політичною нацією, 

яких між собою об’єднує спільне громадянство та 

підпорядкованість єдиним законам, проте спільними 

для цих людей є не нація чи мова (в Швейцарії 

офіційних мов узагалі три та це ніколи не становило 

загрозу суверенності держави). В інших випадках маємо 

поєднання культурного чинника з політико-правовим 

(Австрія, Угорщина).  

 Інколи релігія виконує роль 

вирішального об’єднуючої засади (Ізраїль – поміркована 

форма, ісламський фундаменталізм – екстремальна 

форма). Західноєвропейського варіанта досягнення 

єдності, коли громадянську та національну єдність 

фактично не розрізняють, було досягнуто переважно 

завдяки ранньому виникненню національної держави. 

 Сьогодні на пострадянському і 

посткомуністичному просторі активно випробовуються декілька основних 

моделей утворення держав. Перша – це модель "громадянської" держави 

(громадянського суспільства), де проблема націй і національної ідентичності 

гостро не стоїть взагалі, тому що нації й етноси не є суб’єктами її формування. 

Всі громадяни входять до складу такої держави на рівних правах, незалежно від 

національної приналежності. Така модель вважається сучасним типом 

європейської державності, що виникла в 20 ст. Зазначимо, що такий тип 

державності погано приживається в мультинаціональних суспільствах. Така 

державність більше підходить до етнічно однорідних суспільств, наприклад 

Чехії, Словенії та ін.  

 Існують також багатонаціональні держави, що виникли на основі декількох 

яскраво виражених етносів, для кожного з яких у конституції чітко виписані його 

права. Нарешті, є й гібридні моделі, які, на думку англійського дослідника Р. 

Брюбейкера, реалізуються нині в Україні та Казахстані. Ці моделі, з одного боку, 

вбирають в себе елементи рівності для різних національних меншин, їхніх 

культур, а з іншого – використовують такі методи, як проведення 

націоналістичної політики й утворення однієї титульної нації. Ця нація 

претендує на офіційну мову і захищає, нехай навіть неформально, присутність 

своїх представників на вищих державних посадах. Хоча про це офіційно й не 

говорять, але це чітко простежується. 

 Травмоване радянською історією і таке, що 

пережило період тривалих експериментів, українське 

суспільство не могло не бути в "постгеноцидному 

синдромі". Саме це, на думку філософа та політолога 

О. Крисенка, і є причиною того, що формально 

успішна радянська українська республіка, 

незважаючи на унікальні традиції державності, 

Олексій Крисенко 
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виявилося нездатною на той шлях державно-національного будівництва, який 

пройшли наші європейські сусіди. 
 Вітчизняні науковці звертають увагу на низку винятково складних 

обставин, які обтяжують формування нової ідентичності української нації. По-

перше, економічна криза заблокувала формування єдиного автономного 

національного ринку, без чого політична нація, на відміну від етнічної, не може 

існувати. По-друге, духовна криза і розрив суспільних зв’язків руйнують усі 

види колективних ідентичностей, зокрема й національну. По-третє, криза 

радянської ідентичності призвела до втрати психологічної впевненості людей у 

завтрашньому дні. По-четверте, етнічне відродження як українців, так і 

національних меншин актуалізує пріоритети етногрупової ідентичності перед 

загальнонаціональною. І нарешті, незавершеність консолідації найбільшої 

спільноти – етнічних українців – вкрай негативно позначається на формуванні 

ядра політичної нації. 

 Ретроспективно ми бачимо, що Україна за досить неприродного шляху 

здобула державність, тобто без цілеспрямованої боротьби, тим не менш 

відбулася як держава, нехай навіть у тому вигляді, в якому вона є. А ще вона 

змогла відірватися від посткомуністичного розвитку, відійшла від копіювання, 

змогла послабити авторитарні тенденції і підхопити деякі елементи 

демократичної організації суспільства завдяки присутності національного 

елемента. Просто демократичні сили тут навряд чи змогли б бути успішними, 

вони вилилися б в якісь надрегіональні космополітичні течії. А те, що вони мали 

саме національно-демократичний зміст, і дозволило досягнути певних успіхів у 

державотворенні. Але ця ж основа виявилася недостатньою для того, щоб стати 

підґрунтям консолідації і досягнення самобутності держави, її самодостатності. 

Ці риси мають формуватися на більш складній, широкій основі. Це пов’язано ще 

і з наявністю різних культур, етнолінгвістичних груп. 

 Через те, що новітня українська держава не виникла внаслідок масового 

руху за демократію та незалежність, а постала результатом певного компромісу 

між відносно слабким націоналдемократичним рухом та комуністичною 

номенклатурою, політична свідомість українців не зазнала відповідних 

перетворень для того, аби стати надійною основою міцного зв’язку між 

державою та нацією. Осмислення, самоусвідомлення державництва українським 

народом не відбулося в усіх його прошарках і на всіх рівнях: політичному, 

соціально-економічному, правовому, філософсько-психологічному, 

ментальному, ідеологічному, інформаційному, конфесійному, оборонному. Для 

багатьох громадян "національна ідея", "національна держава" – занадто 

абстрактні поняття, конкретно не пов’язані з їх повсякденними потребами і 

проблемами, через що зростає роль емоційно-психологічних, неусвідомлених 

компонентів суспільної свідомості й поведінки людей. Врешті-решт, ані століття 

бездержавного існування, ані зовнішні експансії, ані внутрішньо культурні 

трансформації не змогли зруйнувати українську національну самосвідомість. 
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 На першому плані для будь-якої 

держави, будь-то моноетнічна, 

багатонаціональна, федеративна чи будь-

яка ще, – є недоторканність її кордонів. Для 

України існує велика небезпека втрати 

територій, і цьому питанню належало б 

приділяти значно більше уваги у свій час, 

бо наразі маємо відкриті воєнні дії на 

території країни. 

  Вагомим компонентом роз’єднання 

за таких умов є наявність значного прошарку російськомовного населення і 

політика з боку Росії, яка останніми роками вельми активізувалася і претендує 

на встановлення контролю над нашими територіями. Більше того, створено 

деякий анклав, де люди голосують тільки за проросійські політичні проекти, 

встановлення максимально тісних зв’язків з Росією і залежність від її 

політичного керівництва. Це, звісно, несе в собі велику небезпеку українській 

державності і не дозволяє сформуватися їй за європейським зразком. 

 Серед ризиків національної безпеки, список 

яких є досить значним, одним із головних є, на 

наш погляд, якість нинішньої української влади. 

Наповнюючи державність України атрибутивно, 

українські можновладці так і не спромоглися за 

роки незалежності створитти дійову модель 

української держави, яка б, окрім 

представницьких функцій, могла б ще й 

забезпечити гідний рівень життя для її громадян. 

Не працюють належним чином конституція і 

право, силові структури, да й армія давно вже 

мала б бути контрактною. Українська держава 

перестала виконувати свої базові функції. Вона не в змозі належним чином 

контролювати кордони та міграційні потоки, фінансовий стан справ у 

суспільстві, якість продуктів харчування і медикаментів, не забезпечує ні 

обороноздатності, ні економічної незалежності, ні правосуддя, ні соціальної 

справедливості,   ̶ ми все просимо у Європи та США. Безмежна свобода капіталу 

обертається всезагальною дерегуляцією, моральним хаосом, зростанням 

нерівності. Використовуючи посули вільного життя, ліберальна українська 

держава переклала на плечі громадян вирішення системних протиріч 

суспільства. Соціоекономічний та технологічний рівень суспільного буття не 

відповідає елементарним середньоєвропейським стандартам. Відсутність 

реальних реформ у країні, економічна незреалізованість державницької ідеї 

ставить під загрозу повноцінне існування української держави не менше, а може, 

й більше, ніж загроза ззовні. 

 Упродовж своєї незалежності українська держава так і не відпрацювала 

чітких і зрозумілих народові засад власної економічної політики. Всі минулі роки 

можновладці занадто спрощено "засвоювали" та втілювали в життя західний 

економічний лібералізм. Обмеживши, а то й усунувши державу від втручання в 
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економічну сферу, вони тим 

самим віддавали країну та 

населення на завідоме 

пограбування олігархічними 

кланами, створеними за 

регіональним або родинним 

принципом. Останні, в першу 

чергу, звернули свою увагу на 

найбільш прибуткові, 

рентабельні галузі, які 

забезпечували їхнє стрімке 

збагачення. Забезпечивши їх 

більш-менш пристойний розвиток і швидко збагатившись, олігархи 

корумповували владу, взяли під контроль її рішення з метою перманентного 

лобіювання вигідних їм законів та урядових постанов, які не мають жодного 

відношення до загальнонаціональних інтересів. Така ситуація сьогодні аж ніяк 

не відповідає апробованим практикою передовим світовим стандартам 

державного управління економікою та межам впливу великого капіталу на 

суспільне життя. 

 Найголовніше на шляху до реальної державності – це завершити 

формування української нації як певної політичної і психологічної цілісності, 

перетворити населення у народ, себто трансформувати доволі інертну й аморфну 

масу у розвинене громадянське суспільство, об’єднане не так спільним минулим 

і сучасним, як спільним майбутнім – переконливим і привабливим для всіх 

проектом спільного життя на одній території і в одній державі. Зробити це можна 

лише в один спосіб – шляхом поступових економічних, політичних та інших 

реформ у поєднанні з розмаїтими просвітницькими, культурно-освітніми 

заходами, себто еволюційним шляхом, який би не загострював мовних, 

релігійних, етнопсихологічних та інших відмінностей серед різних груп 

населення, а навпаки – інтегрував їх ідеєю спільного творення передової, 

економічно розвиненої, демократичної, шанованої в цілому світі держави. 

Українська культура  ̶  гарант національної ідентичності 
 Національна ідентичність фундаментально 

пов’язана з культурою, з її ціннісно-моральними 

настановами до життя. У процесі життєдіяльності 

спільнота виробляє власні культурні коди, які є 

ознакою символічного буття нації від її 

зародження як окремої, ще не усталеної спільноти 

людей до сучасного стану.  

 Національна культура – це символічний світ, 

створений етносом відповідно до його потреб, 

цінностей, ідеалів, устрою життя. Все, що було 

важливим, значущим в історії спільноти, що сприяло єдності народу, всі його 

злети і падіння втілювалися в культурі.  

 Культура нації — це єднальна ланка між минулим і сучасністю, гарант 

національного майбуття. Саме культура розвиває особистість людини, формує 

молодь, нові покоління. І в напрямі саме культури проходить головна магістраль 

національної ідентифікації. Лише культура збагачує народ загальнолюдським 
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цінностями, прилучає людину до творчості, виховує в ній господарсько-ділові та 

морально-етичні якості. 

  У контексті глобалізаційних процесів виникає загроза посилення 

тенденцій космополітизації культури, 

відмови від традицій і самобутності. 

Питання культури, цінностей мають 

принципове значення, коли йдеться про 

основні вектори геополітики країни. На 

жаль, українська спільнота нині часто 

сліпо обирає як зразок культуру і 

цінності Європи, Америки, інших країн, 

забуваючи про свої власні, які 

сформувалися упродовж багатьох 

століть. Бо ж етнографічні традиції та цінності української культури значною 

мірою відстають від динамічного, урбаністичного сьогодення, тому часто не 

знаходять відгуку серед частини українців, особливо молоді, що породжує 

дилему: або модернізація суспільства і культури, або розмивання національної 

ідентичності. 

