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ЗА ГА ЛЬ НИЙ ПОРЯ ДОК РОБО ТИ

24 травня, чет вер
Між на родна нау кова кон фе рен ція

СТО РОКІВ АКА ДЕ МІЧ НОЇ СЛА ВІС ТИ КИ 
В УКРАЇНІ: ЗДО БУТ КИ І ПЕР С ПЕК ТИ ВИ

9:00–10:00 – Реєст ра ція учас ни ків кон фе рен ції
10:00–12:00 – Пле нарне засі дан ня

12:00–13:30 – Обідня перер ва

13:30–17:30 – Сек ція 1: Сла віс тичне мовоз навст во
13:30 – 17:30 – Сек ція 2: Літе ра ту роз навство в сла віс ти ці
13:30 – 17:30 – Сек ція 3: Мис тецт воз навство, фоль к ло рис тика, етно ло гія 
та збе ре ження сло в’янсь ких куль тур них тра ди цій
13:30 – 17:30 – Сек ція 4: Істо рична та біог ра фічна сла віс ти ка
13:30 – 17:30 – круг лий стіл 1. Пам’ятки сло в’янсь кої писем ності і дру-
 карства в кон тексті новіт ніх віт чиз ня них соці о гу ма ні тар них дос лі джень
13:30 – 17:30 – круг лий стіл 2. Зару біжні укра ї но знавчі сту дії як скла дова 
час тина сві то вої сла віс ти ки
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РЕГ ЛА МЕНТ РОБОТИ:

до по віді на пле нар ному засі данні – 15 хв
до по віді на сек ціях – 15 хв
по ві дом лення – 10 хв
об го во рення – 5 хв

До уваги учас ни ків Між на род ної нау ко вої кон фе рен ції про по ну ються 
книж кові виставки з фон дів Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го:

1) Давнє укра ї нське граж данське кни го ви дання (до 200-ліття Мико ла-
ївсь кої друкарні)
2) Київська Русь: княжа доба (День сло в’янсь кої куль тури та писем нос ті).

Ек с кур сії по Біб лі о теці на замов лення учас ни ків заходу.
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Ор га ні за цій ний комі тет

Они щенко Олек сій Семе но вич, рад ник при Пре зи дії Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, почес ний гене раль ний дирек тор Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, голова Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни (голова Орга ні за-
цій ного комітету)
Дуб ро віна Любов Анд рі ївна, в. о. гене раль ного дирек тора Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, член Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
По пик Воло ди мир Іва но вич, дирек тор Інсти туту біог ра фіч них дос лі-
джень Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
заступ ник голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни (заступ ник голови Орга ні за цій ного 
комітету)
Бур кут Кос тян тин Ста ніс ла во вич, уче ний сек ре тар Від ді лення мови, 
літе ра тури та мис тецт воз навства Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, 
кан ди дат філо ло гіч них наук, уче ний сек ре тар Укра ї нсь кого комі тету 
сла віс тів за напря мом філо ло гії та мис тецт воз навст ва
Вах ніна Лариса Кос тян ти нівна, заві ду вач від ділу Інсти туту мис тецт воз-
навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, член пре зи дії Комі сії з дос лі дження сло в’янсь кого 
фоль к лору при Між на род ному комі теті сла віс тів від Укра їни, член Укра ї-
нсь кого комі тету сла віс тів, кан ди дат філо ло гіч них наук
Гри ценко Павло Юхи мо вич, дирек тор Інсти туту укра ї нсь кої мови 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс-
тів, док тор філо ло гіч них наук, професор
Да ни ленко Люд мила Іва нівна, доцент кафедри сло в’янсь кої філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
Жу линсь кий Микола Гри го ро вич, ака де мік-сек ре тар Від ді лення літе-
 ра тури, мови та мис тецт воз навства НАН Укра їни, дирек тор Інсти туту 
літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член 
Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра ї ни
Кар пі ловська Євге нія Ана то лі ївна, заві ду вач від ділу Інсти туту укра ї н-
сь кої мови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Комі сії зі сло-
 в’янсь кого сло вот во рення при Між на род ному комі теті сла віс тів від 
Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, док тор філо ло гіч них наук
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Кли менко Ніна Федо рівна, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту укра ї нсь кої мови Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Комі сії 
зі сло в’янсь кого сло вот во рення при Між на род ному комі теті сла віс тів від 
Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Лу ка ша нець Олек сандр Олек санд ро вич, дирек тор філі алу «Інсти тут мо-
ви і літе ра тури імені Якуба Коласа і Янки Купа ли» Центру дос лі джень 
біло русь кої куль тури, мови і літе ра тури НАН Біло русі, голова Комі сії 
зі сло в’янсь кого сло вот во рення при Між на род ному комі теті сла вістів, 
голова Біло русь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент НАН Біло русі 
Мат вій чук Лариса Олек санд рівна, уче ний сек ре тар Від ді лення істо рії, 
філо со фії та права Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат наук 
із соці аль них кому ні ка цій, уче ний сек ре тар за напря мами істо рії, філо со-
фії, права та архе о ло гії Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів
Ми ки тенко Оксана Оле гівна, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, док тор філо ло гіч них наук
Мо ро зов Олек сандр Воло ди ми ро вич, заві ду вач кафедри між куль тур них 
кому ні ка цій Біло русь кого дер жав ного уні вер си тету куль тури і мис тецтв, 
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Мо тульсь кий Роман Сте па но вич, дирек тор Наці о наль ної біб лі о теки 
Біло русі, док тор педа го гіч них наук
Моця Олек сандр Пет ро вич, заві ду вач від ділу Інсти туту архе о ло гії 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс-
тів, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Муш ке тик Леся Геор гі ївна, про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту 
мис тецт воз навства фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, голова Наці о наль ної асо ці а ції 
укра ї ніс тів, док тор філо ло гіч них наук, член-ко рес пон дент Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра ї ни
Но вак Вален тина Ста ніс ла вівна, заві ду вач кафедри біло русь кої куль -
тури та фоль к ло рис тики Гомельсь кого дер жав ного уні вер си тету імені 
Фран циска Ско рини, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
Ра ди шевсь кий Рос ти слав Пет ро вич, заві ду вач кафедри поло ніс тики 
Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса 
Шев ченка, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес пон дент 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Се ме нюк Гри го рій Фоко вич, дирек тор Інсти туту філо ло гії Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, член Укра ї нсь кого 
комі тету сла віс тів, док тор філо ло гіч них наук, про фе сор
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Скрип ник Ганна Арка ді ївна, дирек тор Інсти туту мис тецт воз навства, 
фоль к ло рис тики та етно ло гії імені М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, голова Укра ї нсь кого комі тету Між на род ної асо ці-
а ції з вивчення та поши рення сло в’янсь ких куль тур при ЮНЕСКО, член 
Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра ї ни
Смо лій Вале рій Анд рі йо вич, ака де мік-сек ре тар Від ді лення істо рії, 
філо со фії і права Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, дирек тор Інсти туту 
істо рії Укра їни Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, член Укра ї нсь кого 
комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Сто єць кий Сер гій Вік то ро вич, заступ ник началь ника нау ково-ор га ні за-
цій ного від ділу, керів ник сек тору сус піль них наук Пре зи дії Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра їни, кан ди дат полі тич них наук, голов ний уче ний 
сек ре тар Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів
Страш нюк Сер гій Юрі йо вич, дирек тор Центру бол га рис тики 
та бал кансь ких дос лі джень імені М. Дри нова Хар ківсь кого наці о наль ного 
уні вер си тету імені В. Н. Кара зіна, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, 
док тор істо рич них наук, про фе сор
Чер ниш Тетяна Олек санд рівна, про фе сор кафедри поло ніс тики 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор 
філо ло гіч них наук, про фе сор
Шев ченко Лариса Іва нівна, заві ду вач кафедри сти ліс тики та мов ної 
кому ні кації Інсти туту філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені Тараса Шев ченка, заступ ник голови Укра ї нсь кого комі тету сла віс-
тів, док тор філо ло гіч них наук, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії 
наук Укра ї ни
Шев ченко Лариса Лео ні дівна, заві ду вач від ділу Укра ї нсь кого мовно-
ін фор ма цій ного фонду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат 
філо ло гіч них наук, професор.
Ши ро ков Воло ди мир Ана то лі йо вич, дирек тор Укра ї нсь кого мовно-ін фор-
 ма цій ного фонду Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, заступ ник голови 
Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, ака де мік Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Яро вий Вале рій Іва но вич, заві ду вач кафедри істо рії сло в’янсь ких 
наро дів Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, 
док тор істо рич них наук, про фе сор
Стам бол Ігор Іва но вич, нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них 
дос лі джень Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук (коор ди на тор Між на род ної нау ко вої кон фе-
рен ції)
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Де м’я ненко Люд мила Гри го рівна, нау ко вий спів ро біт ник Фонду Пре-
 зиден тів Укра їни Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь-
 кого, кан ди дат філо ло гіч них наук (коор ди на тор Між на род ної нау ко вої 
кон фе рен ції)
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24 трав ня

ПЛЕ НАР НЕ ЗАСІ ДАН НЯ

10:00–12:00, Зал засі дань (к. 344)

Дуб ро віна Любов Анд рі ївна, 
в. о. гене раль ного дирек тора Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, член Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, член-ко рес-
пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Ві тальне сло во

Они щенко Олек сій Семе но вич,
го лова Укра ї нсь кого комі тету сла віс тів, рад ник при Пре зи дії Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, почес ний гене раль ний дирек тор Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, ака де мік Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра ї ни
Укра ї нська ака де мічна сла віс тика: здо бутки і тен ден ції роз вит ку

Муш ке тик Леся Геор гі їв на,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра їни, голова Наці о наль ної асо ці а ції укра ї ніс тів, док тор філо ло гіч них 
наук, член-ко рес пон дент НАН Укра ї ни
Сла віс тична тема тика в сучас них міжа ка де міч них про ек тах  Угор щини 
та Укра ї ни

Ко валь чук Галина Іванівна,
ди рек тор Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого, док тор істо рич них наук, про фе сор
Нові пуб лі ка ції щодо кни гоз нав чих шкіл: сло в’янсь кий вимір

Но вак Вален тина Ста ніс ла вів на,
про фе сор Гомельсь кого дер жав ного уні вер си тету імені Фран циска Ско -
ри ни, доктор філологічних наук
Вя сель ная абрад насць і паэ зія Гомель ш чыны (на матэ ры яле фаль к лору 
Ель с кага і Кар мянс кага раёнаў)
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Гриценко Павло Юхимович,
директор Інституту української мови НАН України, док тор філо ло гіч них 
наук, професор
Українська мова у загальнослов’янській парадигмі: академічний досвід

Вах ніна Лариса Кос тян ти нів на,
за ві ду вач від ділу укра ї нсь кої та зару біж ної фоль к ло рис тики Інсти туту 
мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого 
НАН Укра ї ни, кандидат філо ло гіч них наук
У дже рел сла віс тич ної фоль к ло рис тики: від Етног ра фіч ної комі сії ВУАН 
до початку ХХІ ст.

Презентація нових славістичних видань.
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Сек ція 1

СЛА ВІС ТИЧ НЕ МОВОЗ НАВ С Т ВО

13:30–17:30, Зал Авст рійсь кої біб лі о теки (к. 312)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Шев ченко Лариса Іванівна,
за ві ду вач кафедри сти ліс тики та мов ної 
кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса 
Шев ченка, док тор філо ло гіч них наук, член-
ко рес пон дент НАН Укра ї ни

Да ни ленко Люд мила Іванівна,
до цент кафедри сло в’янсь кої філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло-
гіч них наук

ДО ПО ВІ ДІ

Ганжа Анге ліна Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу сти ліс тики, куль тури мови 
та соці о лінг віс тики Інсти туту укра ї нсь кої мови НАН Укра їни, кан ди дат 
філо ло гіч них наук

Мех Ната лія Олек санд рів на,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник від ділу сти ліс тики, куль тури мови 
та соці о лінг віс тики Інсти туту укра ї нсь кої мови НАН Укра їни, док тор 
філо ло гіч них наук
Тра ди ції та інно ва ції в сло в’янсь кій лінг во куль ту ро ло гії: лек сико-фра -
зе о ло гіч ний вимір
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Ва ку ленко Мак сим Олегович,
на у ко вий спів ро біт ник ДНУ «Енцик ло пе дичне видав ницт во», кан ди дат 
фізико-ма те ма тич них наук
Важ лива под ро биця істо рії укра ї нсь кого пра во пи су

Гли вінська Леся Кос тян ти нів на,
до цент кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
Ху дож ній текст в аспекті кор пус ної лінг віс тики: укра ї нсь кий дос від 
на схід нос ло в’янсь кому тлі

Гу ме нюк Ольга Мико ла їв на,
до цент кафедри укра ї нсь кої філо ло гії Кримсь кого інже нерно-пе да го-
гіч ного уні вер си тету, док тор філо ло гіч них наук
Со фія Грица про особ ли вості пое тики укра ї нсь кої народ ної еміг ра-
нтсь кої піс ні

Да ни ленко Люд мила Іванівна,
до цент кафедри сло в’янсь кої філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер-
си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло гіч них наук
Чеська фра зе о ло гічна нео ло гі ка

До ми лівська Люд мила Вале рі їв на,
до цент кафедри укра ї нсь кої мови та при клад ної лінг віс тики Інсти туту 
філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, 
кан ди дат філо ло гіч них наук
Ре ак ти во вана лек сика в сучас ній укра ї нсь кій мові: при нципи коди фі ка ції

Дя ди щева-Ро со вецька Юлія Бори сів на,
до цент кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
По втори у фоль к лорі з пог ляду при нципу «еко но мії мислення»

Лось Ольга Мико ла їв на,
здо бу вач кафедри укра ї нсь кої мови Наці о наль ного уні вер си тету «Києво-
Мо ги лянська академія»
Тер мі но ло гічна лек сика у російсько-ук ра їнсь кому ака де міч ному слов нику 
за редак цією А. Кримсь кого та С. Єфре мо ва
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Ми ки тенко Оксана Олегівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, док тор філо ло-
гіч них наук
Пе рек лад як «спо cіб зба га чення рід ної мови»: М. Т. Рильсь кий – Л. А. Бу-
ла ховсь кий – Й. А. Баг мут

Іван чик Олек сандра Воло ди ми рів на,
ма гіст рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка
Ла ти нізми в польсь кій мові на при кладі роману Ген ріка Сен ке віча 
«Quovadis»

Шев ченко Лариса Іванівна,
за ві ду вач кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор 
філо ло гіч них наук, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук 
Укра ї ни
Ідеї й нау кові кон цеп ції в пер со на ліях укра ї нсько-польсь кого мов ного 
пог ра ниччя і про фе сор Михайло Лесів
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Сек ція 2

ЛІ ТЕ РА ТУ РОЗ НАВ ЧА СЛА ВІС ТИ КА

13:30–17:30, Зал Фонду Пре зи ден тів Укра їни (к. 307)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Пе ле шенко Юрій Воло ди ми ро вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту літе ра тури імені Т. Г. Шев ченка 
НАН Укра їни, док тор філо ло гіч них наук

Кос тиря Борис Мико ла йо вич,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о -
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
 надсь ко го

ДО ПО ВІ ДІ

Да ниль ченко Оксана Юріївна,
ви кла дач Під го тов чого від ді лення для навчання іно зем них гро ма дян 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
Фе но мен пре ро ман тизму в укра ї нсь кій літе ра турі: гено ло гічна пара мет-
ри за ція

Пе ле шенко Юрій Воло ди ми ро вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев-
 ченка НАН Укра їни, док тор філо ло гіч них наук
Особ ли вості пое тики мар ти рію «Муки Іоанна Нового Сучавсь ко го» 
Гри го рія Цамб ла ка

Бі рюк Альона Вале рі їв на,
ма гіст рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка
Бол га рська літе ра тура в Укра їні: істо рія та сучас ний стан
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Го гуля Марина Петрівна,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев-
 ченка НАН Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Укра їна 1933 року у тво рах Артура Кест лера і Данила Кіша

Гу ме нюк Вік тор Іванович,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Нау ково-дос лід ного інсти туту кримсь ко-
 та тарсь кої філо ло гії, істо рії та куль тури етно сів Криму Кримсь кого 
інже нерно-пе да го гіч ного уні вер си тету, док тор філо ло гіч них наук
Крим у пое тич ному світі Миколи Кос то ма ро ва

Кі раль Сидір Сте па но вич,
за ві ду вач від ділу наці о наль ної біб лі ог ра фії Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, док тор філо ло гіч них наук
З істо рії чесько-сло ваць ких літе ра турно-твор чих кон так тів В. Кос тю-
ченка та І. Чен дея (за мате рі а лами неопуб лі ко ва ної епі сто ляр ної 
спадщини)

Кос тиря Борис Мико ла йо вич,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го
Сим во лі стські тен ден ції у тво рах Клима Полі щука про Першу сві тову 
війну та Укра ї нську рево лю цію 1917–1921 рр.

Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Фонду Пре зи ден тів Укра їни Наці о наль ної біб лі о-
 теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ім пре сі о ніс тичні риси у твор чості ком по зи тора В. Бар вінсь кого 
та про за їка М. Коцю бинсь кого у зіс тав ному клю чі

Яко венко Яніна Васи лів на,
ас пі рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка
Іс то рична тема тика у твор чості Фран ці шека Равіти-Гав ронсь ко го

Руда Тетяна Петрівна, 
провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, доктор філоло-
гічних наук
Сербська культура у творчих інтересах Максима Рильського 
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Сек ція 3

МИС ТЕ Ц Т ВОЗ НАВ С Т ВО, ФОЛЬ К ЛО РИС ТИ КА, 
ЕТНО ЛО ГІЯ ТА ЗБЕ РЕ ЖЕН НЯ СЛО В’ЯН СЬ КИХ 

КУЛЬ ТУР НИХ ТРА ДИ ЦІЙ

13:30–17:30, Зал пуб лі ка цій ООН (к. 345)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Вах ніна Лариса Кос тян ти нівна,
заві ду вач від ділу Інсти туту мис тецт во-
з навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака -
де мії наук Укра їни, кан ди дат філо ло-
гіч них наук

Ка ра цуба Мирос лава Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти-
туту мис тецт воз навства, фоль к лорис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о-
наль ної ака де мії наук Укра їни, кан ди дат 
філо ло гіч них наук, доцент

ДО ПО ВІ ДІ

Ко зар Лідія Петрівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни
До роз гляду руко пис ної збірки при слі в’їв і при ка зок Марії Грін ченко 
та інших гро мадсь ких дія чів (за архів ними мате рі а лами ІМФЕ НАНУ)

Ку цир Тетяна Васи лів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту наро доз навства Наці о наль ної 
ака де мії наук Укра ї ни
Зна чення орна менту в укра ї нсько-ли товсь ких сту діях народ ного мис-
 тецтва початку ХХІ ст.
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Го ло ва тюк Вален тина Дани лів на,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН України
Фоль к лор польсько-ук ра їнсь кого пог ра ниччя у сту діях Михайла Лесі ва

Вол ко ві чер Тетяна Михай лів на,
ас пі рант Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії 
ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни
Дже рела світ лин виши тих напи сів (кінець ХІХ – перша поло вина ХХ ст.) 
та сучас них комен та рів до них

Ка ра цуба Мирос лава Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни, кан ди дат філо ло-
гіч них наук, доцент
Мо тив смерті у народ ній баладі пів ден них сло в’ян: спроба типо ло гіч ного 
зіс тав лен ня

Ко валь-Фу чило Ірина Мирос ла вів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни
Ус но іс то ричні опо віді як куль тур ний код

Ро сул Тетяна Іванівна,
до цент кафедри істо рії Укра їни ДВНЗ Ужго родсь кий наці о наль ний 
уні вер си тет
Хро но топ Під кар патсь кої Русі в твор чості чехос ло ваць ких мит ців 
між во єн ного пері о ду

Шев чук Тетяна Мико ла їв на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло-
гіч них наук
Ле генди про церкву, що «про ва ли лася крізь зем лю», у кон тексті укра ї-
нсько-єв рейсь ких фоль к лор них кон так тів

Ше вер нога Мар га рита Воло ди ми рів на,
учи тель-ме то дист Рах нівсь кого навчально-ви хов ного ком плексу «ЗОШ 
І–ІІІ сту пе нів, ДНЗ» Дуна є вець кої місь кої ради Хмель ниць кої облас ті
Ан тро по мор фіч ний образ Долі у віру ван нях укра їн ців

16



Тре бик Ольга Сер гі їв на,
стар ший викла дач Дер жав ного уні вер си тету теле ко му ні ка цій
Сю жети і струк тури маят ни ко вої куму ля ції в укра ї нсь ких народ них 
каз ках

Ха люк Леся Мико ла їв на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к-
ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо-
 ло гіч них наук
Су часна польська міська легенда: істо рі ог ра фіч ний аспект

Че ба нюк Олена Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло-
гіч них наук
Пів денна Пін щина: на пере тині трьох куль тур

Ли Цзиньпин,
г. Цзи нань, Китайс кая Народ ная Рес пуб ли ка
Изу че ние народ ных ска зок как эффек ти в ный путь исс ле до ва ния мен таль-
нос ти

Сна го щенко Вален тина Воло ди ми рів на,
до цент кафедри всес ві т ньої істо рії, між на род них зв’яз ків та мето дики 
навчання істо рич них дис цип лін Сумсь кого дер жав ного педа го гіч ного 
уні вер си тету імені А. С. Мака рен ка
Укра ї нська пісня в захід нос ло в’янсь кій куль турі: істо рич ний аспект
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Сек ція 4

ІС ТО РИЧ НА І БІОГ РА ФІЧ НА СЛА ВІС ТИ КА

13:30–17:30, Зал засі дань (к. 344)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу Інсти туту архі вознав-
ства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Стам бол Ігор Іванович,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра-
фіч них дос лі джень Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук

ДО ПО ВІ ДІ

Дзира Іван Яро сла во вич,
про фе сор кафедри про фе сій ної освіти у сфері тех но ло гій та дизайну 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету тех но ло гій та дизайну, кан ди дат 
філо ло гіч них наук, док тор істо рич них наук
Ві дет но німні та від то по німні прі зви щеві назви Реєстру Війська Запо ро-
зь кого Низо вого 1756 р. як дже рело вивчення кон так тів запо ро зь кого 
козацтва та сло в’янсь ких наро дів у середині ХVIII ст.

Бев зюк Євге ній Воло ди ми ро вич,
до цент кафедри гума ні тар них дис цип лін Ужго родсь кого наці о наль ного 
уні вер си тету, док тор істо рич них наук
Ідея полі тич ної інтег ра ції в наці о наль ній іде о ло гії захід них сло в’ян та її 
від дзер ка лення у зов ніш ній полі тиці Російсь кої імпе рії (перша поло вина 
ХІХ ст.)
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Пет ри кова Вален тина Тео до рів на,
док то рант Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го
По лі функ ці о наль ність книги у нау ко вому прос торі Укра їни XIX ст.

Ко ник Олек сандр Олек санд ро вич,
про фе сор кафедри всес ві т ньої істо рії та істо рі ог ра фії Херсонсь кого 
дер жав ного уні вер си тету, док тор істо рич них наук
«Сло в’янсь кий клуб» у Кра кові про поля ків, росіян і май бутню Дер жавну 
думу. Жов тень 1905 р.

Шип Надія Анд рі їв на,
про фе сор кафедри філо софсь ких та соці аль них наук Київсь кого наці о-
наль ного тор го вельно-еко но міч ного уні вер си тету, док тор істо рич них 
наук
Сло в’я но фільсь кий пог ляд на роз в’я зання «польсь кого питан ня» 
в Російсь кій імпе рії (поча ток ХХ ст.)

Мі щук Сер гій Мико ла йо вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, док тор 
істо рич них наук
За ру біжне сло в’я ноз навство на XIV Архе о ло гіч ному з’їзді у Чер ні-
гові (1908 р.)

Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу архе ог ра фії Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Дже рела до істо рії сла віс тики у фонді ака де міка АН УРСР О. І. Білець-
ко го

Ша по вал Анд рій Іванович,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
До істо рії видання збір ника на пошану ака де міка О. І. Собо левсь кого 
(за мате рі а лами епі сто ляр ної спад щини В. М. Перетца)

Па тик Вік то рія Васи лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук
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На у кова спад щина Олек сандра Іва но вича Білець кого (1884–1961) та її 
вплив на сучасне літе ра ту роз навст во

Гда ко вич Мар’яна Сте па нів на,
до цент кафедри іно зем них мов та куль тури фахо вого мов лення Львівсь кого 
дер жав ного уні вер си тету внут ріш ніх справ, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ре дак торська і видав нича діяль ність В. Сімо вича у 30–40-х роках ХХ ст.

Го джал Світ лана Сер гі їв на,
ас пі рант кафедри істо рії ім. М. П. Ковальсь кого Наці о наль ного уні вер-
си тету «Ост ро зька академія»
Сла віс тичні дос лі дження в нау ко вому доробку Марка Анто но ви ча

Гур жій Іванна Олек санд рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер-
 надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Мяс кова Тетяна Євге ні їв на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо ричних наук
Біб лі о тека сла віста Т. Ф. Фло ринсь кого: істо рія побу ту вання 
та сучас ний стан

Іван ні кова Люд мила Воло ди ми рів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло-
рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло-
гіч них наук
Ка те ри нос лавська губе рнська вчена архівна комі сія як нау ко вий осе ре док 
із вивчення фоль к лору Запо рож жя

Ін ди ченко Ганна Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу істо рії ака де міч ної науки Інсти туту архі воз навства 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук
Ді яль ність АН УРСР з під го товки та про ве дення IX Між на род ного 
з’їзду сла віс тів

Ка ран Дмитро Бори со вич,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту куль ту ро ло гії Наці о наль ної ака де мії 
мис тецтв Укра ї ни
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Стан і роз ви ток польсь ких, біло русь ких та укра ї нсь ких шкіл в ХVI–
XVII ст. у нау ко вих сту діях К. В. Хар лам по ви ча

Ле ви чев Ігор Вален ти но вич,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
Про ви ден ци аль ная мис сия сла вянства в миро возз ре нии и твор честве 
М. Воло ши на

Лю бо вець Надія Іванівна,
зав від ділу Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Ки ївсь кий період діяль ності філо лога-сла віста Олек сандра Олек санд-
ро вича Кот ля ревсь ко го

Ми рон чук Ана то лій Свя тос ла во вич,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу між на род ної інфор ма ції 
та зару біж них зв’яз ків Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
«Як уче ний – я зав жди був, є і буду при хиль ни ком живої і актив ної дос лід-
ниць кої та видав ни чої робо ти». А. В. Фло ровсь кий у сла віс тич ному 
житті російсь кої нау ко вої еміг ра ції 1920–1930-х років

Осіння Ната лія Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту гео тех ніч ної меха ніки 
ім. М. С. Поля кова НАН Укра ї ни
Ет ног ра фія, крає знавство та мовоз навство у спад щині вче них-ге о ло гів 
Укра їни (кни гоз нав чий та біб лі ог ра фіч ний аспекти)

Стам бол Ігор Іванович,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Зна кові пос таті польсь кої біог ра фіч ної сла віс тики ХХ ст.

Ні менко Ната лія Ана то лі їв на,
ви кла дач Сумсь кого дер жав ного уні вер си те ту
Дос лі дження мате рі аль ної куль тури сло в’ян у нау ко вому доробку 
М. О. Мака рен ка
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Фйоль д варі Шандор,
ви кла дач Деб ре ценсь кого уни вер си тету (м. Деб ре цен, Угор щи на), 
док тор унів.
Греко-ка то лицькі випуск ники римо-ка то лиць ких семі на рій – іден тич-
ність уні атсь кої церкви в Габс бу р зь кій імпе рії

Лу к’я нець Кате рина Юріївна,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них 
видань Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го
Ді яль ність Укра ї нсь кої Народ ної Рес пуб ліки на між на род ній арені 
у 1918 р. (за колек цією лис ті вок НБУВ)

Шо рст кіна Олек сандра Федо рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них 
видань Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го
Ре во лю ційні події 1917 р. в арку ше вих дру ках укра ї нсь ких осе ред ків поза 
межами Укра їни (за мате рі а лами колек ції лис ті вок НБУВ)
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Круг лий стіл 1

ПА М’ЯТКИ СЛО В’ЯНСЬ КОЇ ПИСЕМ НОСТІ 
І ДРУ КАРСТВА В КОН ТЕКСТІ НОВІТ НІХ 

ВІТ ЧИЗ НЯ НИХ СОЦІ О ГУ МА НІ ТАР НИХ ДОС ЛІ ДЖЕНЬ

24 травня, 13:30–17:30
кор пус по вул. Воло ди мирсь кій, 62,

чи тальна зала від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань (к. 306)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Бон дар Ната лія Петрівна,
за ві ду вач від ділу ста род ру ків та рід кіс них 
видань Інсти туту кни гоз навства Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них 
наук

Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту 
кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук

Бон дар Ната лія Петрівна,
за ві ду вач від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти туту кни го-
з навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук
Іс то рія друку київсь кого, куте їнсь кого та моги льовсь кого видань 
Апос тола С. Соболя через при зму нових філіг ра но ло гіч них дос лі джень

Боч ковська Вален тина Гри го рів на,
ди рек тор Музею книги і дру карства Укра ї ни
Іс то рія колек цій ного при мір ника «Мет рики албо реєст ру» Й. Шум -
лянсь кого (Львів, 1687) та мет ричні запи си

Ніка Оксана Іванівна,
про фе сор кафедри укра ї нсь кої мови та при клад ної лінг віс тики Інсти туту 
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філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, 
док тор філо ло гіч них наук
Мовно-куль тур ний фор мат поле міч них текс тів у кон во люті Книг Біб лії 
Ф. Ско ри ни

За бо лотна Ната лія Вален ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них ви-
дань Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ру мунські ста род руки цер ков но сло в’янсь кою мовою у збірці НБУВ: 
особ ли вості видань та при мір ни ків

Ці бо ровська-Ри ма ро вич Ірина Олегівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них 
видань Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Польсь ко мовні ста род руки кни гоз бі рень римо-ка то лиць ких монас ти рів 
Луць кої / Луцько-Жи то мирсь кої діе це зії XVII – пер шої поло вини ХІХ ст. 
філо ло гіч ної тема тики: кіль кісна і видова харак те рис ти ка

Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Не ти пові особ ли вості при мір ника львівсь кого видання «Chwała krzyza...» 
1758 р. з фонду НБУВ

Галь ченко Олена Михай лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту руко пису Наці о наль ної біб лі о-
 теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук
Сю жети кон тур них серед ни ків як дже рело до атри бу ції оправ кири лич них 
книг

Во ло щенко Ста ніс лав Ана то лі йо вич,
спів ро біт ник музею ста ро ук ра їнсь кої книги, Львівсь кої наці о наль ної 
гале реї мис тецтв імені Б. Г. Воз ниць ко го
Ко ло фони кири лич них спис ків Єру са лимсь кого Уставу: від «ізво ле нія» 
до «совер ше нія»
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Кур га нова Олена Юріївна,
на у ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти туту 
кни гоз навства, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ре ак ту а лі за ція книж ко вих пам’я ток укра ї нсь кого бароко в робо тах 
С. І. Мас ло ва

Шус това Юлія Еду ар дів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Російсь кої дер жав ної біб лі о теки 
(Москва, РФ), кан ди дат істо рич них наук
Укра ї нські дру ко вані Анфо ло гі они XVII ст. як кален дарно-хро но ло гічні 
дже ре ла