  В Україні надзвичайно багата 

спадщина етнічних традицій, 

обрядів, звичаїв, художніх ремесел, 

пісень, національної кухні. Все це - 

невичерпне джерело для проведення 

фестивалів, свят, ярмарків ремесел, 

інших різноманітних заходів, які не 

виховують молоде покоління в 

національній духовній традиції, 

доводять, що наше коріння не 

меньш давнє, ніж у наших поважних 

європейських сусідів, приваблюють туристів, стимулюють креативність, а в 

підсумку формують яскравий образ України, де життя цікаве, різноманітне і 

привабливе.  Безальтернативним та єдино можливим шляхом в умовах 

етнокультурного розмаїття є шлях до формування в Україні інтегративної моделі 

національної культури, коли різні етнокультурні ідентичності не 

самоізолюються, не виштовхують одна одну на периферію, а беруть 

безпосередню участь у націєтворенні. 
 На сучасному етапі гострою в Україні є проблема соціального оптимізму. 

Специфіка української історичної пам’яті, та й взагалі українського соціуму, 

полягає в тому, що в ньому домінує соціальний песимізм. Він простежується в 

діапазоні, починаючи від історії військових поразок далекого минулого до 

негараздів в економіці, політиці сучасності. Тотальне вшанування трагічних 

сторінок нашої історії стає мало не комплексом сучасної української еліти. Ми 

повинні відзначати не тільки поразки, які відбулися під Берестечком чи Крутами, 

а й святкувати перемоги і не соромитися їх. Маємо святкувати на державному 

рівні українські перемоги в боротьбі проти спільних ворогів, наприклад, з 

поляками проти Туреччини, чи з тими ж поляками і литовцями проти 

Тевтонського ордену тощо. Значну увагу слід приділяти військовій історії 

України.  
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 Інша проблема  ̶  не надто активним є й процес духовного оновлення 

українського суспільства, не функціонує ефективно традиція й історична 

пам’ять. А в інформаційному просторі України домінує русифікована й 

американізована масова культура. Структури глобальної культури виникли без 

активної участі українців, а наша присутність у глобальному культурно-

цивілізаційному просторі незначна. Як це не гірко визнавати, через російське 

вторгнення в Україну світ більше взнав про нас, ніж за минулі століття. Завдяки 

гурту Kalush Orchestra з іх Стефанією, завдяки численим зверненням Президента 

України пана Зеленського про нас знають більше, ніж завдяки нашим 

культурним надбанням та туристичним центрам. Дікувати нашій владі, яка через 

майже 3 місяці війни, нарешті, заборонила російську музику й російські та 

білоруські книжки. Бо накладені на традиційний український комплекс 

меншовартості, ці, часто не найкращі, зразки масової культури формують 

споживацькі настанови населення щодо культури, "розмивають" малотривке 

національне ядро, загрожують сформувати покоління, байдуже до проблем своєї 

країни і народу.  

 Наведемо ще деякі факти з історії. Ще в 17 ст. 

Петро Могила розробляє концепцію синтезу східної 

і західної культур. Цією концепцією керувався і 

Феофан Прокопович, один із найактивніших 

ідеологів і учасників реформ Петра І уже у 18 ст. 

Через Україну проходили такі великі західні 

"потоки", як ідеї гуманізму (насамперед – 

італійського). І представники раннього 

Просвітництва активно діяли в Україні (той же П. 

Могила, Ф. Прокопович, М. Козачинський, М. 

Яворський та інші навчалися або у Ватікані, 

або в західних університетах. До речі, Петро 

Могила і Рене Декарт навчалися в одному 

коледжі). Вони принесли в Україну і в цілому 

у Східну Європу ідеї гуманізму. Так, 

Реформація переважно стала відомою у 

Східній Європі саме завдяки зв’язкам учених 

Києво-Могилянської академії з Пієтичною 

школою у Галлі (Німеччина). Через Україну 

розповсюджувалися ідеї Коперніка; у музиці 

віденський класицизм був творчо перероблений і розвинений у творах Д. 

Бортнянського і М. Березовського. Всі основні західні філософські концепції 

також йшли через Україну; перші (часто й основні) публикації Г. Гегеля, І. Канта, 

Ф. Шеллінга були здійснені в Україні. Наприклад, на початку 19 ст. у м. 

Миколаїв вийшов перший переклад І. Канта. А іншого великого німецького 

філософа І. Фіхте запрошували у Харківський університет читати лекції, чому 

перешкоджав однак православний Синод. Культурна життєздатність української 

нації неодноразово діставала підтвердження в історії. 
 Уважний погляд на суспільне житті в Україні дає можливість 

стверджувати, що протягом століть у нашій країні формувалася і склалася 

самобутня духовна цивілізація, високі духовно-моральні цінності якої найбільш 

повно розкриваються у християнській етиці, працелюбності, доброчинносності, 
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взаємодопомозі і самоврядуванні, у тій структурі буття, де духовні мотиви життя 

домінували над матеріальними, де метою життя були не речі, боротьба за 

володіння ними, не споживання, а самовдосконалення душі. Саме ці духовні 

форми буття пронизують все історичне життя українського народу і саме вони є 

фундаментом самобутньої української цивілізації. 

 

Історична пам’ять, як чинник національної ідентифікації 

 Ще одним чинником національної 

ідентифікації є історична пам’ять. Це 

соціально ̶ психологічне явище, змістом 

якого є збереження і відтворення індивідом, 

соціальною групою уявлень, переживань, 

традицій, звичаїв, морально  ̶ естетичних 

норм, які мали місце у минулому. Через 

культуру історична пам’ять постає як 

основа для розвитку історичного мислення, у межах якого відбувається 

усвідомлення нацією самої себе, усвідомлення того, що вона має свою історію, 

робить свій внесок у розвиток світової цивілізації. Будучи зафіксованою у 

знаннях, культурних стереотипах, архетипах, міфах, історична пам’ять як 

особливий соціокультурний феномен осмислення індивідом, нацією, соціумом 

свого становища у часі й просторі є унікальною сукупністю уявлень національної 

спільноти про своє минуле. Втрата історичної пам’яті продукує відчуття 

меншовартості, безперспективності, духовного дискомфорту як в окремої 

людини, так і в цілої нації. 

 Незважаючи на те, що протягом майже чотирьохсот років український 

народ не мав своєї державності, будучи підпорядкованим таким державам, як Річ 

Посполита та Російська імперія, він зумів зберегти свою історичну пам’ять. 

Щоправда, внаслідок етноциду, який неодноразово переходив у геноцид, 

природний зв’язок поколінь неодноразово обривався, а народ перебував на межі 

втрати національної ідентичності. Руйнувався досвід і спосіб ретрансляції 

пам’яті поколінь. 

 З огляду на це, політика української держави у цій сфері має полягати у 

підтримці й зміцненні історичної пам’яті. Для України – це надскладне завдання, 

оскільки її офіційна історія та історична пам’ять вкрай спотворені попередньою 

історичною наукою й комуністичною пропагандою. Відтворюючи справжню 

історію народу, не слід догоджати будь-якій національній групі чи соціальній 

спільноті, а необхідно опиратися винятково на факти. 

 З огляду на політичні події в Україні, сьогодні не треба переконувати 

українців бути патріотами. На рівні громадянства ми вже маємо цілком 

сформовану самостійну національну спільноту, яка пишається тим, що живе в 

Україні. На основі вже сформованої громадянської гідності слід продукувати 

розуміння національної гідності у суспільстві. І знесенням чи встановленням 

пам’ятників цього не досягнеш. Національну гордість можна "виховати" 

системною, поетапною, еволюційною і раціонально обґрунтованою 

просвітницькою роботою. Цьому й служить це інформаційно ̶ біографічне 

видання, створене до ювілеїв українських етнографів, фольклористів, археологів 

та істориків ̶ українознавців. 
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Опанас Васильович Маркович (200 років) 

Опанас Маркович   ̶  український фольклорист  ̶

етнограф, громадський діяч, член Кирило  ̶

Мефодіївського Братства. Перший чоловік 

письменниці Марії Вілінської (Марко Вовчок), який 

значно вплинув на її літературну діяльність. 

Пантелеймон Куліш вважав, що Опанас Маркович був 

співавтором твору дружини «Народні оповідання». 

 Народився Опанас Васильович 8 лютого 1822 р. в 

селі Кулажинці (тепер Гребінківського району 

Полтавської обл.), бувши шостим сином начальника 

канцелярії військового міністра Василя Марковича та 

домогосподарки Олени Керстен. У 1836 р. закінчив 

Пирятинське 4  ̶х класне міське училище. У тому ж році 

батько відправив Опанасадо 2  ̶ї Київської гімназії при Київському університеті 

св. Володимира, де ректорував їх близький родич Михайло Максимович. 

Викладали в гімназії університетські професори, а родич читав історію та 

словесність. 

 Закінчивши гімназію у 1842 році Опанас Маркович вступив до Київського 

університету св. Володимира, де став улюбленцем професора російської 

літератури Івана Краськовського, пристрасного любителя українського 

фольклору. Він годинами міг слухати Опанасові перекази українських історій, 

почутих у дитинстві у кріпацьких друзів в Кулажинцях. За дорученням 

професора Краськовського Опанас став записувати всі українські народні 

перекази, казки, прислів’я й приказки та пісні, що чув від селян. 

 Після закінчення університету у 1846 р. Маркович залишився в Києві і 

розпочав активну громадську діяльність, зокрема й як член Кирило  ̶

Мефодіївського Братства. В травні  ̶ червні 1847 року був заарештований за 

участь у діяльності Братства російською владою та засланий до російського міста 

Орел, де став працювати в канцелярії військового губернатора. В Орлі він 

познайомився з майбутньою дружиною Марією Вілінською. 

 Із заслання повернувся в Україну у 1851 році, де 

майже одразу, у січні місяці одружився з Вілінською. 

Після подружжя переїхало до Чернігова, де Опанас 

Васильович влаштовується до видавництва газети 

«Чернігівські губернські відомості». На початку 1852 

р. у Марковича та Вілінської народилась перша 

дитина, донька Віра, яка незабаром померла й 

похована в Чернігові. 

 Згодом родина повертається до Києва, де 

Маркович працює в Київській палаті державного 

майнв. 27 травня 1853 р. народився син Богдан. Через 

2 роки Опанас Маркович призначений на посаду 

молодшого вчителя географії Немирівської гімназії. 

 На початку 1859 р. Вілінська з сином виїжджає до Санкт ̶ Петербурга, а 

слідом за ними виїздить за кордон й Опанас Васильович, отримавши закордонну 

відпустку. 
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 1860  ̶ 1861 родина проживає у Санкт  ̶

Петербурзі, де Маркович бере активну 

участь у літературному житті української 

громади, зокрема у виданні українського 

діаспорського журналу «Основа». В 

середині 1861 він повертається назад у 

Чернігівську губернію, де на початку 1862 

р. отримує посаду акцизного наглядача в 

Новгород ̶ Сіверську.  

 В 1862 р. році Опанас Маркович писав 

в листі до Олександра Лазаревського: «Я 

коло пословиць мордуюсь і вже мов би й 

начисто йде. Як скінчу, за музику пісень 

візьмусь». Згодом Опанас Маркович 

передав своїй дружині в Париж зібрані ним 

українські пісні з мотивами, що там їх 

можна буде з меншими труднощами 

видати. Вілінська видала частину їх у 1866 

році у ляйпціґсько-вінтертурському видавництві Ріттера Бідерманна без згадки 

імені Опанаса Марковича, назвавши збірник «Двісти українських пісень. Співи і 

слова зібрав: Марко Вовчок». 

 11 серпня 1866 року Опанаса Марковича через 

захворювання на туберкульоз переведено в Сосницю, 

ближче до Чернігівської лікарні. В червні 1867 року 

хвороба його посилилась і його переведено до 

Чернігова. 1 вересня 1867 року Опанас Васильович 

помер в Чернігівській лікарні у 45 років. Друзі Опанаса 

Марковича та сім'я тодішнього Чернігівського 

губернатора князя С. П. Голіцина зібрали грошей, щоб 

поховати його на кладовищі в Болдиних горах 

Чернігова. Незадовго до смерті Опанас Маркович та 

Марія Вілінська де-факто розлучилися. Єдине 

передсмертне прохання Опанаса Марковича до Марії 

Вілінської, щоб та привезла сина в Україну до 

Чернигова, щоб батько побачив сина востаннє перед 

смертю, не було справджено. 

 Багато зібраних Опанасом Марковичем 

фольклорних та етнографічних матеріалів про Україну 

опублікували Амвросій Метлинський, Володимир 

Антонович, Михайло Драгоманов, Матвій Номис тощо. 

Етнографічний нарис Марковича «Родинні обряди» був 

надрукований посмертно у 1869 році у часописі 

«Нотатки Чернігівського губернського статистичного 

комітету» 

 Одним з найвідоміший фольклористсько-

етнографічних видань Марковича було «Українські 

приказки, прислів'я, і таке інше»  видане Матвієм 

Номисом у Санкт-Петербурзі у 1864 році.[ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14
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 Ще з дитинства 

оточуючі помітили 

потяг хлопця до музики. 

Мати Опанаса, Олена 

Керстен, сама непогана 

музикантка і 

прихильниця народних 

пісень, заохочувала 

його записувати почуті 

на вечорницях (де 

Опанас спілкувався з 

ровесниками кріпаками) 

пісні. Потім Олена 

Леонтіївна придумувала 

до них музичний супровід, і вони з сином виконували ті пісні перед гостями. 

 Опанас Маркович - автор музики до опери «Наталка-Полтавка» за 

однойменною п'єсою Івана Котляревського (1857) та опери «Чари» за 

однойменною п'єсою Кирила Тополі (1866), що були поставлені силами 

українських аматорських гуртків, якими Маркович керував у Чернігові та 

Новгороді-Сіверському. 
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Федір Кіндратович Вовк (175 років) 

 Український антрополог, етнограф, археолог, 

музеєзнавець, видавець та літературознавець. Автор 

першої загальної науково обґрунтованої концепції 

антропологічного складу українців.  

 Народився Федір Кіндратович 17 березня 1847 р. у 

селі Крячківка, Пирятинського повіту Полтавської 

губернії у родині відставного офіцера, що служив 

економом у панських маєтках та. Мати вела рід з 

білоруської шляхти. 

 Після закінчення навчання у Ніжинській гімназії 

вступив до Новоросійського університету в Одесі, 

пізніше перейшов на природничий факультет Київського університету ім. 

Святого Володимира, де вивчав хімію, ботаніку, зоологію, порівняльну 

анатомію, анатомічну антропологію. По закінченні навчання стає членом 

Київської Громади разом з Драгомановим, Антоновичем, Рильським, 

Чубинським. Житецьким (або Старої громади  ̶  організації української 

інтелігенції в Києві, яка 

займалась громадською, 

культурною та 

просвітницькою 

діяльністю). 

 На протязі 1874  ̶76 

рр. працював 

помічником ревізора 

губернського секретаря, 

одночасно брав участь у 

Південно  ̶ західному 

відділі російського 

географічного 

товариства як його 

засновник і дійсний 

член. У 1874 ж бере 

участь в організації та 

діяльності ІІІ 

Археологічного з’їзду, 

але через переслідування 

мусив виїхати за кордон. 
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 З 1887 оселився в Парижі, де вивчав 

антропологію, порявняльну етнографію і 

археологію у Г. де Мортільє, Л. Манувр’є, П. 

Топінара, Ж. Ерве, У.Т. Амі, Ш. Летурно, П. Брока. 

За парцю «Скелетні видозміни ступні у приматів і 

людських рас» (1901) отримав премії Godar і 

російської академії наук. 

 З 1905 р. доцентр антропології 

петербурзького університету. З 1904 по 1906 робив 

наукові екскурсії у Галичині, Буковині та 

Угорщині. З урахуванням публіцистичних статей 

спадщина Федіра Вовка нараховує 628 праць, 

виданих по усьому світові переважно іноземними 

мовами. 

 Федір Кіндратович   ̶  член російського 

географічного товариства в Петербурзі, Історичного й Антропологічного 

товариства в Парижі, активний популяризатор української культури в Європі. 

Науковець   ̶  один з перших дослідників палеолітичних пам’яток на території 

України (Мізинска стоянка). Вчений зібрав значний матеріал з етнографії 

українського народу. Він є автором праць «Антропологічні особливості 

українського народу», «Етнографічні особливості українського народу» (обидві 

1916 р., увійшли до другого тому видання «Украинскій народъ въ его прошломъ 

и настоящемъ»), в яких обґрунтував, що українці — окремий слов'янський народ 

зі специфічним домінуючим антропологічним типом. 

 Федір Вовк зробив вагомий внесок в розвиток української антропології. 

Однак слід застерегти від некритичного сприйняття зібраних ним даних з 

фізичної антропології. Зауваживши величезну роботу, проведену науковцем, 

слід відмітити недостатню вибірку вимірювань, похибки інструментів тих часів, 

особливості наукової школи. В будь-якому разі на 

той час роботи Вовка були висококласними 

дослідженнями, проведеними за останнім словом 

науки, котрі справили вплив на майбутнє 

покоління українських вчених та розвиток і 

вдосконалення вітчизняної антропології загалом. 

Зокрема, одним з товаришів Федора Кіндратовича 

був Дмитро Дяченко, син котрого, Василь, разом з 

етнографом Всеволодом Наулком та іншими 

пізніше провів значно ширші та досконаліші 

дослідження, котрі є актуальними й сьогодні. 

Федір Вовк у своїх дослідженнях сперечався з 

теоріями ряду російських істориків, що відносили 

Україну до лише однієї з етнічно-географічних 

областей південно-західної росії, й заперечували 

існування української європейської нації з 

окремою мовою і відмінною від відсталої російської європейською 

високорозвиненою культурою.  
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 У своїх численних працях з археології, антропології та етнографії вчений 

у ті часи переконливо довів, що українці — слов'янський народ, з окремішим 

антропологічним типом котрий має цілком оригінальні етнографічні 

особливості. Він проводить тезу про кардинальні відмінності українців від росіян 

і відзначає натомість беззаперечні свідчення величезної кількості спільних рис 

громадян України з цивілізованими європейськими народами. Завдяки низці 

його праць на українському матеріалі з порівняльної етнографії — нового в той 

час у Європі методу систематизації, класифікації та обробки етнографічних 

даних — українська етнографічна та археологічна науки піднялися на один 

рівень з найрозвиненішими європейськими народознавчими науками кінця 19-

початку 20 століття. Вчений, дотримуючись ідей і засад французької 

антропології, що мала провідну в той час природничу та антропологічну школу, 

переконливо доводив, що етнографія є галуззю антропології як передісторії. 

Світове визнання принесла 

вченому надзвичайно цікава й 

донині неперевершена праця 

вченого, побудована на 

широкому матеріалі світової 

порівняльної етнографії із 

залученням величезного кола 

джерел, — «Шлюбний ритуал та 

обряди на Україні», яку було 

видано спершу в Болгарії, згодом 

у Парижі (1892). 

 Перебуваючи тривалий час у 

вимушеній еміграції, Федір Вовк узяв на себе важку ношу популяризатора 

України та її культурних надбань: активно публікує в зарубіжних наукових 

виданнях численні розвідки, в яких знайомить Європу з нашою самобутньою 

культурою, етнографією і висвітлює її з точки зору західноєвропейської науки. 

Водночас він у численних статтях у російських та українських виданнях публікує 

український матеріал і вказує на його всеєвропейське значення, переконливо 

доводячи, що тільки тоді українська археологія та етнографія стануть на справді 

науковий ґрунт, коли українські вчені переконаються у її здобутках у Західній 

Європі й не будуть голослівно тішитися зі своєї самобутності. 

 10 лютого 2015 р. вітчизняні дослідники заснували «Центр 

палеоетнологічних досліджень» ім. Федора Вовка. Метою Центру є «розв'язання 

наукових, освітніх і пам'яткоохоронних проблем у сучасних археологічній, 

антропологічній, ентологічній та інших суміжних науках». Центр діє на базі 

кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету КНУ ім. Тараса 

Шевченка. 

Праці: 

 Variations squelettiques du pied chez les Primates et chez les races humaines 

(докторська дисертація); 

 D écouvertes pré historiques de M. Chvoika а Kiev (1899); 

 Rites et usages nuptiaux en Ukraine (1891); 

 Свадбарските обреді на слов'янські народи (1890); 

 Le traoneau dans les rites fun é raires de l'Ukraine (1895); 
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 Європейські питання в слов'янській стороні (1882); 

 Задунайска Січ по місцевим згадкам і розповідям (1883); 

 La fraternisation en Ukraine (1892); 

 Les dolmens de l'Ile d'Yeu (1895); 

 Українське рибальство у Добруджі. 

 Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини й 

Угорщини (1908); 

 Український народ в минулому і сучасному: Антропологічні особливості 

українського народу [Архівовано 2 січня 2018 у Wayback Machine.]. 

Етнографічні особливості українського народу [Архівовано 2 січня 2018 у 

Wayback Machine.]. — Петроград, 1916. 

 Студії з української етнографії та антропології / проф. Хведір Вовк. — 

Прага: Укр. громад. вид. фонд, [1928] (Друк. «Легіографія»). — 354, [2] с.: 

іл., [23] арк. іл. 

 Студії з української етнографії та антропології [Архівовано 2 січня 2018 у 

Wayback Machine.]. — Київ, Мистецтво, 1995. 

 

Пам’ять: 

 У 1992 році одна з вулиць Львова отримала 

ім’я Федора Вовка. 

 У 2008 рю в рідному селі Крячківка 

встановлено меморіальну дошку. 

 У 2016 році на честь Федора Вовка 

перейменовано одну з вулиць Полтави. 

 17 березня 2017 року на державному рівні в 

Україні відзначалась пам’ятна дата   ̶ 170 років з дня народження Федора 

Вовка. 

Література: 

 Абліцов, Віталій. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті.  — К.: 

КИТ, 2007. — 436 с. 