Гон ча ренко Аліна Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мовоз навства ім. О. О. По-
тебні НАН Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Ви ра ження ідеї свя тості в Києво-Пе черсь кому пате ри ку

Бе ре зенко Бог дан Олек сі йо вич,
ко ор ди на тор Істо рич ного гуртка Київсь кої «Про сві ти»
Ви дання Віленсь кого братства, видані в дру карні Мамо ни чів (1586–1618)

Мак сим чук Ольга Васи лів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
філо ло гіч них наук
Фло рис тичні мотиви в Ака фісті свя тій вели ко му че ниці Вар варі Йоа сафа 
Кро ковсь ко го

Скурко Поліна Дмит рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені 
Якуба Коласа Наці о наль ної ака де мії наук Біло русі (Мінськ, Білорусь)
Форми книж ної міг ра ції на укра ї нсь ких зем лях у XVI–XVII ст. на мате рі алі 
ста род ру ків з біло русь ких кни гос хо вищ

Гу ба нова Ольга Олек санд рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені Якуба 
Коласа Наці о наль ної ака де мії наук Біло русі (Мінськ, Білорусь)
Пе ра п лёты экзэмп ля раў укра інс кіх выдан няў XVI – пер шай чвэ рці 
XVII ст. у фон дах ЦНБ НАН Бела ру сі
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Ти то вець Олена Йоси пів на,
зав сек тору кни гоз навства від ділу рід кіс них книг і руко пи сів Централь ної 
нау ко вої біб лі о теки імені Якуба Коласа Наці о наль ної ака де мії наук 
Біло русі (Мінськ, Біло русь), кан ди дат істо рич них наук
Асаб лі васці дэка ра тыўнага афарм лення ўкра інс кіх кіры лі ч ных выдан няў 
пер шай чвэ рці XVII ст. (па фон дах ЦНБ НАН Беларусі)

Ки ре ева Галина Вла ди ми ров на,
за ве ду ю щая научно-ис сле до ва тель с ким отде лом кни го ве де ния Наци о-
наль ной биб ли о теки Бела ру си
Ста ро пе ча т ные книги XVI–XVII вв. укра инс ких
ти по гра фий в фонде Наци о наль ной биб ли о теки Бела ру си

Шпар гало Альона Вік то рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го
Особ ли вості граж дансь кого друку в Укра їні за мате рі а лами від ділу 
ста род ру ків та рід кіс них видань НБУВ (до річ ниці ство рення Мико-
 ла ївсь кої друкарні)
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Круг лий стіл 2

ЗА РУ БІЖНІ УКРА Ї НО ЗНАВЧІ СТУ ДІЇ ЯК СКЛА ДОВА 
ЧАС ТИНА СВІ ТО ВОЇ СЛА ВІС ТИ КИ

24 травня, 13:30–17:30
кор пус по вул. Воло ди мирсь кій, 62,

чи тальна зала від ділу зару біж ної укра ї ніки (к. 302)

На у ко вий керівник:

Уче ний секретар:

Ан то нюк Тетяна Дмит рів на,
за ві ду вач від ділу зару біж ної укра ї ніки 
Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер над-
сь кого, док тор істо рич них наук, доцент

Суп ро нюк Оксана Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу 
зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни го-
з навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло-
ло гіч них наук

Ан то нюк Тетяна Дмит рів на,
за ві ду вач від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни гоз навства Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, док тор істо рич них 
наук, доцент
Вне сок Оме ляна Прі цака у роз ви ток закор дон них укра ї но знав чих сту дій

Ас та пенко Ігор Ана то лі йо вич,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка НАН Ук-
ра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук
Емма Анді євська – укра ї нсь кий вимір сло в’янсь кого сві ту

Ата ма ненко Алла Євге нів на,
ди рек тор Інсти туту дос лі джень укра ї нсь кої діас пори, декан факуль тету 
між на род них від но син Наці о наль ного уні вер си тету «Ост ро зька ака де-
мія», док тор істо рич них наук
За кор донне укра ї но знавство: струк тура та перс пек тиви роз вит ку
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Бо жук Люд мила Воло ди ми рів на,
до цент кафедри істо рії Укра їни та доку мен тоз навства Наці о наль ного 
аві а цій ного уні вер си тету Укра їни, кан ди дат істо рич них наук
Су часна пері о дика укра ї нсь кого зару біжжя як дже рело вивчення 
та по пуля ри за ції куль турно-ос віт ніх здо бут ків закор дон них укра їн ців

Гу ме нюк Олена Ана то лі їв на,
до цент кафедри істо рії Укра їни Київсь кого уні вер си тету імені Бориса 
Грін ченка, кан ди дат філо ло гіч них наук
Укра ї нські моло діжні орга ні за ції між во єн ної Європи: кон цеп ції 
та напрями дос лі дження зару біж ної нау ки

Да ни ленко Олек сандр Вік то ро вич,
за ві ду вач кафедри істо рії зару біж ної укра ї ніс тики Київсь кого наці о-
наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор істо рич них наук
На у кова спад щина спів ро біт ни ків Укра ї нсь кого висо кого педа го гіч ного 
інсти туту імені М. Дра го ма нова в Пра зі

Джус Оксана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач кафедри про фе сій ної освіти та інно ва цій них тех но ло гій ДВНЗ 
«При кар патсь кий наці о наль ний уні вер си тет імені Василя Сте фа ни ка», 
кан ди дат педа го гіч них наук
Ви значні репре зен танти укра ї но знав чих сту дій за рубе жем: біо-біб лі о-
г ра фіч ний огляд

Дзира Олеся Іванівна,
на у ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни го-
з навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук
Вне сок укра ї нсь ких учи те лів у роз вій укра ї но знав чих сту дій у шко лах 
діас пори Канади 1918–1939 рр.

Лях Галина Мико ла їв на,
про від ний біб лі о те кар Хар ківсь кої дер жав ної нау ко вої біб лі о теки 
ім. В. Г. Коро лен ка
Пред став лення і про су вання фонду екс те рі о рики у біб лі ог ра фіч них 
про ек тах від ділу «Укра ї ні ка» ім. Т. Г. Шев ченка ХДНБ ім. В. Г. Коро лен ка

На га чевська Зіно вія Іванівна,
про фе сор кафедри педа го гіки імені Бог дана Сту па рика ДВНЗ «При кар-
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патсь кий наці о наль ний уні вер си тет імені Василя Сте фа ни ка», док тор 
педа го гіч них наук
Жі ночі пос таті укра ї нсь кої дитя чої літе ра тури зару біжжя дру гої 
поло вини ХХ ст.

Пет ри ченко Кате рина Вік то рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту 
кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го
Польська літе ра тура у фонді від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту 
кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го

Піс кун Вален тина Мико ла їв на,
за ві ду вач від ділу дже ре лоз навства нові т ньої істо рії Укра їни Інсти туту 
укра ї нсь кої архе ог ра фії та дже ре лоз навства ім. М. С. Гру шевсь кого 
НАН Укра їни, док тор істо рич них наук
Ча со пис «Нові дні» (Кана да) про укра ї нську мову, її особ ли вості 
та роз ви ток

Со лонська Ната лія Гав ри лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту 
кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук
Ін сти туту сло в’я ноз навства Укра ї нсь кої віль ної ака де мії наук – 70 років

Суп ро нюк Оксана Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту 
кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат філо ло гіч них наук
Юрій Шеве льов – укра ї но зна вець і сла віст
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Пле нарне засі дан ня:

Муш ке тик Леся Геор гі їв на,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого Наці о наль ної ака де мії наук Укра їни, голова 
Наці о наль ної асо ці а ції укра ї ніс тів, док тор філо ло гіч них наук, член-ко рес пон дент 
Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни

Сла віс тична тема тика в сучас них міжа ка де міч них про ек тах 
Угор щини та Укра ї ни

У допо віді йдеться про нау кове спів ро біт ництво між Наці о наль ною ака де мією 
наук Укра їни та Угорсь кою ака де мією наук, а саме Інсти ту том мис тецт воз навства, 
фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН України та Інсти ту том 
етног ра фіч них дос лі джень Центру гума ні тар них наук УАН. Спів ро біт ництво 
три ває з 1990 р. у формі дого во рів поміж двома уста но вами, що понов лю ва лися 
кожні п’ять років. З 2013 р. – це між на родні про екти, так, остан ній має назву «Наці о-
нальні, регі о нальні і локальні форми народ ної куль тури і сус піль них транс фор ма цій 
в Укра їні та Угор щині в ХХ–ХХІ ст.» (2016–2018 рр.). За роки спів ро біт ництва 
було про ве дено багато польо вих дос лі джень, нау ко вих від ря джень, кон фе рен цій, 
видано моног ра фії і статті, перек лади з ука за ної та ін. про бле ма тики. Чільне місце 
у дос лі джен нях та пуб лі ка ціях зайняли сло в’янсько-угорські, укра ї нсько-угорські 
зв’язки у фоль к лорі та фоль к ло рис тиці, етног ра фії двох країн, з про бле ма тики 
остан ніх років назвімо вивчення сло в’янсь ких нац мен шин Угор щини (моног ра фії 
Л. Муш ке тик «Cла віс тичні сту дії в Угор щині : істо рія роз витку та сучас ний стан», 
2014; «Фоль к лор укра ї нсько-угорсь кого пору біж жя», 2014 та ін.), етно ло гічні 
дос лі дження при кор дон них тери то рій – дві збірки сту дій Інсти туту етног ра фіч них 
дос лі джень про т. зв. пот рій ний кор дон (Hármas határok néprajzi nézetben, Буда пешт, 
2015) та ін. ІМФЕ під три мує спів ро біт ництво також з іншими інсти ту тами УАН, 
уні вер си те тами, кафед рами, Угорсь ким етног ра фіч ним това рист вом та ін.

В докладе идет речь о науч ном сот руд ни честве между Наци о наль ной 
ака де мией наук Укра ины и Вен герс кой ака де мией наук, а именно Инс ти-
ту том искусст во ве де ния, фоль к ло рис тики и этно ло гии им. М. Ф. Рыль с-
кого НАН Украины и Инс ти ту том этног ра фи чес ких исс ле до ва ний Центра 
гума ни та р ных наук УАН. Сот руд ни чество про дол жа ется с 1990 г. в форме 
дого во ров между двумя учреж де ни ями, кото рые возоб нов ля лись каж дые 
пять лет. С 2013 г. – это меж ду на ро д ные про е кты, так, пос лед ний назы ва ется 

30



«Наци о наль ные, реги о наль ные и локаль ные формы народ ной куль туры 
и общест вен ных транс фор ма ций в Укра ине и Венг рии в ХХ–ХХI вв.» 
(2016–2018 гг.). За годы сот руд ни чества было про ве дено много поле вых исс ле-
до ва ний, нау ч ных коман ди ро вок, кон фе рен ций, изданы моног ра фии и ста тьи, 
пере воды по ука зан ной и др. про бле ма тике. Глав ное место в исс ле до ва ниях 
и пуб ли ка циях заняли сла вянско-вен герс кие, укра инско-вен герс кие связи в фоль к-
лоре и фоль к ло рис тике, этног ра фии двух стран, из про бле ма тики пос лед них лет 
назо вем воп росы изу че ния сла вянс ких нац мень шинств Венг рии (моног ра фии 
Л. Муш ке тик «Cла вис ти чес кие сту дии в Венг рии: исто рия раз ви тия и сов ре-
мен ное сос то я ние», 2014; «Фоль к лор укра инско-вен герс кого пог ра ни чья», 2014 
и др.), этно ло ги чес кие исс ле до ва ния при гра ни ч ных тер ри то рий – два сбор ника 
исс ле до ва ний Инс ти тута этног ра фи чес ких исс ле до ва ний о т. н. трой ном пог ра-
ни чьи (Hármas határok néprajzi nézetben, Буда пешт, 2015) и др. ИИФЭ под дер-
жи вает сот руд ни чество и с дру гими инс ти ту тами ВАН, уни вер си те тами, кафед-
рами, Вен герс ким этног ра фи чес ким общест вом и др.

 
The report is about scientifi c cooperation between the National Academy of Sciences 

of Ukraine and the Hungarian Academy of Sciences, namely the Rylsky Institute of Art 
Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine and 
the Institute of the Ethnological Research of the Humanities Research Centre of the 
Hungarian Academy of Scienсes. This cooperation has been ongoing since 1990 in 
the form of agreements between the two institutions, which were renewed every fi ve 
years. From 2013, the parties are engaged in the implementation of international 
projects. For example, the latest international project is entitled «National, regional and 
local forms of the folk culture and social transformations in Ukraine and Hungary in the 
XX–XXI centuries» (2016–2018)During this period of cooperation, many fi eld studies, 
scientifi c trips, international conferences were held, a lot of monographs and articles, 
translations from the indicated and other issues were published. The Slavic-Hungarian, 
Ukrainian-Hungarian connections in folklore and ethnography of the two countries 
took the leading place in researches and publications.Among the themes of research 
in recent years is the study of Slavic minorities of Hungary (monographs by Lesya 
Mushketyk «Slavic Studies in Hungary: History of Development and Contemporary 
Condition», 2014 and «Folklore of the Ukrainian-Hungarian Transboundary», 2014), 
etc., the ethnological studies of the border territories (two collections of studies at the 
Institute for Ethnological Research of the Hungarian Academy of Sciences about the 
so-called Triple Border (Hármas határok néprajzi nézetben, Budapest, 2015), etc. 
The Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of the National Academy 
of Sciences of Ukraine supports cooperation with other institutes of the Hungarian 
Academy of Sciences, as well as Hungarian Universities, Departments, Hungarian 
Ethnographic Society, etc.
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Ко валь чук Галина Іванівна,
ди рек тор Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер -
надсь кого, док тор істо рич них наук, про фе сор

Нові пуб лі ка ції щодо кни гоз нав чих шкіл: сло в’янсь кий вимір

Розг ля да ються поняття «нау кова шко ла», «кни гоз навча нау кова шко ла», 
пер со на ліс тична нау кова школа, нау кова школа уста нови, наці о нальна нау кова 
школа, а також кіль кість віт чиз ня них кни гоз нав чих шкіл, визна че них О. В. Пас ту-
шенко, Л. А. Лит ви но вою через при зму дисер та цій них дос лі джень. Ана лі зу ються 
три пуб лі ка ції щодо кни гоз нав чих нау ко вих шкіл, що вийшли дру ком остан нім 
часом: два випуски анто ло гії «Кни гоз навча шко ла», під го тов лені в Київсь кому 
наці о наль ному уні вер си теті куль тури і мис тецтв, укла дач В. М. Мед ве дєва, 
а також статті в збір нику нау ко вих праць «Бела рус кая кніга у кан тэксце сус вет най 
кніж най куль ту ры», вип. 7: польсь кого кни гоз навця К. Мігоня і біло русь кої 
дос лід ниці Л. Й. Дов нар «О нау ч ных шко лах и наци о наль ных кни го вед чес ких 
шко лах (памяти Кароля Гло м бёвс кого и Робера Эсти ва ля)» та Г. І. Коваль чук 
«Укра инс кая кни го вед чес кая школа 1920-х гг.».