 Горбик В. О. Вовк (Волков) Федір Кіндратович [Архівовано 3 червня 2016 у Wayback 

Machine.] // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 

589. — 688 с. : іл. — ISBN 966-00-0734-5. 

 Єфремов, Сергій. Пам'яти Хв. Кондр. Вовка // Нова Рада: газета. — К., 1918. — № 110. 

— 10 липня (27 червня). — С. 2. 

 Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на 

межі XIX—XX століть / Підготували Марія Маєрчик, Олена Боряк. — Київ: Критика, 

2018. 

 Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. — К. : Либідь, 1997. — 464 

с. — ISBN 5-325-00781-5. 

 Федір Вовк — вчений і громадський діяч / О. О. Франко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. 

— К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2000. — 378 c. — Бібліогр.: с. 335—377. 

 Шендеровський В.. Нехай не гасне світ науки / За ред. Е. Бабчук. — К.: Рада, 2003. — 

416 с. 
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Олександр Олександрович Русов (175 років) 

 Український земський статистик, етнограф, 

фольклорист і громадський діяч. Чоловік письменниці 

Софії Русової. 

 Народився 7 лютого 1847 року в Києві. Закінчив 

Другу київську гімназію. Під час навчання в 

Київському університеті був членом Старої Громади, 

до якої його ввів Михайло Драгоманов.  

 По закінченні історико ̶ філософського факультету 

у 1868 р. кілька років вчителював у київській гімназії. 

Після відкриття Південно  ̶ західного відділу 

Географічного  Товариства став його активним 

членом.  

 1874 року брав участь у підготовці до перепису 

населення Києва. Кілька разів виїздив на навчання за кордон. Під час 

перебування в Празі 1875  ̶ 1876 рр. видрукував перше повне видання 

Шевченкового «Кобзаря» (2 томи), з якого 

російська цензура пропустила тільки перший 

том. 

 Разом з Петром Червінським, Василем 

Варзаром і Олександром Шликевичем 

організував земську статистику на 

Чернігівщині, яка дала початок так званій 

Чернігівській земській статистиці і залишила 

глибокий слід в історії статистичної думки. 

 У 1878  ̶ 1880 роках працював у 

Ніжинському повітовому земстві. З 1879 по 

1883 перебував в Одесі, де брав участь у 

діяльності української громади. У 1882  ̶ 1892 рр. очолював оціночно  ̶

статистичну роботу в Херсонській і Харківській губерніях. З 1893  ̶ 1898 

розробляв економічний баланс Чернігівської губернії. У 1899 ̶ 1902 роках 

завідував Статистичним бюро Полтавської губернії. Провадив описи повітів і 

міст, організував подвірний перепис Полтавської губернії. 

 Після примусового виселення з Полтави 1902 року переїхав до Петербургу, 

де працював у страховому товаристві «Надежда». 1909 року повернувся до 

України і викладав статистику в Київському комерційному інституті, став 

професором. Помер у Саратові 8 жовтня 1915 р., у 68 років. У Саратов на той 

момент був евакуйований комерційний інститут  під час Першої світової війни. 

 Русов — автор близько 40 наукових праць і численних статей, серед них 8 

штук тільки у часописи «Київська старина» і «Украинская Жизнь». З 

економічно-статистичних праць Русова найважливіші: 

 «русские тракты в конце 17 и начале 18 веков» 1876 р.; 

 «Нежинский уезд» 1879 р.; 

 «Харьков по переписи 1893 г.» 1893 р.; 

 «Описание Черниговской губернии» 2 томи 1898–1899 рр.; 

 «Днепр в конце 18 ст.»; 

 «Статистика украинского населения Європейской россии» (в книзі 

«Украинский народ в его прошлом и настоящем», 1914 р.); 
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 Праці про Херсонський повіт, про народну освіту в Херсонській губернії, 

про Воздвиженський ярмарок у Чернігові та інші. З української фолкльористики 

Русов написав розвідку про Вересая («Остап Вересай и исполняемые им думы и 

песни» 1874 р.), торбаністів 1892, колядки 1907 й інші. Русов написав також 

працю про діяльність М. Лисенка («КСт.», 1903). Своєю географічно-

експедиційною методою статистичних дослідів Русов створив школу 

дослідників. 

 19 лютого 2017 року на державному рівні в Україні відзначався ювілей   ̶ 

170 років з дня народження Олександра Русова. У Херсоні існує вулиця, названа 

на його честь. 

Література: 

 Грушевський М. С. Зайві сумніви // Твори у 50-ти т. — Т. 3. — Львів, 2005. — С. 428—

430. 

 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство 

імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж—Нью-Йорк : 

Молоде життя, 1955—1995. 

 Іваницька С. Олександр Олександрович Русов у індивідуальних згадках та 

колективній пам'яті представників української ліберально-народницької еліти 

початку XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. — 2012. — Вип. XXXIII. — С. 273—282. 

 Іваницька С. «Українське дев'ятнадцяте довге століття» в мемуарах та щоденниках 

Олександра Русова [Рец.:]: О. О. Русов. Щоденники та спогади / Упоряд. О. Я. Рахна. 

— Чернігів: Десна Поліграф, 2011. — 317 с. // Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. — 2013. — Вип. XXXVI. — С. 325—331. 

 Карєєва І. Олександр Олександрович Русов і видання шевченкового «Кобзаря» 1876 

року [Електронний ресурс] / І. Г. Карєєва. — Режим доступу: URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzspp/2009_5/statti/40.html. 

 Катренко А. Олександр Олександрович Русов: (До 120-річчя з дня народження) // 

Український історичний журнал. — 1967. — № 2. — С.128-132. 

 Катренко А., Мойсієнко В. О. О. Русов: віхи життя та громадсько-політичної 

діяльності: (До 150-річчя від дня народження) // Історія в школах України. — 1997. — 

№ 2. — С. 51-53. 

 Катренко А., Петрук Б. О. О. Русов — видатний український вчений і громадський 

діяч (1847—1915).- К.: Нора-прінт, 1998. — 64 с. 

 Мекшун Л. Роль О. О. Русова у формуванні чернігівського типу земської статистики 
// Статистика України. — 2008. — № 3. — С. 103—107. 
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 Олександр Олександрович Русов (1847—1915) [Текст]: (Біобібліографічний покажчик) 

/ Склад. і вступ. стаття О. Я. Рахна; Наук. ред. О. Б. Коваленко. — Чернігів: Чернігівська 

ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2004 .- 116 с. — («Історики та краєзнавці Чернігівщини»; Вип. 

2). 

 Осташко Т. С. Русов Олександр Олександрович [Архівовано 9 липня 2016 у Wayback 

Machine.] // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — 

С. 381. — 944 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1290-5. 

 Побірченко Н. С. Олександр Олександрович Русов — український громадський діяч, 

вчений, педагог ]: короткий життєпис / Н. С. Побірченко. — К. : Педагогічна думка, 1998. 

— 72 с. 

 Рахно О. Діяльність Олександра Русова на Півдні України // Історія України: 

Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.). — К., 1999. — Вип. 8. — С. 348—352. 

 Рахно О. Наукова і громадсько-політична діяльність О. Русова в Харкові // Вісник 

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2001. — Вип. 4. — 

С. 129—135. 

 Рахно О. Я. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України 

(друга половина XIX — початок XX ст.) [Текст]: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 

/ Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. 

 Рахно О. Олександр Русов у науковому і громадському житті Чернігівщини // 

Сіверянський літопис. — 2000. — № 6. — С. 49-61. 

 Рахно О. Творча спадщина О. О. Русова як джерело для вивчення історії України 

другої половини XIX — початку XX ст. //Україна, українці, українознавство у XX ст. у 

джерелах і документах: Зб. наук. праць: У 2-х ч. — К., 1999. — Ч. 1. — С. 93-97. 

 Рахно О. Чернігівські земці (історико-біографічні нариси). — Чернігів: Видавництво 

«Чернігівські обереги», 2009. — 352 с. 

 Русов Олександр Олександрович // Шевченківська енциклопедія: — Т.5 : Пе—С : у 6 т. 

/ Гол. ред. М. Г. Жулинський.. — Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. — С. 596-

597. 

 Русов Олександер // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — 

Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1964. — Т. 7, кн. XIII : 

Літери Риз — Се. — С. 1645. — 1000 екз. 

 Скрипник Г. Наукова спадщина О. О. Русова в контексті актуальних проблем 

української етнології ] // Народна творчість та етнографія. — 2007. — № 2. — С. 9-13. 

 Студьонова Л. «Саша Ангел», або життя земського статистика Олександра Русова // 

Гарт. — Чернігів. — 1992. — 15 лютого. — С.4. 

 Шраг І. Спомини про О. О. Русова [Текст] / Опубл.: О. Я. Рахно // Сіверянський літопис. 

— 2004. — № 5-6. — С. 57-64. 

 

Мелітон Осипович Бучинський (175 років) 

 Український галицький адвокат, фольклорист, етнограф, 

громадсько  ̶ освітній діяч, член Наукового товариства ім. 

Шевченка (1873 р.), доктор права. 

 Народився Мелітон Осипович 24 лютого 1847 р. в селі 

Криве, поблизу Підволочиська (Тернопільська обл.). Під 

час навчання в Станиславові у 1860  ̶ х роках належав до 

народовської громади, брав участь у виданні рукописного 

часопису «Зірка». Далі навчався у Львівському, закінчив 

Віденський університет у 1873 р. У 1870  ̶х брав участь у 

діяльності товариства «Січ» у Відні. 
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 Від 1880  ̶х працював адвокатом у Станиславові (нині Івано ̶ Франківськ). 

У місті, зокрема, разом з Йосифом Чачковським, Теофілом Окуневським, 

Євгеном Желехівським, Леонідом і Романом Заклинськими заснував Товариство 

«Бесіда». 

 Протягом життя збирав фольклорні, етнографічні і діалектологічні 

матеріали на Покутті та Гуцульщині. Записи Бучинського друкувала 

західноукраїнська періодика (газети  «Правда», «Діло»). Частина пісень увійшла 

до книги Володимира Антоновича і Михайла Драгоманова «Исторические песни 

малорусского народа» (1874  ̶ 1875, т. 1 ̶ 2) та 

опубліковані в інших фольклористичних виданнях, 

казки надруковані в збірнику І. Рудченка. Перекладав 

сербські народні пісні українською, а українські пісні 

  ̶ німецькою мовою. 

 Наукову цінність має листування М. 

Драгоманова з Мелітоном Бучинським, яке видав 

Михайло Павлик (Львів, 1910). Лексикографічні 

матеріали використав Євген Желехівський для 

«Малорусько ̶ німецького словаря» (Л.-Чц., 1886, т.1  ̶

2). 

 Фольклорні записи Бучинського зберігаються в 

ІМФЕАНУ, ЛНБ.  

 Помер у 56 років, похований на 

Станиславському цвинтарі поблизу вул. Сапіжинської 

(могила збережена, нині на цьому місці  ̶  

Меморіальний сквер Івано  ̶Франківська). 

Література: 

 Грицик М., Кирчів Р. Бучинський Мелітон Осипович // Тернопільський 

енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-

поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 213. — ISBN 966-528-197-6. 

 Два документи до історії кріпацтва на Україні // Український археографічний збірник. 

— К., 1930. — Т. 3. 