Расс мат ри ва ются поня тия «науч ная шко ла», «кни го вед чес кая науч ная 
шко ла», пер со на лис ти чес кая науч ная школа, науч ная школа учреж де ния, наци о-
наль ная науч ная школа, а также коли чество оте чест вен ных кни го вед чес ких 
школ по подс че там Е. В. Пас ту шенко, Л. А. Лит ви но вой через при зму дис сер-
та ци он ных исс ле до ва ний. Ана ли зи ру ются три пуб ли ка ции о кни го вед чес ких 
нау ч ных шко лах, кото рые вышли из печати в пос лед нее время: два выпуска 
анто ло гии «Кни гоз навча шко ла», под го тов лен ные в Киевс ком наци о наль ном 
уни вер си тете куль туры и искусств, сос та ви тель В. Н. Мед ве дева, а также ста тьи 
в сбор нике нау ч ных тру дов «Бела рус кая кніга ў кан тэксце сус вет най кніж най 
куль ту ры», вып. 7: поль с кого кни го веда К. Мигоня и бело рус ской исс ле до ва-
тель ницы Л. И. Дов нар «О нау ч ных шко лах и наци о наль ных кни го вед чес ких 
шко лах (памяти Кароля Гло м бёвс кого и Робера Эсти ва ля)» и Г. И. Коваль чук 
«Укра инс кая кни го вед чес кая школа 1920-х гг.».

The concepts of «science school», «bibliological science school», personalistic 
science school, science school of institutions, national science school, as well as the 
number of domestic bibliological science schools defi ned by O. V. Pastushenko, 
L. A. Litvinova are considered through the prism of dissertation researches. Three 
publications on bibliological science schools that have been published recently are 
analyzed: 2 issues of the anthology «Bibliological Science School», prepared at the 
Kyiv National University of Culture and Arts, compiled by V. M. Medvedev, as well 
as the articles in the collection of scientifi c works «The Belarusian Book in the context 
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of the World Book Culture», vol. 7: Polish bibliologist K. Migon and Belarusian 
researcher L. Y. Dovnar «About science schools and national bibliological science 
schools (in memory of Karol Golmbevsky and Robert Estivala)» and H. I. Kovalchuk 
«Ukrainian bibliological science school of the 1920 s».

Вах ніна Лариса Кос тян ти нів на,
за ві ду вач від ділу укра ї нсь кої та зару біж ної фоль к ло рис тики Інсти туту мис тецт-
воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни

У дже рел сла віс тич ної фоль к ло рис тики: від Етног ра фіч ної комі сії 
ВУАН до початку ХХІ ст.

До по відь при свя чено висвіт ленню діяль ності укра ї нсь ких і зару біж них 
сла віс тів, які спів пра цю вали із Все ук ра їнсь кою ака де мією наук у 20–30-і роки 
ХХ ст., у склад ний період її ста нов лення й роз витку. Біля вито ків ство рення 
етног ра фіч ної комі сії ВУАН, на основі якої 1936 р. було ство рено Інсти тут укра ї-
нсь кого фоль к лору, сто яли видатні вчені-сла вісти, такі як К. Квітка, брати В. М. 
і Ю. М. Соко лови, В. М. Жир мунсь кий, Е. Рих лік, П. М. Попов, М. П. Гай дай. 
Цілий ряд здійс не них ними про грам і дос лі джень мали між дис цип лі нар ний 
харак тер і сто су ва лися як куль тури укра ї нсь кого етносу, так і її зв’яз ків 
з куль ту рами інших наро дів, які про жи вали в Укра їні і за її межами. Фоль к-
лорні мате рі али сло в’янсь ких наці о наль них мен шин зби ра лися також Кабі не том 
музич ної етног ра фії етног ра фіч ної комі сії ВУАН, якою керу вав від омий музи ко-
зна вець Кли мент Васи льо вич Квітка (чоло вік Лесі Укра їн ки), який спів пра цю вав 
з укра ї нсь кими фоль к ло рис тами М. П. Гай даєм, Г. Тан цю рою та ін. К. Квітка 
одно часно спів пра цю вав і з Кабі не том наці о наль них мен шин. Від омі його 
спільні з М. П. Гай даєм записи фоль к лору бол гар Пів ніч ного При азо в’я, дос лі-
дження польсь кого фоль к лору в Укра їні в 1933 р. разом з О. Курило. Час тину 
цих мате рі а лів вперше видано в збір нику «Під одним небом. Фоль к лор етно сів 
Укра ї ни» (1996) і три ває під го товка їх до друку в ІМФЕ ім. М. Т. Риль сь кого 
НАН Укра їни на сьогодні.

До клад пос вя щен осве ще нию дея тель ности укра инс ких и зару бе ж-
 ных сла вис тов, кото рые сот руд ни чали с Все ук ра инс кой ака де мией наук 
в 20–30-е годы ХХ в., в сло ж ный период ее ста нов ле ния и раз ви тия. У исто ков 
соз да ния Этног ра фи чес кой комис сии ВУАН, на основе кото рой в 1936 г. 
был соз дан Инс ти тут укра инс кого фоль к лора, сто яли выда ю щи еся уче ные-
сла ви сты, такие как К. Квитка, бра тья В. М. и Ю. М. Соко ловы, В. М. Жир мунс кий, 
Е. Рих лик, П. М. Попов, М. П. Гай дай. Целый ряд осу ще ств лен ных ими про грамм 
и исс ле до ва ний носили меж дис цип ли на р ный харак тер и каса лись как куль туры 
укра инс кого этноса, так и ее свя зей с куль ту рами дру гих наро дов, про жи вав ших 
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в Укра ине и за ее пре де лами. Фоль к ло р ные мате ри алы сла вянс ких наци о наль ных 
мень шинств соби ра лись также Каби не том музы каль ной этног ра фии Этног ра-
фи чес кой комис сии ВУАН, кото рой руко во дил изве с т ный музы ко вед Кли мент 
Василь е вич Квитка (муж Леси Укра ин ки), сот руд ни чав ший с укра инс кими 
фоль к ло рис тами М. П. Гай даем, Г. Тан цю рой и др. К. Квитка однов ре менно 
сот руд ни чал и с Каби не том наци о наль ных мень шин. Изве с тны его сов ме с т ные 
с М. П. Гай даем записи фоль к лора бол гар Север ного При азо вья, исс ле до ва ние 
поль с кого фоль к лора в Укра ине в 1933 г. вместе с О. Курило. Часть этих мате ри а лов 
впе р вые изданы в книге «Под одним небом. Фоль к лор этно сов Укра и ны» (1996) 
и про дол жает гото виться к печати в ИИФЭ им. М. Ф. Рыль с кого НАН Украины.

The report will be devoted to highlighting the activities of Ukrainian and foreign 
Slavists, who cooperated with the All-Ukrainian Academy of Sciences in the 29–39-
year and the twentieth century, during the diffi  cult period of its development and devel-
opment. At the origins of the creation of the Ethnographic Commission of the VUAN, 
on the basis of which the Institute of Ukrainian Folklore was established in 1936, 
there were outstanding Slavic scholars such as K. Kvitka, the brothers VM and Yu. 
M. Sokolov, VM Zhirmunsky, E Rikhlik, PM Popov, MP Gaidai. A number of their 
programs and studies were interdisciplinary in nature and concerned both the culture 
of the Ukrainian ethnos and its links with the cultures of other peoples living in Ukraine 
and abroad. Folklore materials of Slavic national minorities were also collected by the 
Cabinet of Ethnographic Ethnography of the Ethnographic Commission of the VUAN, 
which was headed by the famous musicologist Kliment Kvitka (husband of Lesya 
Ukrainka) who collaborated with Ukrainian folklorists MP Gaidai, G. Tantsyura, etc. 
K. Kvitka simultaneously worked with The Cabinet of National Minorities. His joint 
with M. P. Gaidai records of the folklore of the Bulgarians of the Northern Azov region, 
the study of Polish folklore in Ukraine in 1933 together with O. Kurilo are known. 
Some of these materials were fi rst published in the book «Under one sky. Folklore 
of ethnic groups of Ukraine» (1996) and continues to be prepared for publication in the 
Rylsky Institute of of Arts Studies, Folklore and Ethnologie of the National Academy 
of Sciences of Ukraine.
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Сек ція 1. Сла віс тичне мовоз навст во

Ганжа Анге ліна Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу сти ліс тики, куль тури мови та соці о лінг-
віс тики Інсти туту укра ї нсь кої мови НАН України,
кан ди дат філо ло гіч них наук;
Мех Ната лія Олек санд рів на,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник від ділу сти ліс тики, куль тури мови та соці о лінг-
віс тики Інсти туту укра ї нсь кої мови НАН України,
док тор філо ло гіч них наук, про фе сор

Тра ди ції та інно ва ції в сло в’янсь кій лінг во куль ту ро ло гії:
лек сико-фра зе о ло гіч ний вимір

Ак ти ві за ція про це сів гло ба лі за ції в усіх сфе рах життя ство рює певні ризики 
для наці о наль них сло в’янсь ких куль тур, зок рема – для наці о наль ної іден тич ності. 
Цим зумов лені нові напрями дос лі джень у лінг во куль ту ро ло гії в руслі роз витку 
духов ної куль тури та збе ре ження Кирило-Ме фо ді ївсь ких традицій. Як гіпо тезу 
дос лі дження вису нуто тезу: фра зе о ло гізми з демі ну ти вами та ауг мен та ти вами 
в сло в’янсь ких мовах є носі ями спе ци фіч ної наці о нально-куль тур ної інфор ма ції, 
так зва ної демі ну тив ної або ауг мен та тив ної мен таль нос ті», яка про ек ту ється 
на між куль турну кому ні ка цію. Ана лі зо вані фра зе о ло гічні оди ниці спів від но сяться 
з від обра же ними в їхній образ ній струк турі наці о нально-куль тур ними кодами 
у ста тиці (аку му лю вання куль тур ної інфор ма ції мину ло го) та дина міці (інно ва-
ційне варі ю вання з метою пере да вання куль тур ного коло риту часу). Демі ну тив-
ність і ауг мен та тив ність у сло в’янсь ких мовах реа лі зу ється за допо мо гою подіб-
ного праг ма тич ного сце на рію, що свід чить про уні вер саль ність цього мов ного 
меха нізму, але, з іншого боку, екс плі ка ція емо цій є наці о нально-спе ци фіч ною. 
Дос лі дження фра зе о ло гіз мів з демі ну ти вами та ауг мен та ти вами як лінг во куль-
ту рем буде спри яти моде лю ванню лінг во куль тур ної кар тини світу.

Ак ти ви за ция про цес сов гло ба ли за ции во всех сфе рах бытия соз дает опре де-
лен ные риски для наци о наль ных сла вянс ких куль тур, в част ности – для наци о-
наль ной иден тич ности. Этим обус лов лены новые направ ле ния исс ле до ва ний 
в линг во куль ту ро ло гии в русле раз ви тия духов ной куль туры и сле до ва ния 
Кирилло-Ме фо ди евс ким тра ди циям. В качестве гипо тезы исс ле до ва ния выд ви-
га ется тезис: фра зе о ло ги змы с деми ну ти вами и ауг мен та ти вами, пред став лен ные 
в сла вянс ких язы ках, явля ются носи те лями спе ци фи чес кой наци о нально-
куль тур ной инфор ма ции, так назы ва е мой деми ну тив ной или ауг мен та тив ной 
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«мен таль нос ти», кото рая про е ци ру ется на меж куль тур ную ком му ни ка цию. 
Ана ли зи ру е мые фра зе о ло ги чес кие еди ницы соот но сятся с отра жен ными в их 
образ ной струк туре наци о нально-куль ту р ными кодами в ста тике (акку му ли-
ро ва ние куль тур ной инфор ма ции прош ло го) и дина мике (инно ва тив ное варь и-
ро ва ние с целью пере дачи куль тур ного коло рита вре ме ни). Деми ну тив ность 
и ауг мен та тив ность в сла вянс ких язы ках реа ли зу ется пос редст вом подоб ного 
праг ма ти чес кого сце на рия, что сви де тель ст вует об уни вер саль ности этого 
язы ко вого меха низма, но, с дру гой сто роны, эксп ли ка ция эмо ций явля ется 
наци о нально-спе ци фи чес кой. Исс ле до ва ние фра зе о ло гиз мов с деми ну ти вами 
и ауг мен та ти вами как линг во куль ту рем будет спо собст во вать моде ли ро ва нию 
линг во куль тур ной кар тины мира.

The intensifi cation of the processes of globalization in all spheres of life creates 
certain risks for the national Slavic cultures, in particular for national identity. This 
is the reason for new directions of research in linguoculturology in the course of devel-
opment of spiritual culture and following the Cyril and Methodius traditions. As 
a hypothesis of the research, the thesis is advanced: phraseological units with deminu-
tives and augmentatives, presented in Slavic languages, are carriers of specifi c national 
and cultural information, the so-called deminutive or augmentative «mentality», 
which is projected on to intercultural communication. Analyzed phraseological units 
correspond with refl ected in their fi gurative structure national cultural codes in the 
statics (accumulation of cultural information of the past) and dynamics (innovative 
variation for the purpose of conveying the cultural colorite of time). Deminutivness 
and augmentativness in the Slavic languages is realized through a similar pragmatic 
scenario, which indicates the universality of this language mechanism, but, on the other 
hand, the explication of emotions is nationally specifi c. The study of phraseological 
units with deminutives and augmentatives as lingual culturems will contribute to the 
modeling of the linguocultural picture of the world.

Ва ку ленко Мак сим Олегович,
на у ко вий спів ро біт ник Дер жав ної нау ко вої уста нови «Енцик ло пе дичне видав-
ницт во», кан ди дат фізико-ма те ма тич них наук

Важ лива под ро биця істо рії укра ї нсь кого пра во пи су

У допо віді зроб лено спробу про ана лі зу вати неод но значні факти і про цеси, 
що від бу ва лися під час при йн яття укра ї нсь кого пра во пису 1928 року, з ура ху ван ням 
неві до мого широ кому загалу архів ного доку мента – листа члена Пре зи дії Дер жав ної 
Пра во пис ної Комі сії. Вияв лено чис ленні пору шення рег ла менту в пра во пис ній 
про це дурі, що свід чить про від сут ність ваго мих під став ува жати Пра во пис 1928 року 
легі тим ним і нау ково обґрун то ва ним.
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В докладе сде лана попы тка про ана ли зи ро вать неод но зна ч ные факты 
и про цессы, кото рые про ис хо дили во время при ня тия укра инс кого при во пи са ния 
1928 года, с учё том неиз вест ного широ ким кру гам архив ного доку мента – письма 
члена Пре зи ди ума Госу дарст вен ной Комис сии по пра во пи са нию. Обна ру жены 
мно го чис лен ные нару ше ния рег ла мента в про це дуре пра во пи са ния, что сви де-
тель ст вует об отсутст вии вес ких осно ва ний счи тать Пра во пи са ние 1928 года 
леги ти м ным и научно обос но ван ным.

An attempt to analyze unclear facts and processes that took place during adoption 
of the Ukrainian spelling of 1928, is made. A previously commonly unknown letter 
of the State Spelling Commission Presidium member is taken into account. This 
letter states that Mykola Skrypnyk, Head of the Spelling Commission, repeatedly 
acted in the unfair manner in order to adopt unjustifi ed and «revolutionary» 
changes to the Ukrainian spelling: he used to involve stranger persons to vote for 
the spelling, insisted on the ill-grounded expansion of the use of «ґ» in spite of the 
Ukrainian language practice, entered into Presidium a person who was not an expert 
in linguistics, and did not invite a Presidium member to the sessions. The author 
of this letter expresses displeasure by these actions and estimates the changes to the 
Ukrainian spelling carried out by Mykola Skrypnyk, as a «revolution». It is conjec-
tured that there are no grounds to treat the Pravopys-1928 as legitimate and scholarly 
justifi ed.