 Жадько В. О. Український некрополь. — К., 2005. — С. 134. 

 Лихва і закон проти неї. — Л., 1882. 

 Пащук В. С. Бучинський Мелітон Осипович… — С. 421. 

 Пащук В. С. Бучинський Мелітон Осипович [Архівовано 10 листопада 2017 у Wayback 

Machine.] // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; 

Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 

421. — 688 с. : іл. — ISBN 966-00-0734-5. 
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Олексій Іванович Маркевич (175 років) 

 Дослідник історії України ра росії 18  ̶ 19 

століть. Народився 17 березня 1847 року у селі 

Смош Прилуцького повіту Полтавської губернії. 

Походження вів з давнього козацько  ̶

старшинського роду, пишався свїм родоводом і 

протягом всього життя збирав та вивчав 

документи й матеріали з історії роду. 

 Навчався у Ніжинському ліцеї кн. О. 

Безбородька у 1867 ̶ 1868 роках де особливий 

інтерес проявив до вивчення історії 16  ̶17 століть 

та до питань історіографії. Наступних два роки 

Олексій Маркевич був вільним слухачем історико  ̶ філологічного факультету 

Імператорського Новоросійського університету (тепер Одеський національний 

університет ім. Мечникова) де формувались його історичні погляди під впливом 

історика права, проф. Ф. Леонтовича та проф. П. Бруна. На формування 

професійних інтересів вплив справив також проф. історії росії в Київському 

університеті В. Іконников. Величезне значення на розвиток історичних поглядів 

і громадської діяльності мали дружні стосунки та постійне спілкування з М. 

Грушевським та його оточення  в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, з 

редакційним гуртом часопису «Киевская старина». Плідними були наукові 

взаємини з талановитим істориком української літератури й науки, етнографом 

М. Петровим. Суспільні погляди Маркевича базувалися на ліберально  ̶

демократичних засадах. Він належав до тієї частини української інтелігенції, яка 

поєднувала любов до України, її історії та культури з лояльністю до російської 

імперії. 

 Основні проблеми, до яких він звертався у своїй 

творчості, торкалися історії формування 

державного апарату російської держави, історії 

літописання, історії України 17  ̶ 18 ст., вивчення 

місця і значення в історії та культурі М.Гоголя, 

Т.Шевченка, М.Костомарова, генеалогії козацького 

роду Марковичів.  Значну частину творчого 

доробку складають краєзнавчі дослідження. На 

початку своєї наукової діяльності ґрунтовно 

займався вивченням історії еволюції політичного 

устрою московської держави 15  ̶ 17 ст., розробляв 

джерелознавчі та історіографічні проблеми. 

Провідне місце в його творчості посідало вивчення 

проблем місництва, якому історик присвятив 

магістерську (1879) і докторську (1888) дисертації. 

Ґрунтовно займався розробкою джерелознавчих та 

історіографічних проблем. На початку 1880-х викладав в Імператорському 

Новоросійському університеті спеціальний курс з історіографії, один із розділів 

якого був присвячений вивченню історичних джерел. Великого значення надавав 

аналізу давніх літописів, які розглядав не тільки як джерело, а і як 

історіографічний документ. Надалі у центрі наукових інтересів була історія 
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України 17—18 ст. До вивчення українського історичного минулого звернувся з 

початком своєї викладацької діяльності в університеті (1880—1895).  

 Особливої уваги заслуговують спеціальні лекційні курси, прочитані ним в 

1883—1895 («Історія Південно-Західної Русі з 13 по 14 ст.», «Історія Південно-

Західної Русі до кінця 18 ст.», «Історична географія й етнографія Південної Русі», 

«Історія Новоросійського краю з другої половини 18 ст.» та ін.). 

 Дослідницькій роботі в галузі історії України значною мірою сприяла 

співпраця з ОТІС (з 1887 — дійсний член, з 1894 — член видавничого комітету, 

з 1899 — секретар), Історичним товариством Нестора-Літописця (з 1892), 

Церковно-археологічним товариством при Київській духовній академії (з 1889), 

Історико-філологічним товаристом при Імператорському Новоросійському 

університеті (з 1889), Кримським гірничім клубом (з 1893 — дійсний член, з 1895 

— редактор «Записок»), співпраця з НТШ (фактично — з 1895, офіційно — з 

1901, дійсний член історико-філософської секції). 

 У 1899 році подружжя Маркевичів 

придбало ділянку в Одесі на Канатній 

вул., 36, де і мешкало у двоповерховому 

будинку-особняку. Олексій Іванович 

Маркевич помер від інсульту 18 червня 

1903 у своєму будинку в Одесі, після 

смерті його жінка Любов Семенівна 

Маркевич продовжувала жити у будинку 

Маркевичів до самої смерті (нар. 1852 — 

вм. 27 грудня 1906. 

 У своїх українознавчих працях 

Маркевич стояв на засадах народницького 

напрямку в українській історіографії. У 

його світосприйнятті суб'єктом 

історичного процесу є колективна особистість — народ, народність, що 

усвідомлюється через такі поняття, як народний дух, народний характер, душа 

народу. Звідси особлива увага до звичаїв, побуту, культури, фольклору, народної 

творчості. Мав на меті показати за яких умов Україна в середині 17 ст. 

самостійною державою увійшла до складу московської держави і до кінця 18 ст. 

перетворилася на безправну частину російської 

імперії. Доводив, що обмеження державного 

устрою України, втручання в її внутрішню і 

зовнішню політику розпочалося ще з перших років 

союзу з московією, посилилося на початку 18 ст., а 

за часів Катерини ІІ переросло у політику 

цілковитого знищення національних установ 

українців та поневолення селянства. Дослідження з 

історії Одеси і зараз мають актуальність у тих 

дискусіях, що ведуться серед істориків з питання 

про час заснування міста. 

 Сучасні дослідники високо оцінюють його 

монографію з історії ІНУ (Одеський університет), 

видану з нагоди 25-річчя цього навчального 

закладу. Опублікував близько 70 праць з історії 
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південного регіону України. Звертався до 

висвітлення історії Одеси, економічного 

розвитку регіону, навчальних та добродійних 

закладів на півдні України, суспільного життя та 

культури, склав змістовні біографії низки 

відомих сучасників.  Прагнув зробити 

якнайбільшу кількість джерел надбанням 

історичної науки та громадської думки. Завдяки 

йому стали відомі рідкісні історичні джерела — 

документи з історії Запорозької Січі, з історії 

сербських поселень, акти з історії Слобідської 

України, матеріали про діяльність О. Суворова 

на півдні України, епістолярії, етнографічні та 

фольклорні матеріали тощо. Його громадська 

позиція — культурно-просвітницька праця, 

визначилася вже в 1880-х і була провідною 

протягом всього його життя. Підтримував тісні зв'язки з членами Одеської 

громади, брав участь в їх просвітницьких починаннях. Після звільнення з ун-ту 

в 1895 (офіційно — «за станом здоров'я», фактично — через «політичну 

неблагонадійність»), не маючи змоги популяризувати історичне минуле 

українського народу з університетської кафедри, він звернувся до 

просвітницької діяльності, яка виявлялася передусім, в читанні публічних лекцій 

на різнобічну тематику в Одесі та за її межами: в Катеринославі, Кишиневі, 

Севастополі, Бендерах та ін. містах. 

Праці (рос. мовою): 
 Григорий Карпович Котошихин и его сочинение о Московском государстве в половине 

XVII в. — Одесса,1895; 

 Город Качибей или Гаджибей — предшественник Одессы. — Одесса, 1894; 

 25-летие Императорского Новороссийского университета: Ист. записка и акад. списки. — 

Одесса, 1890; * История местничества в Московском государстве в XV — XVII вв. — 

Одесса, 1888; 

 О местничестве: Исследование. Ч. 1: русская историография по отношению к 

местничеству. — К.,1897; * О летописях. — Одесса, 1883; 

 Торговля и промышленность // Одесса (1794—1894): 

 К 100-летию города. — Одесса, 1894; 

 Южная россия при Екатерине II. — Одесса, 1893. 
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Богдан Сильвестрович Лепкий (150 років) 

 Український педагог, прозаїк, поет, 

мистецтвознавець, літературознавець, критик, 

перекладач, історик літератури, видавець, публіцист, 

громадсько  ̶ культурний діяч, художник. Син 

українського священика та діяча Сильвестра Лепкого та 

брат Левка і Миколи Лепких, також прославлених 

українців. Батько Лева Ростислава Лепкого. 

Псевдоніми: Федір Кригулецький, Сент Брень, Петро 

Тихий, Нестор, Ярослав Марченко, Л. Богдан, Нестор Л., 

Онисим, Тойсам. Автор публіцистично  ̶філософської та 

історичної прози (романів, повістей, оповідань), казок, 

збірок поетичних творів, спогадів. 

 Народився 4 або 9 листопада 1872 року на хуторі 

Кривеньке Гусятинського району, нині село в 

Чортківському районі Тернопільської області. Тоді це було Королівсько 

Галичини і Володимирії, Австро  ̶ Угорська імперія. Дитинсько минуло в селі 

Крегулець, а з 1879 по 1891 родина мешкала у селах Поручин і Жуків (нині 

Бережанський район). Протягом восьми років з 1878 жив у Бережанах у свого 

діда, священика, декана УГКЦ і віцемаршала Бережанського повіту отця 

Михайла Глібовицького, батька матері. 

 Основи шкільної науки Лепкому викладав домашній вчитель. З того ж 1878 

року навчався відразу з другого класу в звичайній школі з польською мовою 

викладання в Бережанах. Після школи в 1883 р. вступив до Бережанської 

класичної гімназії також с польською мовою навчання. Співав в гімназійному 

українському хорі під керівництвом Дениса Січинського, потім у хорі «Боян» (м. 

Бережани). Брав участь у концертах, декламуванні віршів, читав уривки з 

прозових творів. Познайомився з акторами мандрівного театру «Українська 

Бесіда»: Владиславом Плошевським, Степаном Яновичем (батьком Леся 

Курбаса), Марією Романовичівною та ін., які кілька разів гастролювали в місті, 

бували в домі Лепких. Малярство вивчав у Юліана Панькевича, знаного 

українського художника. Під його керівництвом Богдан намалював портрет діда, 

бабусі, батька, матері, низку портретів українських поетів, зокрема Тараса 

Шевченка, потрети своїх вчителів   ̶  Матеуша Куровського, Михайла 

Соневицького. 
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 У 1891 р. закінчив гімназію та вступив до 

Віденської академії мистецтв. Через 3 місяці за 

порадою Кирила Студинського перейшов на 

філософський факультет Віденського університету, 

де вивчав мовознавство та історію літератури. Тут 

брав участь у роботі студентського товариства «Січ», 

у дискусіях на суспільно  ̶ політичні та літературні 

теми, разом з Філаретом Колессою займався 

етнографічними дослідженнями. У Відні 

заприятелював з художником Миколою Івасюком, 

продовжував малювати під його опікою, з ним 

приїжджав на літні канікули до Жукова, де малював 

селян. У селі було створено кілька картин на 

історичну тематику, серед них «Коронація короля Данила», робив замальовки 

для майбутніх праць «Козацькі бої».  

 З другого курсу студіював на філологічному факультеті Львівського 

університету, українську історію та літературу вивчав під керівництвом Михайла 

Грушевського, Омеляна Огоновського, Ісидора Шараневича. Брав участь у 

львівських молодіжних товариствах «Ватра», «Сокіл». Згодом, закінчив 

університет у 1895 р. 

 З 1895 р. почав працювати вчителем української, польської та німецької 

мов і літератур, історії та географії в Бережанській гімназії. Водночас інтенсивно 

займався громадською діяльністю: започатковував читальні «Просвіти», 

бібліотеки і позичкові каси, виголошував реферати та промови на святкових 

академіях, був учасником хору «Боян» і драматичного гуртка. Зіграв роль Петра 

в «Наталці Полтавці» (1898). 

 1897 р. одружився з донькою свого стрийка (родича), священника о. 

Миколи Лепкого з Коломиї, — Олександрою, яку здавна кохав. Мав із нею трьох 

дітей. 

 1899 р. після відкриття в 

Ягайлонському університеті (м. Краків) 

лекторату української мови та літератури 

запрошений сюди викладати ці предмети. 

Одночасно працював професором у ІІІ 

гімназії ім. Яна Собєського і в гімназії св. 

Яцка у Кракові; доцент «виділових курсів» 

для вдосконалення кваліфікації вчителів. 

Співпрацював з літературним об'єднанням 

«Молода Польща», заприязнився з 

польськими письменниками Станіславом 

Виспянським, Владиславом Орканом, Казімежем Тетмаєром та ін. 

 Один із засновників (1901) і активний учасник «Слов'янського Клубу», що 

видавав часопис «Świat Słowiański» (Краків, 1905—1914); у ньому Б. Лепкий 

упорядковував постійні рубрики «руська хроніка» і «Огляд руської преси»; в 

1907 р. припинив співпрацю з виданням через політичні незгоди з редакцією. 

Того ж року виступив з ініціативою збирання коштів на народні школи; написав 

з цією метою відозву-заклик. 
 

Будинок Лепкого в Кракові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sarego-28-krakow-budynok-lepkogo.jpg
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  Співпрацював з товариством «Рідна Школа» 

щодо видання дитячої літератури, підручників та 

читанок; укладач читанки для народних шкіл 

(Львів, 1904), куди увійшли і його твори. Був 

членом управи (заступником голови) краківської 

«Просвіти», читав лекції з української літератури і 

культури; ввів у традицію постійні Шевченківські 

академії; один із організаторів у Кракові вечора до 

100-річчя від дня народження Т.Шевченка, вечорів, 

присвячених Маркіянові Шашкевичу, Іванові 

Франку, Миколі Лисенку, Василеві Стефанику та 

іншим видатним українцям. 

 У краківському помешканні Лепких бували Василь Стефаник, Михайло 

Яцків, Остап Луцький, Кирило Студинський, Михайло Бойчук (створив портрет 

Б. Лепкого, 1909), Осип Курилас, Олекса Новаківський, Кирило Трильовський, 

В'ячеслав Липинський, Михайло Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Федір 

Вовк, Михайло Жук та інші. 

 1912 р. Б. Лепкий вступив до партії «Християнсько-суспільна партія» у 

Львові.  

 Перша світова війна застала сім'ю Лепких у Кракові. Коли російська армія 

восени 1914 р. почала окупацію Галичини й 

Буковини та вивозила українську інтелектуальну 

еліту, Лепкі разом з іншими біженцями переїхали у 

Карпати в надії, що війна у гори не дійде і 

зупинилися в м. Яремче у готелі (згодом він був 

знищений снарядами, й у ньому згоріли речі Лепких, 

а також рукописи третього тому «Начерку історії 

української літератури» та історичної драми 

«Мотря», зберігся лише «Пролог»). Щоб не 

потрапити до рук царської жандармерії, виїхав через 

Угорщину до австрійської столиці. Спочатку мешкав 

у м. Рудави неподалік од Відня, згодом прибув у м. 

Відень. Тут працював у часописі «Вістник Союза 

визволення України» (назва подана в тогочасному 

правописі) і в Культурній Раді. 

 Восени 1915 р. Б. Лепкий був мобілізований до австрійського війська. 

Завдяки сприянню друзів не був відправлений у діючу армію, а виїхав у 

Німеччину для освітньо-культурної роботи серед українців-військовополонених 

царської армії. Тут з листопада 1915 р. мешкав у м. Раштат біля Бадена. Там 

працював у просвітньому відділі табору, протягом двох місяців викладав історію 

української літератури та культури. Лекції вченого мали великий успіх, тому 

заняття перенесли з бараків до міського театру. Потім табір поділили на дві 

частини, Б. Лепкий переїхав до Вецляра. 

 У Вецлярі з лютого 1916 р. вів просвітницьку працю в таборі, викладаючи 

в народному університеті, організував малярську школу. Учнем Б. Лепкого був 

згодом відомий український митець Іван Бабій із Херсонщини; у домі 

письменника часто гостював Юрій Лукомський, маляр та історик українського 
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мистецтва; разом з Михайлом Паращуком Б. Лепкий 

брав участь у проектуванні та виконанні пам'ятників 

померлим воїнам у Вецлярі. Допомагав 

організовувати крамниці, книгарні, художнє ательє, 

майстерню музичних інструментів та видавництво 

часопису «Громадська Думка» (1917—1918). 

 Влітку 1917 р. відвідав Львів, Бережани і Жуків. З 

Галичини повернувся до Вецляра, звідти виїжджав з 

рефератами в робітничі господарства і фабрики, де 

працювали військовополонені, дописував до часопису 

«Шлях» (Зальцведель, 1919—1920 рр.). 

 У 1919 р. працював в Українській Військово-

Санітарній Місії, яка готувала військовополонених до 

від'їзду додому. 

 Навесні 1920 р. після ліквідації таборів Б. Лепкий переїхав до Шпандау 

біля Берліна, в січні 1921 р.— до Берліна. Тут очолював (до 1925 р.) Український 

Допомоговий Комітет, Комітет Опіки над Утікачами, Товариство охорони могил, 

належав до співорганізаторів українських видавництв: Якова Оренштайна 

«Українська Накладня» (із Зеноном Кузелею і Василем Сімовичем) та 

гетьманського руху «Українське Слово»; співпрацював з цими видавництвами та 

редакцією газети «Українське слово» (1921–1923 рр.). 

 Працював в управі Українського Червоного Хреста, був головою 

«Української Громади». Викладав українську літературу на курсах 

українознавства при посольстві УНР у Берліні. Був співорганізатором 

Товариства Вищої Освіти і керував ним; приймав іспити у випускників середніх 

шкіл; виступав з рефератами на святкових академіях. 

 З грудня 1922 р. До 1925 р. мешкав у Ванзеє біля Берліна, де зустрічався з 

колишніми гетьманом України Павлом Скоропадським, президентом ЗУНР 

Є.Петрушевичем, а також полковником Є.Коновальцем, професорами Іваном 

Мірчуком, З. Кузелею та іншими видатними українськими діячами політики, 

науки й культури, які теж там проживали. 

 1925 р. повернувся до Кракова, продовжував викладати в Ягеллонському 

університеті, де його призначили доцентом, завідувачем кафедри української 

літератури. З того ж року — голова Товариства письменників і журналістів ім. І. 

Франка у Львові. Почесний член товариства «Просвіта» (з 25 грудня 1925 р.). 

Надзвичайний член Українського Наукового Інституту в Берліні (з 1926). 

Належав до керівництва Українського Наукового Інституту у Варшаві з часу 

його заснування в 1930 р. Член Історично-Філологічного Товариства у Празі. 

 Письменник часто приїздив до 

Тернополя, Бережан, на Гуцульщину й 

Опілля; бував також у Гусятині, Кременці 

та інших населених пунктах 

Тернопільщини. 

  1932 р. здобув посаду ординарного 

професора Ягеллонського університету. До 

60-річчя йому вручили викутий з добутої 

московської зброї, відзначений гербом 

гетьмана І. Мазепи і Тризубом «перехідний 

Учень Лепкого, Іван Бабій 
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перстень Мазепи» — відзнаку уряду Української Народної Республіки (УНР) в 

екзилі, Грамоту Головного Отамана УНР, Грамоту «Української Громади» 

Берліна, Грамоту Української Бібліотеки С. Петлюри в Парижі, Грамоту 

Громадської Ради с. Жуків, яка іменувала Б. Лепкого Почесним громадянином і 

назвала «вулицю, що йде від Кооперативи „Єдність“ у напрямі Церкви» його 

іменем. 

 Дійсний (з 1932 р.), згодом — почесний член Наукового Товариства ім. Т. 

Шевченка. Того ж 1932 р. Український Вільний Університет у Празі присвоїв Б. 

Лепкому науковий ступінь доктора Honoris causa  (почесного доктора). 1 січня 

1935 р. президент Речі Посполитої (Польща) надав йому титул надзвичайного 

професора університету. 

 У 1938 р. його обрали сенатором польського сейму; в сенаті протягом 

цього й наступного років представляв українців Галичини. З 1938 р. за ухвалою 

уряду УНР в екзилі — академік відновленої у Варшаві Київської Могилянсько-

Мазепинської Академії. 

 Жителі Бережанщини та 

Рогатинщини, зібравши 

добровільні пожертвування, 

1932 р. придбали для 

Б.Лепкого на Опіллі місце і 

цеглу для вілли в с. Черче 

(нині — Рогатинського 

району Івано-Франківської 

області), яку збудували за ці 

кошти та заощадження 

письменників; її назвали 

«Богданівка». 

 У Черче Б. Лепкий у 

1930–1939 рр. відпочивав і 

творив у канікулярний період 

— спочатку в пансіонаті  

«Роксоляна», з 1933 р. — у 

віллі «Богданівка». Із Черче 

навідувався до родича Петра 

Смика (батька д-ра Романа 

Смика) у с. Жовчів (нині — 

Рогатинського району Івано-

Франківської області), там 

малював картини, ікони. У 

Жовчівській церкві св. Михайла збереглося десять образів роботи Б. Лепкого: 

два намісних образи — Краснопущанська Богоматір і Христос-Учитель; чотири 

круглих образи євангелістів на царських воротах і стільки ж круглих образів на 

кивоті. 

 Друга світова війна застала Б. Лепкого на відпочинку в Черче. 23 вересня 

1939 р. разом із сім'єю і братом Левком повернувся до Кракова. Після того, як 

Вілла "Богданівка" 
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німецькі окупанти закрили Ягеллонський 

університет, залишився без роботи, йому  

відмовили у професорській пенсії. Заради 

прожиття дописував до українських журналів, 

газети «Краківські Вісті», перекладав з 

української німецькою. 

 Письменник помер 

21 липня 1941 р. у 

Кракові, похований там 

само на Раковецькому 

цвинтарі (поле XXXIV, 

південний ряд, 

гробниця Szajdzieckich), 

у гробниці свого 

товариша Ігнатія 

Шайдзіцького. На 

надгробку є напис українською мовою «Богдан Лепкий 

поет» і встановлений у 1972 р. барельєф письменника 

(скульптор Григор Пецух).  