Гли вінська Леся Кос тян ти нів на,
до цент кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії Київського 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло гіч них наук

Ху дож ній текст в аспекті кор пус ної лінг віс тики: 
укра ї нсь кий дос від на схід нос ло в’янсь кому тлі

Па ра мет ри за ція худо ж ньої мови – одне з клю чо вих завдань схід нос ло в’янсь кої 
кор пус ної лінг віс тики. Цей напрям дос лі дження, з одного боку, перед ба че ний 
про це ду рою ство рення фун да мен таль ного елект рон ного текс то вого ресурсу, 
а з іншого – пов’я за ний з упо ряд ку ван ням власне авторсь ких кор пу сів. Заяв лена 
про бле ма тика охоп лює чимало питань тео ре тич ного і при клад ного харак теру, 
зок рема щодо об’єк тив ного від обра ження пред мет ної галузі; вибору репре зен-
та тив них дже рел фак тич ного мате рі алу; струк ту ру вання мета да них кор пусу; 
про грамно-ал го рит міч ної під тримки ресурсу. Зако но мірно, що тип лінг віс тич ної 
роз мітки детер мі нує функ ці о нальні мож ли вості кор пусу. Інтег ро вані текс тові 
ресурси дають змогу впо ряд ку вати інфор ма цію про будь-який рівень мов ної 
іді о сис теми – фоне тич ний, мор фем ний, лек сич ний, син так сич ний; діаг нос ту вати 
лінг вальні особ ли вості авторсь кого тексту, вра хо ву ючи жан рову, тема тичну, 
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хро но ло гічну спе ци фіку обсте жу ва ного кон ти ну уму; про ек ту вати на обра ному 
мате рі алі різ но ма нітні слов ники (час тотні, ідео гра фічні, кон кор данс ного типу).

Па ра мет ри за ция худо жест вен ной речи – одна из акту аль ных задач вос точ нос-
ла вянс кой кор пус ной линг вис тики. Это исс ле до ва тель с кое направ ле ние пре дус-
мот рено про це ду рой соз да ния фун да мен таль ных элект рон ных текс то вых ресур-
сов, а также свя зано с про ек ти ро ва нием спе ци аль ных – авторс ких – кор пу сов. 
Объ ек тив ное отоб ра же ние пред мет ной области; выбор адек ва т ных источ ни ков 
фак ти чес кого мате ри ала; струк ту ри ро ва ние кор пу с ных мета дан ных; про граммно-
ал го рит ми чес кая под держка ресурса – воп росы, тре бу ю щие осо бого вни ма ния. 
Функ ци о наль ность кор пуса непос редст венно зави сит от качества линг вис ти чес кой 
раз метки. При этом интег ри ро ван ные текс то вые ресу рсы поз во ляют упо ря до чить 
инфор ма цию о раз ли ч ных уров нях язы ко вой иди о сис темы – фоне ти чес ком, 
мор фем ном, лек си чес ком, син так си чес ком; диаг нос ти ро вать линг валь ную спе ци-
фику авторс ких текс тов, учи ты вая их жан ро вые, тема ти чес кие, хро но ло ги чес кие 
осо бен ности; опти ми зи ро вать лек си ког ра фи чес кую работу – по соз да нию кон кор-
дан сов, час то т ных, иде ог ра фи чес ких и дру гих словарей.

Parameterization of the linguistic texture is one of the primary tasks of the East Slavic 
corpora linguistics. On the one hand this concept of study was stipulated by the procedure 
of formation of fundamental electronic text resource, and on the other hand it was 
connected with the ordering of the personal author’s corpora. The stated range of problems 
covers a number of questions of theoretical and applied character, in particular to that 
of objective manifestation of subject branch; selection of representative sources of actual 
material; structuring of corpora metadata; software and algorithmic support of resource. 
The type of linguistic annotation corresponds determines functional opportunities of the 
corpora. Integrated text resources allow to structure information of any level of linguistic 
idiosystem, namely phonetic, morphemic, lexical, syntactic; to diagnose lingual peculiar-
ities of the author’s text considering genre, thematic, chronological specifi c character 
of the continuum under examination; based on the selected material to design various 
dictionaries (frequency, ideographic, concordance).

Гу ме нюк Ольга Мико ла їв на,
до цент кафедри укра ї нсь кої філо ло гії Кримсь кого інже нерно-пе да го гіч ного 
уні вер си тету, док тор філо ло гіч них наук

Со фія Грица про особ ли вості пое тики укра ї нсь кої 
народ ної еміг ра нтсь кої піс ні

Со фія Йоси півна Грица – від ома в Укра їні та з її межами дос лід ниця музич ного 
й пое тич ного фоль к лору, автор фун да мен таль них праць, при свя че них, зок рема, 
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гене тич ним вито кам, особ ли вос тям побу ту вання, соці о куль тур ній функ ці о наль-
ності фоль к лор них явищ. Особ ливе місце в її нау ко вих заці кав лен нях нале жить 
еміг ра нтсь кому фоль к лору, насам пе ред пісен ному. У допо віді звер та ється увага 
на зазна чені дос лід ни цею харак те рис тики. Еміг ра нтсь ким піс ням влас ти вий 
особ ли вий дра ма тизм, який часто набу ває зво руш ли вого, пси хо ло гічно озна че ного 
забарв лення. Також харак тер ними для них є реф лек сій ність, меди та тив ність 
та епіч ність. Со фия Иоси фовна Грица – извест ная в Укра ине и за ее пре де лами 
исс ле до ва тель ница музы каль ного и поэ ти чес кого фоль к лора, автор фун да мен-
таль ных тру дов, пос вя щен ных, в част ности, гене ти чес ким исто кам, осо бен-
нос тям быто ва ния, соци о куль тур ной функ ци о наль ности фоль к ло р ных явле ний. 
Осо бое место в ее нау ч ных инте ре сах при над ле жит эмиг ра нтс кому фоль к лору, 
прежде всего песен ному. В докладе обра ща ется вни ма ние на ука зан ные исс ле до-
ва тель ни цей харак те рис тики. Эмиг ра нтс ким пес ням при сущ осо бый дра ма тизм, 
кото рый часто при об ре тает тро га тель ный, пси хо ло ги чески направ лен ный окрас. 
Харак те р ными для них также явля ются меди та тив ность и эпич ность.

Sophia Iosifovna Gritsa is a well-known researcher of musical and poetic folklore 
in Ukraine and abroad, the author of fundamental works devoted in particular to genetic 
origins, peculiarities of existence, socio-cultural functionality of folkloric phenomena. 
A special place in her scientifi c interests belongs to the emigre folklore, especially the 
song. The publication draws attention to the characteristics specifi ed by the researcher. 
Emigrant songs have a special drama, which often acquires a touching, psychologically 
directed color. Meditation and epic character are also characteristic for them.

Даниленко Люд мила Іванівна,
до цент кафедри сло в’янсь кої філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету 
імені Тараса Шев чен ка

Чеська фра зе о ло гічна нео ло гі ка

До по відь при свя чено лінг віс тич ним та куль ту ро ло гіч ним харак те рис ти кам 
чесь ких фра зе о ло гіч них нео ло гіз мів. Про цеси нео ло гі за ції, як пра вило, тор ка-
ються пере д у сім лек сич ного складу мови. Іден ти фі ку вати нові явища у сфері 
фра зе о ло гії наба гато важче, оскільки оди ниці вто рин ної номі на ції значно довше, 
ніж слова, про хо дять шлях уста лення. Ана ліз мате рі алу пока зує, що нові образні 
вислови вини ка ють у чесь кій мові на основі існу ю чих струк турно-се ман тич них 
моде лей (напр., rozinka na dortu – třešnička na dortu), або вна слі док роз витку 
полі се міч ного потен ці алу слів (напр. být v pohodě, to dáš). Нова фра зе о ло гія – 
дзер кало нового світу у тих чи інших від тін ках основ ного кольору.

До клад пос вя щен линг вис ти чес ким и куль ту ро ло ги чес ким харак те рис ти кам 
чешс ких фра зе о ло ги чес ких нео ло гиз мов. Про цессы нео ло ги за ции, как пра вило, 
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каса ются прежде всего лек си чес кого сос тава языка. Иден ти фи ци ро вать новые 
явле ния в сфере фра зе о ло гии намного труд нее, пос кольку еди ницы вто рич ной 
номи на ции зна чи тельно дольше, чем слова, про хо дят путь засты ва ния. Ана лиз 
мате ри ала пока зы вает, что новые обра з ные выра же ния воз ни кают в чешс ком 
языке на основе сущест ву ю щих струк турно-се ман ти чес ких моде лей (напр., 
rozinka na dortu – třešnička na dortu) или вследст вие раз ви тия поли се мич ного 
потен ци ала слов (напр., být v pohodě, to dáš). Новая фра зе о ло гия – зер кало нового 
мира в тех или иных оттен ках основ ного цвета.

The article is devoted to the linguistic and cultural characteristics of the Czech 
phraseological neologisms. The processes of neologization, as a rule, relate primarily 
to the lexical composition of the language. Identifying new phenomena in the sphere 
of phraseology is much more diffi  cult, since units of the secondary nomination last 
much longer than words, they pass through the path of solidifi cation. Analysis of the 
material shows that new fi gurative expressions arise in the Czech language on the basis 
of existing structural and semantic models (rozinka na dortu – třešnička na dortu), 
or due to the development of the polysemic potential of words (být v pohodě, to dáš). 
New phraseology is a mirror of the new world in various shades of the main color.

До ми лівська Люд мила Вале рі їв на,
до цент кафедри укра ї нсь кої мови та при клад ної лінг віс тики Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло-
гіч них наук

Ре ак ти во вана лек сика в сучас ній укра ї нсь кій мові: 
при нципи коди фі ка ції

Лек сичні зміни в укра ї нсь кій літе ра тур ній мові кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
засвід чу ють тіс ний зв’я зок мов ної ево лю ції з жит тям сус піль ства, зміс том 
духов ної куль тури. Мовні зміни окрес ле ного пері оду вияв ля ють низку нових 
тен ден цій роз витку лек сико-се ман тич ної сис теми, зок рема про цес реак ти ва ції, 
який уво дить в актив ний ужи ток лек сику, що пере бу вала на пери фе рії мов ної 
сис теми. Явище реак ти ва ції впли ває на мовні зміни у мов ній нормі і, як наслі-
док, коди фі ка цію цих змін. Соці а лі за ція лек сич них норм літе ра тур ної мови 
най біль шою мірою здійс ню ється соці аль ними інсти ту ці ями, зок рема лек си ко-
г ра фіч ною прак ти кою, освіт німи закла дами, мас-ме діа, худо ж ньою літе ра ту рою 
тощо. Напри кінці ХХ – на початку ХХІ ст. активну пози цію у галузі коди фі ка ції 
мови займа ють мас-ме діа. Засоби масо вої інфор ма ції най час тіше вперше про по-
ну ють широ кому загалу нові слова, неко ди фі ко вану лек сику. Мова сучас них 
мас-ме діа видо змі нює при йоми мов лення й есте тичні іде али, фор мує мовні 
смаки.
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Лек си чес кие изме не ния в укра инс ком лите ра тур ном языке конца ХХ – начала 
ХХI в. сви де тель ст вуют о тес ной связи язы ко вой эво лю ции с жизнью общества, 
содер жа нием духов ной куль туры. Язы ко вые изме не ния исс ле ду е мого пери ода 
ука зы вают на ряд новых тен ден ций раз ви тия лек сико-се ман ти чес кой сис темы, 
среди кото рых выра зи тель ным явля ется про цесс реак ти ва ции, кото рый вво дит 
в акти в ный оби ход лек сику, нахо див шу юся на пери фе рии язы ко вой сис темы. 
Соци а ли за ция лек си чес ких норм лите ра тур ного языка в наи боль шей сте пени 
осу ще ств ля ется соци аль ными инс ти ту ци ями, в част ности лек си ког ра фи чес кой 
прак ти кой, обра зо ва тель ными учреж де ни ями, СМИ, худо жест вен ной лите ра-
ту рой и т. д. В конце ХХ – начале ХХI в. наи бо лее актив ную пози цию в области 
коди фи ка ции языка зани мают СМИ. Средства мас со вой инфор ма ции зачас тую 
впе р вые пред ла гают широ кой общест вен ности новые слова, неко ди фи ци ро-
ван ную лек сику. Язык сов ре мен ных СМИ видо из ме няет при емы речи и эсте ти-
чес кие иде алы, фор ми рует язы ко вые вкусы.

Lexical changes in the Ukrainian literary language of the late ХХ and early 
ХХІ century declare the close connection of linguistic evolution with the life of society, 
with the content of spiritual culture. Language changes of the researched period point 
to a number of new trends in the development of the lexical-semantic system, among 
which the process of reactivation is the most expressive. It introduces into active usage 
the lexis, located on the periphery of the linguistic system. The socialization of the 
lexical norms of the literary language is to the greatest extent carried out by social 
institutions, in particular lexicographical practice, educational institutions, the media, 
fi ction, etc. At the end of the XX – beginning of the XXI century the most active position 
in the fi eld of language codifi cation is occupied by the media. The media often fi rst 
off er the general public new words, uncodifi ed lexis. The language of modern media 
alters speech techniques and aesthetic ideals, forms language tastes.

Дя ди щева-Ро со вецька Юлія Бори сів на,
до цент кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло гіч них наук

По втори у фоль к лорі з пог ляду при нципу «еко но мії мислення»

До по відь висвіт лює резуль тати дос лі дження струк тури фоль к лор ного тексту 
з точки зору тео рії «еко но мії мис лен ня» Ернста Маха. Виве дена ним з базо вої 
біо ло гіч ної пот реби орга нізму в самоз бе ре женні, раніше вона засто со ву ва лася 
для нау ково якіс ного опису фізич них явищ. У дос лі дженні порів ню ється струк-
тура такого опису і народ ної пісні. У їхніх струк ту рах знай дено як спільні риси, 
так і від мін ності. У пое тич ній струк турі пісні є сво є рідні вті лення при нципу 
«еко но мії мис лен ня», як прямі, так і пара док сально обернені.
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До клад осве щает резуль таты исс ле до ва ния струк туры фоль к лор ного текста 
с точки зре ния тео рии «эко но мии мыш ле ния» Эрнста Маха. Выве ден ная им из 
базо вой био ло ги чес кой пот реб ности орга низма в само сох ра не нии, ранее она 
при ме ня лась для научно качест вен ного опи са ния физи чес ких явле ний. В исс ле-
до ва нии срав ни ва ется струк тура такого опи са ния и народ ной песни. В их струк-
ту рах най дены как общие черты, так и отли чия. В поэ ти чес кой струк туре песни 
есть сво е об ра з ные воп ло ще ния при нципа «эко но мии мыш ле ния», как пря мые, 
так и пара док сально обратные.

The report highlights the results of the study of the structure of the folklore text from 
the point of view of Ernest Mach’s theory of «economy of thinking». Derived from the 
basic biological need of the organism for self-preservation, previously it was used for 
enrichment of scienifi c value of physical phenomena description, so the study compares 
the structure of such description and folklore song. In their structures, both common 
features and diff erences are founded. In the poetic structure of the song contains 
embodiments of the principle of «economy of thinking», both direct and paradoxicall.

Лось Ольга Мико ла їв на,
здо бу вач кафедри укра ї нсь кої мови Наці о наль ного уні вер си тету «Києво-Мо ги-
 лянська академія»

Тер мі но ло гічна лек сика у російсько-ук ра їнсь кому ака де міч ному 
слов нику за редак цією А. Кримсь кого та С. Єфре мо ва

Ро сійсько-ук ра їнсь кий ака де міч ний слов ник за редак цією А. Кримсь кого 
та С. Єфре мова, вида ний у 1924–1933 рр., є однією з най важ ли ві ших лек си ког ра-
фіч них праць в укра ї нсь кому мовоз навстві. Три ва лий час цей слов ник зали шався 
поза ува гою дос лід ни ків з іде о ло гіч них при чин. Деталь ного роз гляду заслу-
го вує, зок рема, питання складу реєстру слов ника і місця тер мі но ло гіч ної лек сики 
у ньому. За нашими виснов ками, тер мі но ло гічна лесика ста но вить бли зько 5 % 
реєстру й охоп лює кілька галу зей засто су вання, серед яких основ ними є біо ло-
гія, меди цина, геог ра фія, хімія, сільське гос по дарство, мате ма тика, лінг віс тика, 
тех ніка. Тер міни, що вико рис то ву ються у інших галу зях знань, напри клад 
істо ричні, юри дичні, спор тивні, пред став лені у реєстрі слов ника в обме же ній 
кіль кості.

Рус ско-ук ра инс кий ака де ми чес кий сло варь под редак цией А. Крымс кого 
и С. Ефре мова, издан ный в 1924–1933 гг., явля ется одним из важ ней ших тру дов 
в укра инс ком язы коз на нии. Дли тель ное время по иде о ло ги чес ким при чи нам 
он оста вался вне инте ре сов исс ле до ва те лей. Деталь ного расс мот ре ния заслу-
жи вает, в част ности, воп рос сос тава реестра сло варя и места тер ми но ло ги чес кой 
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лек сики в нем. Сог ласно нашему заклю че нию, тер ми но ло ги чес кая лек сика 
сос тав ляет около 5 % реестра и охва ты вает несколько отрас лей упот реб ле ния, 
среди кото рых осно в ными явля ются био ло гия, меди цина, геог ра фия, химия, 
сель с кое хозяйство, мате ма тика, линг вис тика, тех ника. Тер мины, кото рые исполь-
зу ются в дру гих облас тях зна ния, напри мер исто ри чес кие, юри ди чес кие, спор ти-
в ные, пред став лены в реестре сло варя в огра ни чен ном коли честве.

The Russian-Ukrainian Academic Dictionary by A. Krymsky and S. Efremov, 
published in 1924–1933, is one of the most important in Ukrainian linguistics. For a long 
time, this dictionary was left out of the attention of researchers for ideological reasons. 
Detailed consideration deserves particular attention to the lemma list of Dictionary and 
the place of terminology in it. According to our fi ndings, the terminology form about 
5 % of the lemma list and covers several fi elds of application, among which the main 
ones are biology, medicine, geography, chemistry, agriculture, mathematics, linguistics, 
and engineering. Terms used in other fi elds of knowledge, such as historical, legal, 
sports, are presented in a limited number.

Ми ки тенко Оксана Олегівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, док тор філо ло гіч них наук

Пе рек лад як «спо cіб зба га чення рід ної мови»: 
М. Т. Рильсь кий – Л. А. Була ховсь кий – Й. А. Баг мут

«Витон чення та зба га чення рід ної мови», як заува жу вав Мак сим Рильсь-
кий, не в останню чергу дося га ється завдяки перек ла дам, зок рема з мов «бли зь-
ких» – сло в’янсь ких. І він же наго ло шу вав, що «питання про слов ник – одне 
із самих гост рих питань укра ї нсь кої куль ту ри». З нагоди від зна чення 100-річчя 
ака де міч ної сла віс тики в Укра їні маємо на меті звер ну тися до нау ко вого 
доробку визнач них віт чиз ня них мовоз нав ців-сла віс тів, з іме нами яких пов’я зу-
ються успіхи у 50–60-х роках ХХ ст. лек си ког ра фіч ного опра цю вання та нау ко-
вого дос лі дження укра ї нсь кої мови, – М. Т. Рильсь кого, Л. А. Була ховсь кого, 
Й. А. Баг мута, зок рема у галузі перек ла доз навства та лек си ко ло гії. Ми роз гля-
да ємо діяль ність від омого укра ї нсь кого лінг віста і перек ла дача Йосипа Адрі а-
но вича Баг мута (1905–1968 рр.), праці якого при свя чено про цесу ста нов лення 
і роз витку укра ї нсь кої сус пільно-по лі тич ної лек сики, ана лізу мови і стилю 
перек ла дів худож ніх тво рів та гро мадсько-по лі тич ної літе ра тури укра ї нсь кою 
мовою. Пра цю ючи разом з Л. А. Була ховсь ким та М. Т. Рильсь ким, Йосип Баг мут 
був одним із тих, хто від ро джу вав перер вану у 20–30-х роках тра ди цію укра ї-
нсь кої сла віс тич ної школи та сприяв «роз вит кові укра ї нсь кої нау ко вої мови» 
(М. Рильсь кий), у першу чергу в галузі лек си ко ло гії, лек си ког ра фії та сти ліс тики. 
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Він також реда гу вав «Російсько-ук ра їнсь кий слов ник» (Київ, 1956), був чле ном 
ред ко ле гії (разом із М. Т. Рильсь ким, І. К. Біло ді дом, Л. С. Пала мар чу ком та ін.) 
ака де міч ного «Російсько-ук ра їнсь кого слов ни ка» у 3 т. (Київ, 1968). Вима га ючи 
мак си маль ної точ ності у нау ко вому перек ладі, особ ливо при пере дачі іншо мов них 
іді о ма тич них висло вів та фра зе о ло гіч них оди ниць, Й. А. Баг мут наго ло шу вав 
на важ ли вості роз витку сти ліс тич них мож ли вос тей та сус піль ному зна ченні 
нор ма тив ності укра ї нсь кої мови.

«Утон чен ность и обо га ще ние род ного язы ка», отме чал Мак сим Рыль с кий, 
не в пос лед нюю оче редь дос ти га ется бла го даря пере во дам, в част ности с «близ-
ких» язы ков – сла вянс ких. И он же под чер ки вал, что «воп рос о сло варе – один 
из самых ост рых воп ро сов в укра инс кой куль ту ре». По слу чаю 100-ле тия 
ака де ми чес кой сла вис тики в Укра ине хотим обра титься к науч ному насле дию 
выда ю щихся оте чест вен ных язы ко ве дов-сла вис тов, с име нами кото рых свя заны 
успехи в 50–60-х годах ХХ ст. лек си ког ра фи чес кого изу че ния и науч ного осмы с-
ле ния укра инс кого язы ка, – М. Ф. Рыль с кого, Л. А. Була ховс кого, И. А. Баг мута, 
в част ности в области пере вода и лек си ко ло гии. Мы расс мат ри ваем дея тель-
ность извест ного укра инс кого линг виста и пере вод чика Иосифа Адри а но вича 
Баг мута (1905–1968 гг.), работы кото рого пос вя щены про цессу ста нов ле ния 
и раз ви тия укра инс кой общест венно-по ли ти чес кой лек сики, ана лизу языка 
и сти лис тики пере во дов худо жест вен ных про из ве де ний, а также общест-
венно-по ли ти чес кой лите ра туры на укра инс ком языке. Рабо тая сов местно 
с Л. А. Була ховс ким и М. Ф. Рыль с ким, Иосиф Баг мут был одним из тех, кто 
воз рож дал прер ван ную в 20–30-е годы тра ди цию укра инс кой сла вис ти чес кой 
школы и содейст во вал «раз ви тию укра инс кого науч ного язы ка» (М. Рыль с кий), 
в пер вую оче редь в области лек си ко ло гии, лек си ког ра фии и сти лис тики. Он также 
редак ти ро вал «Російсько-ук ра їнсь кий слов ник» (Киев, 1968), был чле ном ред кол-
ле гии (вместе с М. Ф. Рыль с ким, И. К. Било де дом, Л. С. Пала мар чу ком и др.) 
ака де ми чес кого «Російсько-ук ра їнсь кого слов ни ка» в 3 т. (Киев, 1968). Тре буя 
мак си маль ной точ ности в науч ном пере воде, осо бенно при пере даче ино я зы ч ных 
иди о ма ти чес ких выра же ний и фра зе о ло ги чес ких еди ниц, И. А. Баг мут отме чал 
необ хо ди мость раз ви тия сти лис ти чес ких воз мож нос тей укра инс кого языка, 
под чер ки вал общест вен ную зна чи мость его нор ма тив ности.

«The refi nement and enrichment of the mother tongue», as Maksim Rylsky 
stressed, not in the last turn can be achieved owing to translations, specifi cally from 
the «similar» – Slavic – languages. He also mentioned, that «the question of the 
dictionary is one of the moot point in the Ukrainian culture». By a chance of centenary 
of academic Slavic studies in Ukraine we have the opportunity to attract the attention 
to the scientifi c works of prominent Ukrainian specialists in the Slav philology who 
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promoted achievements in 50–60 th of the 20 th cent. the lexicographical studies and 
scientifi c analysis in Ukraine, in particular in the sphere of translation and lexical 
studies, – M. T. Rylsky, L. A. Bulahovsky, Y. A. Bahmut. The paper deals with the well-
known Ukrainian linguist and translator Yosyp Adrianovich Bahmut (1905–1968), 
whose works were devoted to the formation of Ukrainian social and political vocab-
ulary, as well as to the language and style of fi ction and social and political literature 
translations into Ukrainian. Working together with L. A. Bulahovsky and M. T. Rylsky, 
Yosyp Bahmut was among those who revived the Ukrainian Slav philology tradition 
broken off  in 20–30 th, and furthered the «development of Ukrainian scientifi c language» 
(M. Rylsky), in the fi rst place in the fi eld of lexicology and lexicography. Working in the 
sphere of lexicography, he edited the «Russian-Ukrainian Dictionary» (Kyiv, 1956) and 
was in the editorial board (together with M. T. Rylsky, I. K. Bilodid, L. S. Palamarchuk 
and other) of academic «Russian-Ukrainian Dictionary» in three volumes. He stressed 
the normative linguistics’ role and insisted upon the highest possible faithfulness 
of scientifi c translation, in particular when it deals with idiomatic constructions and 
phraseology units. Y. Bahmut mentioned the necessity to develop the stylistic devices 
of the Ukrainian language and emphasized the social role of its standardization. 

Шев ченко Лариса Іванівна,
за ві ду вач кафедри сти ліс тики та мов ної кому ні ка ції Інсти туту філо ло гії 
Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор філо ло-
гіч них наук, член-ко рес пон дент Наці о наль ної ака де мії наук Укра ї ни

Ідеї й нау кові кон цеп ції в пер со на ліях укра ї нсько-польсь кого 
мов ного пог ра ниччя і про фе сор Михайло Лесів

Сла віст, дос лід ник широ кого спектра про блем гума ні та рис тики і, що важ ливо, 
про фе сор Люб лінсь кого като лиць кого уні вер си тету Яна Павла ІІ та Уні вер-
си тету Марії Кюрі-Ск ло довсь кої Михайло Лесів пер со на лі зує нау ко вий пошук 
укра ї нсько-польсь кого мов ного пог ра ниччя. Автор понад 1000 нау ко вих праць, 
М. Лесів об’єк ти вує реальну істо рію мов ного і куль тур ного пог ра ниччя, дос лі-
джує вза є мовп ливи мов, куль тур, говір ко вої тра ди ції та її виявів у літе ра тур них 
текстах. Кон цеп ту аль ний пог ляд на істо рико-куль турну тра ди цію сфор му вав 
біб лі ог ра фію авторсь ких текс тів, де нау ково інтерп ре то вано фоне тичні й гра ма-
тичні особ ли вості укра ї нсь кої писем ної мови XVII–XVIII ст., говір ко вих харак-
те рис тик лем ків і бой ків, мову кори феїв укра ї нсь кої літе ра тури, роз гля нуто інші, 
мало опра цьо вані в гума ні та рис тиці питання.

Сла вист, исс ле до ва тель широ кого спектра про блем гума ни та рис тики и, что 
важно, про фес сор Люб линс кого като ли чес кого уни вер си тета Иоанна Павла II 
и Уни вер си тета Марии Кюри-Ск ло довс кой Михаил Лесив пер со на ли зи рует 
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нау ч ный поиск укра инско-поль с кого язы ко вого пог ра ни чья. Автор более 
1000 нау ч ных тру дов, М. Лесив объ ек ти ви рует реаль ную исто рию язы ко вого 
и куль тур ного пог ра ни чья, исс ле дует вза и мов ли я ние язы ков, куль тур, гово ров 
и их про яв ле ний в лите ра ту р ных текстах. Кон цеп ту аль ный взгляд на исто рико-
куль тур ную тра ди цию сфор ми ро вал биб ли ог ра фию авторс ких текс тов, где научно 
интерп ре ти ро ваны фоне ти чес кие и грам ма ти чес кие осо бен ности укра инс кого 
письмен ного языка XVII–XVIII вв., харак те рис тик гово ров лем ков и бой ков, язык 
кори феев укра инс кой лите ра туры, расс мот рены дру гие, мало раз ра бо тан ные 
в гума ни та рис тике вопросы.

Slavist and researcher of a wide range of humanitarian problems, Professor of the 
The John Paul II Catholic University of Lublin and Maria Curie-Skłodowska University 
Mykhailo Lesiv personalizes the scientifi c search for the Ukrainian-Polish lingual 
frontier. As an author of more than 1000 scientifi c works, M.  Lesiv studied the real 
history of language and cultural frontier, explores the mutual infl uence of languages, 
cultures, communicative tradition and its manifestations in literary texts. A conceptual 
view on the historical and cultural tradition has created a bibliography of author’s texts, 
which scientifi cally interpreted the phonetic and grammatical features of the Ukrainian 
written language of the XVII–XVIII centuries, the characteristics of Lemkos’ and 
Boykos’ dialects, the language of the coryphaeus of Ukrainian literature, and discussed 
other issues that had been worked out in humanitarian researches.
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Сек ція 2. Літе ра ту роз навство в сла віс ти ці

Да ниль ченко Оксана Юріївна,
ви кла дач Під го тов чого від ді лення для навчання іно зем них гро ма дян Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, кан ди дат філо ло гіч них наук

Фе но мен пре ро ман тизму в укра ї нсь кій літе ра турі: 
гено ло гічна пара мет ри за ція

Про ана лі зо вано уні каль ний пере хід ний етап в укра ї нсь кій літе ра турі – 
пре ро ман тизм, визна чено його від мін ності від сен ти мен та лізму та роман тизму, 
а в шир шому істо рич ному кон тексті – від іде о ло гії Про світ ництва та роман тич ного 
сві то від чуття. На основі про ана лі зо ва них текс тів дос лі джу ва ного пері оду в укра ї-
нсь кій літе ра турі автор дово дить роз біж ності між сен ти мен та ліз мом та пре ро-
ман тиз мом, наго ло шу ючи на тому, що в сен ти мен та ліс тів пере ва жає звер нення 
до сучас ної їм дійс ності, нато мість пре ро ман тики звер та ються до істо рич ного 
мину лого, над мірна чут ли вість героїв сен ти мен та ліс тів змі ню ється загад ко вістю 
та непе ред ба че ністю людсь ких при страс тей у пре ро ман ти ків тощо. Визна чено 
вплив пре ро ман тизму на подаль ший роз ви ток укра ї нсь кої літе ра тури.

Про ана ли зи ро ван уни каль ный пере хо д ный этап в укра инс кой лите ра туре – 
пре ро ман тизм, опре де лены его отли чия от сен ти мен та лизма и роман тизма, 
а в более широ ком исто ри чес ком кон тексте – от иде о ло гии Про све ще ния и роман-
ти чес кого миро ощу ще ния. На осно ва нии про ана ли зи ро ван ных текс тов исс ле-
ду е мого пери ода в укра инс кой лите ра туре автор ука зы вает на раз ли чия между 
сен ти мен та лиз мом и пре ро ман тиз мом, под чер ки вая, что у сен ти мен та лис тов 
пре об ла дает обра ще ние к сов ре мен ной им дейст ви тель ности, а пре ро ман тики 
обра ща ются к исто ри чес кому прош лому, чрез мер ная чувст ви тель ность героев 
сен ти мен та лис тов сме ня ется зага доч но с тью и непредс ка зу е мо с тью чело ве-
чес ких страс тей у пре ро ман ти ков и т. д. Опре де лено вли я ние пре ро ман тизма 
на даль ней шее раз ви тие укра инс кой лите ра туры.

A unique transitional stage of the Ukrainian literature – pre-romanticism – 
is analyzed, its diff erences from sentimentalism and romanticism are defi ned, and 
in a broader historical context – from the ideology of the Enlightenment and the 
romantic worldview. On the basis of the analyzed texts of the researched period of the 
Ukrainian literature, the author points out the diff erences between sentimentalism and 
pre-romanticism, emphasizing that sentimentalists tend to appeal to contemporary 
reality, but pre-Romantics turn to the historical past, preromantics’ excessive sensi-
tivity of the sentimentalist characters is replaced by the mystery and unpredictability 
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of human passions, etc. The infl uence of pre-romanticism on the further development 
of the Ukrainian literature is determined.