 Літературною творчістю почав займатися ще під час навчання у 

Бережанській гімназії, ще в другому класі писав вірші, оповідання («Дідусь», 

«Нездала п'ятка», «Над ставом», «Настя», «Скапи», «Гусій»), створив поему про 

русалок (не збереглася). Студентом Львівського університету видрукував 1895 

р. в газеті «Діло» своє перше оповідання «Шумка», потім чотири поезії в прозі 

«На палеті», оповідання «В лісі» та «Дивак». Того ж року опублікував поезії «В 

світ за очі», «Ідилія» та «Сонет». Співзасновник гуртка «Молода муза» (м. 

Львів). 

 Твори вміщував у багатьох періодичних виданнях краю («Діло», «Зоря», 

«Руслан», «Буковина», «Літературно-науковий Вістник», «Світ», «Жіноча 

Доля», «Письмо з Просвіти», «Дажбог», «Назустріч», «Ілюстровані Вісті», «Світ 

Дитини», «Народний Декламатор», «Літопис Червоної Калини» та інших), в 

українських еміграційних часописах («Вістник Союзу Визволення України» 

(Відень), «Просвітній листок» (Зальцведель), «Нове Слово», «Літопис» (Берлін) 

та інших), з 1896 р. — в часописах української діаспори у США («Базар», 

«Свобода» (Нью-Йорк), «Америка», «Шлях» (Філадельфія), «Українське 

Життя», «Нова Зоря» (Чикаго), «Українське Народне Слово» (Піттсбург) та 

інших), у польських, чеських та німецьких журналах. Автор 15 збірок поезій та 

12 збірок оповідань. 

 Вірш «Журавлі» («Видиш (Чуєш), брате мій…», 1910) став народною 

піснею (музика Л. Лепкого), а також гімном українського січового стрілецтва. 

На Тернопільщині популяризується народний варіант пісні поета «Час рікою 

пливе». 

 Автор випущених окремими виданнями повістей «Сотниківна» (Львів, 

1927; 2-е, виправлене і доповнене видання — Львів, 1931), «Зірка» (Львів, 1929), 

«Вадим», «Веселка над пустарем» (обидві — Львів, 1930), «Крутіж» (Краків, 

1941), повісті-казки «Під тихий вечір» (Українська Накладня, 1923), циклу 

історичних повістей про гетьмана І. Мазепу («Мотря» у 2 тт., «Не вбивай» (усі 

— Київ-Лейпціг, 1926), «Батурин» (Київ-Лейпціг, 1927), «Полтава», т. 1 «Над 

Ікона Богдана Лепкого 
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Десною» (Львів, 1928), т. 2 «Бої» (Львів, 1929), «З-під Полтави до Бендер» 

(видана 1955 р. в Нью-Йорку стараннями Л. Лепкого, який дописав загублений 

кінець рукопису), книг для дітей («Під ялинку», 1930; «Про діда, бабу і качечку 

кривеньку», «Про дідову Марусю і про бабину Галюсю», «Про лиху мачуху, 

сирітку Катрусю, чорну кицьку, дванадцять розбійників і про князенка з казки», 

«Три казки», всі — 1931); «Казка про Ксеню і дванадцять місяців» (Краків, 1934), 

історичних оповідань «Орли» (Львів, 1934) та «Каяла» (Львів, 1935), трилогії 

спогадів «Казка мого життя» («Крегулець» (Львів, 1936), «До Зарваниці» (Львів, 

1938), «Бережани» (Краків, 1941), споминів «Три портрети: Франко — Стефаник 

— Оркан» (Львів, 1937), п'єси «За хлібом» (Поставив театр «Української 

Бесіди»), драматичного прологу «На Тарасовій могилі». 

 У 1922 р. «Українська накладня» видала у Німеччині (Київ — Лейпциг) до 

50-річчя Богдана Лепкого двотомник його найкращих поетичних і прозових 

творів «Писання» з монографічною передмовою Василя Верниволі (проф. 

Василя Сімовича). 

 1924 р. З. Кузеля впорядкував і видав у Берліні книгу «Золота Липа: 

Ювілейна збірка творів Богдана Лепкого з його життєписом, бібліографією 

творів і присвятами» (накладом Товариства «Українське Слово»). 

 Б. Лепкий — автор літературознавчих досліджень «Василь Стефаник» 

(Львів, 1903), «Про житє великого поета Тараса Шевченка…» (Львів, 1911), 

«Маркіян Шашкевич: Характеристики українських письменників» (Коломия, 

1912), «Про Шевченків „Кобзар“» (Львів, 1914), «Чим жива українська 

література?» (Відень, 1915), «Про життя і твори Тараса Шевченка» (Вецляр, 

1918), «Незабутні» (Берлін, 1921), «Пушкін» (1939), двотомного науково-

популярного «Начерку історії української літератури» (Коломия, т. 1. — 1909; т. 

2. — 1912), праці «Наше письменство: Короткий огляд української літератури 

від найдавніших до теперішніх часів» (Краків, 1941), розвідок про творчість І. 

Котляревського, Марка Вовчка, П. Куліша, Ф. Достоєвського, М. Гоголя, Л. 

Толстого, статей та спогадів про І. Франка, О. Турянського, М. Коцюбинського, 

В. Липинського, нарисів і статей польською мовою про творчість Ю. 

Федьковича, М. Драгоманова, М. Старицького, Л. Глібова, М. Рильського, П. 

Тичини, Є. Плужника, М. Драй-Хмари та інших. 

 Його перу належать теоретична праця «До питання про переклад ліричних 

поезій» (1933), ряд мистецтвознавчих публікацій («Шевченко про мистецтво», 

Зальцведель, 1920). 

 Багато зробив Б. Лепкий як редактор і видавець. Результатом його 

співпраці з видавництвом Я. Оренштайна у Коломиї 1912 р. став випуск книг 

«Співомовки» С. Руданського, «Гуморески» А. Аверченка, «Чорна рада» П. 

Куліша, «Скошений цвіт» Василя Барвінка — з передмовами Б. Лепкого. 

Перебуваючи у Відні, як працівник «Союзу Визволення України» в 1915 — 1916 

рр. уклав і видав співаники «Сім пісень. Гостинець для українських вояків від 

„Союза Визволення України“» (Відень, 1915), «Червона Калина», «Ще не вмерла 

Україна» (Відень, 1916), «Наша пісня», а також «Слово о полку Ігоревім» у 

віршованих перекладах сучасною українською мовою (Відень, 1915), «Читанку» 

(разом з А. Крушельницьким; Відень, 1916). 

 Разом з О. Поповичем, А. Крушельницьким та О. Кульчицькою уклав 

перший незалежний від польської Ради Шкільної народний буквар, виданий 1918 

р. у Вецлярі, перевиданий 1920 р. в Станиславові. Б. Лепкий здійснив науково-
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текстологічну та редакторську підготовку одно-, три- і п'ятитомника поезій та 

прози Т. Шевченка (вийшли 1918 — 1920 в «Українській Накладні»; Київ — 

Лейпціг — Коломия; останнє — з життєписом, коментарями, увагами і 

поясненнями), підготував до друку кілька популярних однотомних видань 

Шевченківського «Кобзаря» та поему «Гайдамаки». Для берлінського 

видавництва Я. Оренштайна відредагував «Приказки» Є. Гребінки (1918), 

«Співомовки» С. Руданського (1919), підготував до друку третє видання «Історії 

України» М. Аркаса, доповнивши його передмовою, примітками та 32 власними 

ілюстраціями. Берлінському видавництві «Українське Слово» відредагував 

твори О. Стороженка, Ю. Федьковича, Я. Щоголіва, І. Котляревського, «Суєту» 

І. Карпенка-Карого, повісті та «Кобзар» Т. Шевченка; здійснив наукову 

підготовку двотомного видання творів Є. Гребінки (Берлін, 1922), тритомного — 

Марка Вовчка, чотиритомного — П. Куліша (Берлін, 1922 — 1923) та ін., двох 

антологій: української поезії «Струни» у двох томах (Берлін, 1922) та прози 

«Рідне слово». Випустив кілька словників для польських шкіл. 

 Переклав польською мовою: 

 «Слово о полку Ігоревім» (Краків, 1905; переклад високо оцінив І. Франко у 

«Літературно-науковому Вістнику», 1906, кн. 3), 

 збірку новел М. Коцюбинського «В путах шайтана» (Броди, 1906); 

 Видав у перекладі польською мовою: 

 збірку новел українських письменників «Молода Україна» (Варшава, 1908), 

 разом із Владиславом Орканом — антологію українських поетів (Львів, 1911), 

 у серії «Слов'яни» — «Нарис української літератури» (Краків, 1930), 

 працю «Література українська» (Варшава, 1933). 

 Опублікував монографічне дослідження творчості Юліуша Словацького. 

Співавтор (з Петром Зайцевим) перекладів польською творів Т. Шевченка (книга 

«Т. Шевченко. Поезія» (Варшава, 1936), опрацював бібліографію творів Т. 

Шевченка у перекладах польською. Редактор XIV-томного українського 

«Повного видання творів Т. Шевченка» і XIV-томного «Повного видання творів 

Т. Шевченка» польською мовою. 

 Перекладав українською твори М. Конопніцької, А. Міцкевича, Г. Гейне, 

П.-Б. Шеллі, І. Крилова, М. Лермонтова, О. Пушкіна, В. Короленка, польською 

— М. Рильського, П. Тичини та інших. 

 Як художник залишив, крім уже згаданих творів, автопортрети, портрети 

дружини, дітей, сестри, А. Чайковського та інших письменників, І. Богуна, О. 

Барвінського, ілюстрації до народних пісень, казок, творів Т. Шевченка та інших 

українських авторів, оздобив віньєтками, заставками, портретами «Приказки» Є. 

Гребінки (1918), «Байки» І. Крилова, збірник братів Грімм «Русалка й інші 

казки», «Співомовки» С. Руданського (всі три — 1919), антологію «Струни» 

(1922) та інші. 

 Спроєктував обкладинки до повістей І. Нечуя-Левицького та кількох 

віденських календарів. Проілюстрував деякі власні твори, в тому числі збірку «За 

люд», виконав обгортки до циклу повістей про І. Мазепу, до повісті «Під тихий 

вечір». 1932 р. 

 На відзнаку 60-річчя Б. Лепкого художники організували в Кракові 

виставку його робіт, де були представлені картина «Мадонна» (олія; Ванзеє, 

Німеччина, 1923), портрети, пейзажі, численні малюнки та ілюстрації до книжок. 
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 У Кракові зібрав галерею картин та колекцію 

різьбярських робіт визначних українських митців, 

зберігши цінні пам'ятки культури (портрет І. 

Мазепи роботи О. Куриласа, портрети і пейзажі І. 

Северина, портрети Лепких авторства М. Бойчука, 

краєвиди І. Труша, П. Холодного, різьбярські твори 

М. Гаврилка, Г. Крука, Н. Кисілевського та ін.); тут 

на прохання Петра Холодного здійснював нагляд за 

технічним виконанням його вітражів для церкви у 

Мразниці біля Борислава; після смерті цього 

художника присвятив йому вечір у краківській 

«Просвіті». Автор спогадів про українських та 

польських художників, культурно-мистецьку 

атмосферу в Галичині кінця 19 — початку 20 

століть. 