Пе ле шенко Юрій Воло ди ми ро вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шевченка 
НАН Укра їни, док тор філо ло гіч них наук

Особ ли вості пое тики мар ти рію «Муки Іоанна Нового Сучавсь ко го» 
Гри го рія Цамб ла ка

«Муки Іоанна Нового Сучавсь ко го» – най ви дат ні ший твір Гри го рія 
Цамб лака (помер 1420 р.), напи са ний у мол давсь кий період його діяль ності (1401–
1406 рр.). Твір є типо вим зраз ком стилю «пле те ніє сло вес», харак те ри зу ється 
під ви ще ною емо цій ністю та екс пре сив ністю. «Муки Іоанна Нового Сучавсь ко го» 
зазнали впливу ран ньо хрис ти янсь кої агіо гра фіч ної літе ра тури. Грець кий купець 
Іоанн зобра же ний як іде аль ний хрис ти янсь кий герой-му че ник, який, незва жа ючи 
на жорс токі тор тури, не зра див пра вос лав ної віри. Мар ти рій також є цін ним 
дже ре лом з істо рії Мол давсь кого кня зівства початку ХV ст. «Муки Іоанна Нового 
Сучавсь ко го» – пер ший ори гі наль ний твір, напи са ний цер ков но сло в’янсь кою 
мовою, у дав ній румунсь кій літе ра турі.

«Муче ние Иоанна Нового Сучавс ко го» – самое выда ю ще еся про из веде ние 
Гри го рия Цамб лака (умер в 1420 г.), напи сан ное в мол давс кий период его 
дея тель ности (1401–1406 гг.). Про из ве де ние явля ется типи ч ным образ цом стиля 
«пле те ние сло вес», харак те ри зу ется повы шен ной эмо ци о наль но с тью и эксп рес-
сив но с тью. «Муче ние Иоанна Нового Сучавс ко го» под верг лось вли я нию ран нех-
рис ти анс кой аги ог ра фи чес кой лите ра туры. Гре чес кий купец Иоанн изоб ра жен 
как иде аль ный хрис ти анс кий герой-му че ник, кото рый, несмотря на жес то кие 
пытки, не пре дал пра вос лав ную веру. Мар ти рий также явля ется цен ным источ-
ни ком по исто рии Мол давс кого кня жества начала ХV в. «Муче ние Иоанна Нового 
Сучавс ко го» – пер вое ори ги наль ное про из ве де ние, соз дан ное на цер ков но сла-
вянс ком языке, в дав ней румынс кой лите ра туре.

«The Martyrdom of John the New of Suceava» is the most outstanding of Gregory 
Tsamblak’s (†1420) works written during the Moldovan period of his artistic and 
intellectual activity (1401–1406). This text could be qualifi ed as a typical example 
of the stylistic phenomenon of «pletenie sloves», usually characterized by increased 
emotionality and expressiveness. «The Martyrdom of John the New of Suceava» was 
infl uenced by an early Christian hagiography. A Greek merchant John was depicted 
as an exemplary Christian hero – martyr who, despite cruel methods of torture, had 
not betrayed the Orthodox faith. In addition, the martyrium is a valuable source of the 
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history on Principality of Moldavia in the beginning of the 15 th century. Also «The 
Martyrdom of John the New of Suceava» is the fi rst original work of the old Romanian 
literature written in Church Slavonic.

Бі рюк Альона Вале рі їв на,
ма гіст рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка

Бол га рська літе ра тура в Укра їні: істо рія та сучас ний стан

У допо віді пред став лено істо рію виник нення і роз витку бол га рсько-ук ра-
їнсь кої перек ла даць кої справи. Істо рія перек ла дів з бол га рсь кої мови на укра ї-
нську почи на ється з 10 ст. і пов’я зана з при йн ят тям Київсь кою Руссю хрис ти-
янства. Період, коли перек ла дів з’яв ля ється най більше, при па дає на 1960–1980-ті 
роки. Далі кіль кість перек ла дів зі сло в’янсь ких мов, у тому числі і з бол га р cь кої, 
від чутно змен шу ється. Допо відь окрес лює при чини непо пуляр ності тво рів 
сучас ної бол га рсь кої літе ра тури серед укра їн ців. У ній названо імена сучас них 
перек ла да чів та твори, які вийшли дру ком за останні чотири роки.

В доклада пред ста вена исто рия на възник ване и раз ви тие на българо-ук ра-
инс ката пре во да ческа дей ност. Исто ри ята на пре вода от български на укра ински 
започва още от 10 в, когато Киевска Рус при ема хрис ти анст вото. Пери одът, в който 
се поя вя ват най-много пре води е 1960–1980-е гг. По-на татък коли чество на такива 
зна чи телно нама лява. Ста ти ята пред ставя при чи ните за загу бата на по пуляр ността 
на българска лите ра тура сред укра ин ците. Тук са спо ме нати име ната на съвре менни 
пре во дачи и загла вия на творби, които са изли зали през пос лед ните четири години.

This report shows history of creating and development Bulgarian-Ukrainian trans-
lation thing. History of translations from Bulgarian into Ukrainian started from X century 
and related with accepting of Christianity by Kievan Rus. Period when appears more 
translations was in 1960–1980. Most translations from Slavic literatures, includes from 
Bulgarian, literary reducing now. Thе report outlines reasons unpopularity modern works 
of literature among Ukrainians. There are mentioned names of modern Ukrainians trans-
lators as well as names of works which have been released in last several 4 years.

Го гуля Марина Петрівна,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка 
НАН Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук

Укра їна 1933 року у тво рах Артура Кест лера і Данила Кіша

Ос новне питання дос лі дження – чи можемо ми щось діз на тися про Голо до мор 
з опо ві дання про Київ у 1933 р. «Меха нічні леви» авторства сербсь кого письмен ника 
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Данила Кіша, а якщо так, то за якими озна ками і чому про це напи сано так заву а-
льо вано. У допо віді про ве дено пара лелі між цим опо ві дан ням та «Авто бі ог ра-
фі єю» бри тансь кого письмен ника Артура Кест лера як одним з фак то гра фіч них 
і філо софсь ких дже рел для тво рення збірки «Гроб ниця для Бориса Дави до ви ча». 
Увагу при ді лено авторсь кому сприй няттю Укра їни у ситу а ції російсь кої домі на ції. 
Також ана лі зу ється про блема хро но ло гіч ної помилки у псев до до ку мен таль ному 
за жан ром опо ві данні Данила Кіша. Дос лі джено образ Києва у «Меха ніч них 
левах».

The main question in this research is may we know something about Holodomor 
in the short story about Kyiv in 1933 «The Mechanical Lions» by Serbian writer Danilo 
Kiš and if so, according which features and why is written so covertly about it. It was 
drawn the parallels between this short story and «Autobiography» by British writer 
Arthur Koestler as one of the factographic and philosophical sources for the creation 
of collection «The Tomb for Boris Davidović» by Danilo Kiš. The attention is given 
for the author’s reception of Ukraine in the situation of Russion domination. Also the 
problem of chronological mistake in quasi-documentary story by Danilo Kiš is analyzed. 
The character of Kyiv in «The Mechanical Lions» is researched. 

Glavno pitanje ovog istrazivanja – da li mozemo da saznamo nesto o Gladomoru 
u pripovetci o Kijevu 1933. godine «Mehanicki lavovi» srpskog pisca Danila Kisa i ako 
da – po kojim odlicima i zasto o tome je bilo napisano tako skriveno. U referatu nacrtane 
su paralele između ove pripovetke i «Autobiografi je» Britanskog pisca Arthura Koestlera 
kao jednog od factografskih i fi lozofskih izvora za stvaranje knjige pripovedaka «Grobnica 
za Borisa Davidovića» Danila Kiša. Paznja je posvecena recepciji obaju autora Ukrajine 
u situacije ruske dominacije. Takođe analizira se problema istorijske greške u pseudodo-
kumentalnoj pripovetci Danila Kiša. Razmatra se lik Kijeva u «Mehaničkim lavovima».

Гу ме нюк Вік тор Іванович,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Нау ково-дос лід ного інсти туту кримсь ко та-
тарсь кої філо ло гії, істо рії та куль тури етно сів Криму Кримсь кого інже нерно-
пе да го гіч ного уні вер си тету, док тор філо ло гіч них наук

Крим у пое тич ному світі Миколи Кос то ма ро ва

Після пог рому Кирило-Ме фо ді ївсь кого това риства у 1847 р. Микола Кос то-
ма ров був заа реш то ва ний, рік пере бу вав в ув’яз ненні у Пет ро пав лівсь кій фор теці. 
Далі – заслання. У 1852 р. йому дозво лено було виї хати до Криму. Від по чи нок 
у Кос то ма рова був актив ний: купався у морі, багато подо ро жу вав, був у Керчі, 
Фео до сії, Ялті, Ліва дії, Алупці, Балак лаві, Севас то полі, Бах чи са раї… У 1870 р. 
знову від ві дує Крим, знов багато подо ро жує. Саме в цей час зустрі ча ється 
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в Ялті зі Сте па ном Рудансь ким. Про тя гом усього життя Крим пос тійно вабить 
М. І. Кос то ма рова як істо рика і, зви чайно, як письмен ника, про що крас но мовно 
свід чить його твор чість. У пое тич них тво рах М. І. Кос то ма рова ожи ває дав ньо-
руська й козацька геро їка, акту а лі зу ються античні образи й сюжети. У від по-
від них кон текс тах раз у раз окрес лю ються й худо ж ньо ося га ються кримські реа лії. 
Про це, зок рема, свід чать такі вірші як «Грецька піс ня», «Елла да», «Дав ни на», 
«До Мар’ї Потоць кої», балада «Брат з сест рою», дра ма тична поема «Пан ті ка пея», 
п’єса «Елліни Тав ри ди».

После пог рома Кирилло-Ме фо ди евс кого общества в 1847 г. Нико лай Кос то-
ма ров был арес то ван, год нахо дился в заклю че нии в Пет ро пав ловс кой кре пости. 
Далее – ссы лка. В 1852 г. ему было раз ре шено вые хать в Крым. Отдых у Кос то-
ма рова был акти в ный: купался в море, много путе шест во вал, был в Керчи, Фео до-
сии, Ялте, Лива дии, Алупке, Балак лаве, Севас то поле, Бах чи са рае . В 1870 г. снова 
посе щает Крым, опять много путе шест вует. Именно в это время встре ча ется 
в Ялте со Сте па ном Руданс ким.

В тече ние всей жизни Крым пос то янно манит Н. И. Кос то ма рова как 
исто рика и, конечно, как писа теля, о чем крас но ре чиво сви де тель ст вует его 
твор чество. В поэ ти чес ких про из ве де ниях ожи вает дав не рус ская и казац кая 
геро ика, акту а ли зи ру ются анти ч ные образы и сюжеты. В соот ветст ву ю щих 
кон текс тах то и дело упо ми на ются и худо жест венно пос ти га ются крымс кие 
реа лии. Об этом, в част ности, сви де тель ст вуют такие стихи как «Гре чес кая 
пес ня», «Элла да», «Ста ри на», «К Марье Потоц кой», бал лада «Брат с сест рой», 
дра ма ти чес кая поэма «Пан ти ка пей», пьеса «Эллины Тав ри ды».

Кі раль Сидір Сте па но вич,
за ві ду вач від ділу наці о наль ної біб лі ог ра фії Наці о наль ної біб лі о теки Укра ї ни 
імені В. І. Вер надсь кого, док тор філо ло гіч них наук

З істо рії чесько-сло ваць ких літе ра турно-твор чих кон так тів 
В. Кос тю ченка та І. Чен дея (за мате рі а лами неопуб лі ко ва ної 

епі сто ляр ної спадщини)

На мате рі алі неопуб лі ко ва ної епі сто ляр ної спад щини літе ра ту роз навця 
В. Кос тю ченка й письмен ника І. Чен дея, зок рема їхнього лис ту вання зі сла віс тами 
М. Неврлі та М. Мушин кою, роз крито мало ві домі сто рінки з істо рії чесько-
ук ра їнсь ких та сло вацько-укра ї нсь ких літе ра турно-куль тур них зв’яз ків.

На мате ри але неопуб ли ко ван ного эпис то ляр ного насле дия лите ра ту ро веда 
В. Кос тю ченко и писа теля И. Чен дея, в част ности их пере писки со сла вис тами 
М. Неврли и М. Мушин кой, рас к рыты мало из ве с т ные стра ницы из исто рии 
чешско-ук ра инс ких и сло вацко-ук ра инс ких лите ра турно-куль ту р ных связей.
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Кос тиря Борис Мико ла йо вич,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені 
В. І. Вер надсь ко го

Сим во лі стські тен ден ції у тво рах Клима Полі щука про Першу 
сві тову війну та Укра ї нську рево лю цію 1917–1921 рр.

У допо віді наго ло шено, що у тво рах Клима Полі щука про Першу сві тову війну 
помітне зобра ження не стільки подій, скільки пере жи вань. Фабуль ний склад ник 
у них від іг рає незначну роль. Клим Полі щук зобра жу вав рево лю ційну реаль ність 
об’єк тивно, нама га ю чись стати над про ти бор чими сто ро нами у гро ма дянсь кій 
війні. У центрі тво рів про Укра ї нську рево лю цію пос тає доля і пси хо ло гія окре мої 
людини, письмен ник насам пе ред звер та ється до екзис тен ції, інди ві ду аль ного 
буття духовно роз ви не ної осо бис тості. Для зобра ження рево лю цій них бата лій 
у прозі К. Полі щука харак терна хао тич ність, калей дос ко піч ність.

В докладе отме ча ется, что в про из ве де ниях Клима Поли щука о Пер вой 
миро вой войне заметно изоб ра же ние не столько собы тий, сколько пере жи-
ва ний. Фабуль ная сос тав ля ю щая в них играет незна чи тель ную роль. Клим 
Поли щук изоб ра жал рево лю ци он ную реаль ность объ ек тивно, пыта ясь стать 
над про ти во борст ву ю щими сто ро нами в граж данс кой войне. В центре про из ве-
де ний об Укра инс кой рево лю ции – судьба и пси хо ло гия отдель ного чело века, 
писа тель прежде всего обра ща ется к экзис тен ции, инди ви ду аль ному бытию 
духовно раз ви той лич ности. Для изоб ра же ния рево лю ци он ных бата лий в прозе 
К. Поли щука харак терна хао тич ность, калей дос ко пич ность.

The report states that in the works of Klim Polischuk about the First World War, 
a noticeable image is not so much an event as an experience. The fatal component in them 
plays a minor role. Klim Polishchuk portrayed the revolutionary reality objectively, trying 
to become over the opposing sides in the civil war. In the center of the writings about the 
Ukrainian revolution there is a fate and psychology of an individual, the writer primarily 
refers to the existence of the individual being spiritually developed personality. For the 
image of revolutionary battles in the prose of K. Polischuk characterized by chaos, kalei-
doscopicity.

Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Фонду Пре зи ден тів Укра їни Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук

Ім пре сі о ніс тичні риси у твор чості ком по зи тора В. Бар вінсь кого 
та про за їка М. Коцю бинсь кого у зіс тав ному клю чі

Проза М. Коцю бинсь кого ста но вить блис ку чий зра зок діа логу мис тецтва 
слова і таких мис тецтв, як живо пис та музика, зба га чення сло вес ного нара тиву 
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засо бами живо пису та музики. На при кладі опо ві дання М. Коцю бинсь кого 
«Сміх» та новели «У гріш ний світ» дове дено, що вагомим ком по нен том 
у пере дачі пси хо ло гіч них ста нів у тво рах письмен ника була музич ність. Здійс-
нено ана ліз рит міко-син так сич ної орга ні за ції цих тво рів. Пока зано, що твор чості 
Бар вінсь кого та Коцю бинсь кого влас тива поси лена увага до при роди як один 
зі спо со бів уті лення ідеї дос ко на лості, гар мо ній ності, а увага до пси хо ло гізму 
спо рід нює твор чість митців.