 За кількістю написаного Б. Лепкий поступається в 

українській літературі тільки І. Франкові. Загалом його 

творча спадщина становить понад 80 власних книг, у 

тому числі цикл романів «Мазепа», повісті, оповідання, 

казки, спогади, збірки віршів та поем, а також переклади, 

літературознавчі розвідки, статті літературного та 

мистецького спрямування, 

опубліковані у численних 

газетах, журналах, 

альманахах, календарях, 

збірниках; він — упорядник і 

видавець 62 томів творів 

української класики з 

ґрунтовними дослідженнями, примітками, 

коментарями. Бібліографія творів письменника 

становить до тисячі позицій. 

 Б. Лепкий приятелював з письменниками В. 

Стефаником, В. Орканом, С. Яричевським, М. 

Яцківим, О. Луцьким, М. Вороним, художниками М. 

Бойчуком, І. Трушем, О. Новаківським та іншими. Листувався з І. Франком, М. 

Коцюбинським, О. Барвінським, В. Гнатюком, В. Щуратом, З. Кузелею, М. 

Кічурою, О. Кобилянською, О. Кисілевською та іншими. Його твори перекладені 

польською, російською, чеською, німецькою, англійською, угорською, 

сербською, португальською та іншими мовами. 

 Його пісню «Журавлі» використано у стрічці «Секретний ешелон» (1993). 

 1943 р. побачила світ книга «Богдан Лепкий 1872—1941: Збірник у пошану 

пам'яті поета» (Краків — Львів: Українське Видавництво). 

 Чимало автографів письменника зберігається в Інституті літератури ім. Т. 

Шевченка НАН України, Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН 

України та інших державних установах; основна частина архіву — за кордоном; 

з 1965 р., після Ростислава, сина Богдана Лепкого, єдиний опікун цього зібрання 

— племінник Б. Лепкого доктор Р. Смик. 
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 На слова Б. Лепкого написали 

музику до солоспівів, хорових 

композицій Л. Лепкий, В. 

Барвінський, М. Гайворонський, В. 

Балтарович, О. Бобикевич, Н. 

Нижанківський, Д. Січинський, Б. 

Кудрик, Я. Ярославенко, Ф. Колесса, 

С. Людкевич, А. Рудницький, І. 

Соневицький, В. Подуфалий, Я. 

Мазурак та інші. 

 1996 р. у Тернополі вийшла 

книжка Ф. Погребенника «Чуєш, брате 

мій…» — дослідження-нариси про пісні братів 

Лепких, у тому числі пісні на слова Богдана. 

 Окремі твори письменника екранізовані, 

інсценізовані, зокрема цикл повістей про І. 

Мазепу сценічно втілений у виставі «Мазепа, 

гетьман України» (інсценізація Б. Мельничука) 

у Львівському обласному музично-

драматичному театрі ім. Ю. Дрогобича (1991), 

Дніпропетровському музично-драматичному 

театрі ім. Т. Шевченка (1994) та в 

Копичинському народному театрі ім. Б. 

Лепкого Тернопільської області (1997), у 

спектаклі-трилогії за інсценізацією Б. Антківа 

— у Львівському театрі ім. М. Заньковецької; 

повість «Сотниківна» (інсценізація Б. 

Мельничука) 

поставлена у 

Львівському обласному музично-драматичному 

театрі ім. Ю. Дрогобича (1992, м. Дрогобич), 

Рівненському обласному музично-драматичному 

театрі (1996), Тернопільському театрі ім. Т. 

Шевченка (1997), «Казка про Ксеню і дванадцять 

місяців» (інсценізація Б. Мельничука) — у 

Тернопільському 

обласному театрі 

ляльок (1992).  

Серед творів Б. 

Лепкого, виданих у 

Тернополі, — повість 

«Сотниківна» (1991, 

редактор Б. Мельничук), збірник пісень на слова Б. 

Лепкого «До волі з неволі» (1991, упорядник та 

музичний редактор В. Подуфалий), «Три казки» Р. 

Завадовича («Про Хруща-листоношу, що вмів раду 

собі дати»), Б. Лепкого («Казка про Ксеню і 

дванадцять місяців») і А. Лотоцького («Казка про  
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Змія, Князівну та Гриця»; 1992, упорядник, автор 

передмови і редактор Б. Мельничук), «Під Різдво» 

(1993, упорядник Р. Смик, автор вступної статті та 

слова про упорядника — В. Подуфалий), «Під 

Великдень» (1993, упорядник Р. Смик, автор 

вступної статті В. Подуфалий), «Присвяти Василеві 

Стефаникові» (1997, упорядкування, вступна стаття 

та коментарі Ф. Погребенника), «Молоді літа: Пісні 

на слова Богдана Лепкого і музику Ярослави 

Мазурак» увійшли до збірок «Вітер рідного 

Поділля» (Бережани — Чикаго, 1996; друге, 

доповнене видання — там само, 1997), «Вечірня 

арфа» (Бережани — Чикаго, 1998), які видав доктор 

Р. Смик; у виконанні Я. Мазурак записані на аудіо 

касеті «Ярі квіти любові». 

  Чотири збірники (документи, публікації у 

періодиці та інші матеріали, світлини) впорядкував 

і видав протягом 1995 — 1998 рр. доктор Р. Смик 

(США), який багато зробив для увічнення пам'яті 

про Б. Лепкого, збереження і поширення його 

творчої спадщини; за сприяння Р. Смика побачили 

світ монографії Н. Білик-Лисої «Богдан Лепкий в 

духовній історії України» (Чикаго — Тернопіль, 

1996) та «Богдан Лепкий у духовному відродженні 

українського народу» (Тернопіль: 

Збруч, 1999). 

  1991 р. редакція журналу 

«Тернопіль» заснувала і з 1992 р. 

періодично вручає Всеукраїнську 

літературно-мистецьку премію та 

громадсько-політичну премію ім. 

братів Богдана і Левка Лепких.  

 За рішенням міської ради, Б. 

Лепкий — Почесний громадянин м. 

Бережани (від 17 жовтня 1997). 

 2012 рік розпорядженням голови обласної ради було проголошено роком 

Богдана Лепкого в Тернопільській області. Ім'ям письменника названа 

чотирнадцята школа м. Тернополя. 

 У Тернополі діє обласне 

літературно- просвітницьке 

товариство ім. Б. Лепкого (з 1994). 

 1995 р. відкрито музеї Б. Лепкого 

у Бережанах (27 серпня) та в с. 

Крогулець, родини Лепких у с. Жуків. 

 Пам'ятники Б. Лепкому відкриті 

у селах Жуків (20 липня 1991, 

скульптор Олександр Маляр, 

архітектор Ростислав Білик), 
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Крогулець (20 жовтня 1992, скульптор Василь Садовник) та в м. Бережани (19 

жовтня 1997, скульптор Іван Сонсядло, архітектор Андрій Пилипець). 

 21 липня 1991 р. відкрито пам'ятну таблицю Б. Лепкому (скульптор 

Казимир Сікорський) на стіні міської ратуші у Бережанах- колишньої гімназії, де 

навчався, а згодом викладав. 

 19 жовтня 1992 р. на колишньому приходстві в с. Жуків відкрито пам'ятну 

таблицю з таким текстом «У цьому будинку в 1891 — 1901 роках проживали 

українські письменники і громадські діячі: Сильвестр Лепкий (Марко Мурава) 

1846 — 1901 та його сини Богдан Лепкий 1872 — 1941, Левко Лепкий 1888 — 

1971» (скульптор Василь Садовник). 

 27 червня 1999 р. на приміщенні Тернопільської обласної філармонії 

відкрито меморіальну дошку (скульптор — Петро Кукурудза) з барельєфом Б. 

Лепкого і написом «Тут, у домі Міщанського братства, 

в 1929 р. зі своїм твором „Мазепа“ ознайомив 

тернополян Богдан Лепкий». 

 1996 р. в Тернополі на будинку по вул. Гайовій, 

17 відкрита пам'ятна таблиця з текстом «У цьому 

будинку з 1929 по 1939 рік неодноразово перебував у 

своєї сестри Олени Лепкої-Ремези видатний 

український письменник Богдан Лепкий (1872—

1941)». 

 В Івано-Франківську на честь Богдана Лепкого 

названо вулицю та встановлено на ній меморіальну 

дошку. 

 30 вересня 2011 року встановлено Погруддя 

Богдана Лепкого на подвір'ї Тернопільської 

загальноосвітньої школи № 14. 

Твори. Поезія: 

  «Стрічки» (Львів, 1901) 

 «Листки падуть» (Львів, 1902) 

 «Осінь» (1902) 

 «Книжка горя» (1903) 

 «На чужині» (1904) 

 «З глибин душі» (1905) 

 «Над рікою» (Львів, 1905) 

 «Поезіє, розрадо одинока» (Львів, 1908) 

 «Для ідеї» (Львів, 1911) 

 «З-над моря» (Жовква, 1913) 

 «Тим, що полягли» (1916) 

 «Доля» (Вецляр, 1917) 

 «Вибір віршів» (1921) 

 «Сльота» (Львів, 1926) 

 «Під ялинку» (вірші та оповідання; Львів, 1930) 

 Видиш, брате мій [Архівовано 4 грудня 2020 у Wayback Machine.]. 

 Заспів [Архівовано 19 січня 2021 у Wayback Machine.]. 

Збірки оповідань: 
 «З села» (Чернівці, 1897; 1909) 

 «З життя» (Львів, 1899) 

 «Щаслива година» (Львів, 1901) 
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 «Оповідання» (1901) 

 «На послуханнє до Відня» (Львів, 1902) 

 «У глухім куті» (Львів, 1903; Ужгород, 1922) 

 «Нова збірка» (1903) 

 «В горах» (1904) 

 «Кара та інші оповідання» (1905) 

 «Кидаю слова» (Чернівці, 1911) 

 «Оля» (1911) 

 «От так собі» (Львів; Київ, 1926) 

Повісті: 
 «Зламані крила» (1897) 

 Під Тихий Вечір (1923) 

 Цикл творів «Мазепа» (1926—1955): 

o Мотря 

o Не вбивай 

o Батурин 

o Полтава 

o З-під Полтави до Бендер 

 Сотниківна (1927) 

 Крутіж (1941) 

Статті та нариси: 
 Начерк історії української літератури (1909) 

 Тим, що полягли 1914—1915. Відень: Загально-Українська Культурна Рада, 1916. 56 с. 

 Прийди до нас…: Промова на концерті в честь Т. Шевченка. Відень: Укр. культур. Рада, 

1917. 7 с. 

 Незабутні (1922) 

 Три портрети: Франко — Стефаник — Оркан (1927) 

Вибрані твори. Твори у збірках:  
 Струни. Антологія української поезії від найдавніших до 

нинішніх часів. — Частина І. Від Слова о полку Ігоревім 

до Івана Франка. — Частина ІІ. 

Інше: 
 Ще не вмерла Україна. Співанник з великих днїв / 

Впорядкував і рисунками прикрасив Б. Лепкий. Відень: 

Українська Культурна Рада, 1916. 65 с. 

 Богдан Лепкий, 1872—1941: зб. у пошану пам'яті поета / 

[за ред. Є. Ю. Пеленського]. — Краків; Львів: Укр. вид-

во, 1943. 

Екранізація:  

 Гетьманські клейноди (Україна, 1993) 

Література: 
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