Проза М. Коцю бинс кого пред став ляет блес тя щий обра зец диа лога искусства 
слова и таких искусств, как живо пись и музыка, обо га ще ния сло вес ного нар ра тива 
средст вами живо писи и музыки. На при мере расс каза М. Коцю бинс кого «Смех» 
и новеллы «В гре ш ный мир» дока зано, что весо мым ком по нен том в пере даче 
пси хо ло ги чес ких сос то я ний в про из ве де ниях писа теля была музы каль ность. 
Осу ще ств лен ана лиз рит мико-син так си чес кой орга ни за ции этих про из ве де ний. 
Пока зано, что твор честву Бар винс кого и Коцю бинс кого свойст венно уси лен ное 
вни ма ние к при роде как один из спо со бов воп ло ще ния идеи совер шенства, гар мо-
нич ности, а вни ма ние к пси хо ло гизму род нит твор чество ком по зи тора и писателя.

M. Kotsyubinsky’s prose is a brilliant example of the dialogue of the art of the word 
and of such arts as painting and music, the enrichment of verbal narratives by means 
of painting and music. The research of Kotsyubynske ’s story «Laugh» and the novella 
«To the sinful world» proved that a signifi cant component in the transfer of psycho-
logical states in his novels was musicality. The analysis of rhythmic-syntactic organi-
zation of these works is also proposed. It is traced that for the creativity of Barvinsky 
and Kotsyubinsky is characterized with increased attention to nature as one way 
to implement the idea of perfection, harmony and attention to psychological uniting 
creative artists.

Яко венко Яніна Васи лів на,
ас пі рант Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев чен ка

Іс то рична тема тика у твор чості Фран ці шека Равіти-Гав ронсь ко го

Фран ці шек Равіта-Гав ронсь кий – польсь кий письмен ник, істо рик, пуб лі цист, 
який від іг рав важ ливу роль у ста нов ленні нега тив ного образу козака у Польщі. 
Заці кав лення укра ї нсь кою істо рією, її тра ди ці ями та куль ту рою пов’я зані з міс цем 
наро дження письмен ника. Укра їна була сво є рід ною Бать ків щи ною Гав ронсь кого, 
проте роз гля дав він її лише у межах Річ Пос по ли тої. Саме істо рія вза є мин Укра їни 
та Польщі була основ ною темою в його істо рич них худож ніх тво рах. Равіта-
Гав ронсь кий пере жив пев ний етап ста нов лення письмен ника, не істо рика, що, 
без пе речно, від обра жа ється в його тво рах на істо ричну тема тику. Не зав жди 
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він дотри му вався істо рич ної об’єк тив ності, праг нувши пере дати власні думки 
та пере ко нання через героїв своїх тво рів. Тому дос лі дження твор чості цього 
письмен ника ХІХ ст. є акту аль ним для роз уміння спіль ної польсько-ук ра їнсь кої 
худо ж ньої та істо рич ної прози.

Franciszek Rawita-Gawroński – polski pisarz, historyk oraz publicysta, który 
odegrał ważną rolę w kształtowaniu niegatywnego stereotypu Kozaka w Polsce. 
Zainteresowania ukraińską historią, jej tradycjami a kulturą, są związane z miejscem 
urodzenia pisarza. Ukraina była swoistą Ojczyzną Gawrońskiego. Właśnie, 
historia relacji Ukrainy i Polski była podstawowym tematem w twórczości autora. 
Rawita-Gawroński przeżył etap kształtowania się jako pisarza, lecz nie historyka, 
co niewątpliwie odzwierciedla się na jego utworach historycznych. Chyba nie zawsze 
dostrzegał się obiektywności, żądawszy, z kolei, przekazać i określić swoje własne 
poglądy i przekonania w ustach bohaterów własnych utworów. Podsumowując, należy 
zwrócić uwagę na konieczność przeprowadzenia badania twórczości wymienionego 
pisarza XIX wieku, ponieważ problem ten jest aktualnym dla zrozumienia wspólnej 
polsko-ukraińskiej literackiej oraz historycznej prozy.

Franсisek Rawita-Gawroński is a Polish writer, historian and publicist who 
played an important role in the formation of a negative image of a cossack in Poland. 
The interest in Ukrainian history, its traditions and culture is connected with the birth-
place of the writer. Ukraine was a kind of homeland of Gawroński, it was considered 
only within the borders of the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was the history 
of the relations between Ukraine and Poland that was the main theme in the author’s 
historical works of art. Rawita-Gawroński experienced a certain stage in the formation 
of a writer, not a historian, which is undoubtedly refl ected in his works on historical 
subjects. Not always he adhered to historical objectivity, seeking, in turn, to convey his 
own thoughts and beliefs through the heroes of his works. Therefore, the study of the 
works of this writer of the nineteenth century is relevant to understanding the common 
Polish-Ukrainian artistic and historical prose.
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Сек ція 3. Мис тецт воз навство, фоль к ло рис тика, етно ло гія

Ко зар Лідія Петрівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни

До роз гляду руко пис ної збірки при слі в’їв і при ка зок 
Марії Грін ченко та інших гро мадсь ких дія чів 

(за архів ними мате рі а лами ІМФЕ НАНУ)

Ма рія Грін ченко [ді воче прі звище Гла ди ліна, псев до німи і крип то німи – 
М. Загірня, М. Чай ченко, М. Доленко, М. Г., М. З. та ін.; 01.06.1863 р., м. Бого ду хів 
на Хар ків щині – 15.07.1928, м. Київ] – укра ї нська гро мадсько-куль турна діячка, 
фоль к ло ристка, письмен ниця, лек си ког раф, перек ла дач, педа гог, автор понад 
90 дру ко ва них праць. Ціка вість до народ ної твор чості не поли шала її впро довж 
усього життя. У 1913 р. вона пере дала Етног ра фіч ній комі сії НТШ мону мен тальне 
зіб рання укра ї нсь ких при слі в’їв і при ка зок. Проте вони не були опуб лі ко вані, 
а зали ши лися в руко пис ному фонді Етног ра фіч ної комі сії, який зараз збе рі га ється 
в ІМФЕ НАНУ (454 арк). Як видно з напи сів на збір нику, при слі в’я зби ра лися 
гро мадсь ким кош том у різ них міс це вос тях Укра їни. При слі в’я і при казки сис те-
ма ти зо вано у видові й родові групи, що від по ві да ють бага то ві ко вим укла дам 
родин ного й сус піль ного життя наро ду, – «Світ», «Огонь», «Вода», «Ліс», 
«Людина та її фізич ний стан», «Рід», «Людина як сус пільна оди ниця, її праця, 
навко лишнє ото чення, майно і под.», «Пред мети і про дукти гос по да рю вання, 
дозвілля і подібне, доля». Нуме ра ція зраз ків нара хо вує понад 12 тисяч оди ниць, 
проте мало не до кож ного при слі в’я чи при казки дода ються їх варі анти, яких 
у кілька разів більше. Подібно до збірки М. Номиса, збірка паре мій М. Грін ченко 
за всіма озна ками роз ра хо вана на те, щоб з мате рі алу вивести харак те рис тику 
укра ї нсь кого народу, його життя, ство рити образ нації.

Ма рия Грин ченко [де ви чья фами лия Гла ди лина, псев до нимы и крип то нимы – 
М. Загирня, М. Чай ченко, М. Доленко, М. Г., М. З. и др .; 01.06.1863 г., г. Бого ду хов 
в Харь ковс кой области – 15.07.1928, г. Киев] – укра инс кий общест венно-куль ту-
р ный дея тель, фоль к ло ристка, писа тель ница, лек си ког раф, пере вод чица, педа гог, 
автор более 90 печа т ных работ. Инте рес к народ ному твор честву не остав лял 
ее в тече ние всей жизни. В 1913 г. она пере дала Этног ра фи чес кой комис сии 
НОШ мону мен таль ное соб ра ние укра инс ких пос ло виц и пого во рок. Однако они 
не были опуб ли ко ваны, а оста лись в руко пис ном фонде Этног ра фи чес кой комис-
сии, сей час хра нятся в ИИФЭ НАНУ (454 л). Как видно из над пи сей на сбор нике, 
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пос ло вицы соби ра лись на общест вен ные средства в раз ли ч ных мест нос тях 
Укра ины. Пос ло вицы и пого ворки сис те ма ти зи ро ваны в видо вые и родо вые 
гру ппы, соот ветст ву ю щие мно го ве ко вому укладу семей ной и общест вен ной 
жизни наро да, – «Мир», «Огонь», «Вода», «Лес», «Чело век и его физи чес кое 
сос то я ние», «Род», «Чело век как общест вен ная еди ница, его труд, окру жа ю щая 
среда, иму щество и под.», «Пред меты и про ду кты хозяйст во ва ния, досуг и т. п., 
судь ба». Нуме ра ция образ цов нас чи ты вает более 12 тысяч еди ниц, однако почти 
к каж дой пос ло вице или пого ворке добав лены их вари а нты, кото рых в несколько 
раз больше. Подобно сбор нику М. Номиса, сбор ник паре мий М. Грин ченко 
по всем при зна кам расс чи тан на то, чтобы из мате ри ала вывести харак те рис тику 
укра инс кого народа, его жизни, соз дать образ нации.

Maria Grinchenko [maiden name Gladilina, pseudonyms and kriptonimy – 
M. Zagirnya, M. Chaychenko, M. Dolenko, M., M.Z. and etc.; 01.06.1863 year., 
Bogodukhov in the Kharkiv region – July 15, 1928, Kiev.] – Ukrainian social and 
cultural activist, folklorist, writer, lexicographer, translator, teacher, author of more than 
90 publications. Interest in folk art did not leave her throughout her life. In 1913, she 
gave the ethnographic commission of the NOSH a monumental collection of Ukrainian 
proverbs and sayings. However, they were not published, but remained in the handwriting 
fund of the ethnographic commission, now stored in the Institute (454 liters). As can 
be seen from the inscriptions on the collection, proverbs were collected by public means 
in various localities of Ukraine. Proverbs and sayings are systematized into species 
and clan groups corresponding to centuries-old ways of family and social life of the 
people – Mir, Fire, Water, Les, Lord, Shrink !, Man and his physical state, Rod, Man 
as a social unit, his work, the environment, property and under, Objects and products 
of management, leisure, etc., fate. The numbering of samples is more than 12,000 units, 
but almost every proverb or proverb is added with their variants, which are several 
times larger. Like M. Nomis’s collection, M. Grinchenko’s collection of paremias by all 
signs is calculated on that from a material to deduce the characteristic of the Ukrainian 
people, its life, to create an image of the nation.

Ку цир Тетяна Васи лів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту наро доз навства НАН Укра ї ни

Зна чення орна менту в укра ї нсько-ли товсь ких сту діях 
народ ного мис тецтва початку ХХІ ст.

По ши рення між дис цип лі нар них сту дій у різ них галу зях науки остан нього 
часу спо ну кає до від ходу від тра ди цій них мето дів та пошуку нових засо бів висвіт-
лення окре мих питань. Одним з таких є вивчення особ ли вос тей влас ної куль тури 
через порів няння її із сусід німи. Різ но ма ніття мате рі а лів, тех нік та ком по зи-
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цій них під хо дів у різ них галу зях народ ного мис тецтва зумо вило пот ребу пошуку 
спіль ного, об’єд ну валь ного, що стало пев ним мар ке ром, який виріз няє укра ї-
нське народне мис тецтво. Такою спо луч ною лан кою став орна мент, який завдяки 
особ ли вос тям тра ди цій ної пере дачі знань дій шов до нас від най дав ні ших часів 
у чис лен них варі а ціях, не втра тивши при цьому своєї зна ко вої та худо ж ньо-
ес те тич ної функ ції. Пошук спіль ного у царині народ ного орна менту від кри ває 
широкі мож ли вості для дос лід ни ків, оскільки він є транс ля то ром знань на вер ти-
каль ному (крі зь ча со во му) та гори зон таль ному (міжет ніч но му) рів нях. У статті 
висвіт лю ється дос від укра ї нсько-ли товсь ких дос лі джень народ ного мис тецтва, 
резуль та том якого став між на род ний грант «Орна мен тика етног ра фіч ного 
текс тилю Захід ної Укра їни та Литви: уні вер сальні та уні кальні пара мет ри».

Расп рост ра не ние меж дис цип ли на р ных исс ле до ва ний в раз ли ч ных облас тях 
науки в пос лед нее время побуж дает к отказу от тра ди ци он ных мето дов и поиску 
новых средств осве ще ния отдель ных тем. Одним из таких явля ется изу че ние 
осо бен нос тей собст вен ной куль туры пос редст вом срав не ния ее с куль ту рой 
сосед них этно сов. Мно го об ра зие мате ри а лов, тех ник и ком по зи ци он ных 
под хо дов в раз ли ч ных отрас лях народ ного искусства обус ло вило необ хо ди мость 
поиска общего, объ е ди ня ю щего, того, что стало бы опре де лен ным мар ке ром, 
отли ча ю щим укра инс кое народ ное искусство. Таким свя зу ю щим зве ном стал 
орна мент, кото рый бла го даря осо бен нос тям тра ди ци он ной пере дачи зна ний 
дошел до нас через века в мно го чис лен ных вари а циях, не поте ряв при этом 
своей зна ко вой и худо жест венно-эс те ти чес кой функ ции. Поиск общего в области 
народ ного орна мента отк ры вает широ кие воз мож ности для исс ле до ва те лей, 
пос кольку он выс ту пает транс ля то ром зна ний на вер ти каль ном (скво зь в ре-
мен ном) и гори зон таль ном (межэ т ни чес ком) уров нях. В ста тье расс мат ри ва ется 
опыт укра инско-ли товс ких исс ле до ва ний народ ного искусства, резуль та том 
кото рого стал меж ду на ро д ный грант «Орна мен тика этног ра фи чес кого текс тиля 
Запад ной Укра ины и Литвы: уни вер саль ные и уни каль ные пара ме т ры».

Interdisciplinary studies’ spread in various fi elds of science in recent times has led 
to a departure from traditional methods and the search for new ways to the elucidation 
certain issues. One of these is the study own culture’s features through comparison with 
neighbouring ones. The materials, techniques and compositional approaches variety 
in folk art predetermines to the need for a search some mutual, uniting feature, which 
became distinct Ukrainian folk art’s marker. Thus, folk ornament became a link which 
came to us from the ancient times in numerous variations without losing its signifi -
cance, artistic and aesthetic function due to the peculiarities knowledge’s traditional 
transfer. Searching for common in the folk ornament fi eld opens up broad opportunities 
for researchers, acting as a translator of knowledge on the vertical (intra current) and 
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horizontal (interethnic) levels. In the paper the Ukrainian-Lithuanian folk art studios’ 
experience is discussed. Their result the international grant «Ornamentation of West 
Ukrainian and Lithuanian Folk Textile: Universal and Unique Parameters» was become.

Вол ко ві чер Тетяна Михай лів на,
ас пі рант Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики та етно ло гії ім. М. Т. Риль-
сь кого НАН Укра ї ни

Дже рела світ лин виши тих напи сів (кінець ХІХ – перша 
поло вина ХХ ст.) та сучас них комен та рів до них

Ви шиті написи як фоль к лорні тексти досі не були об’єк том спе ці аль ного 
дос лі дження. Від по відно, не було єди ного ваго мого зіб рання епіг ра фіч них 
текс тиль них виро бів. Поо ди нокі зразки, що міс тяться в окре мих (дер жав них 
чи при ват них) колек ціях виши вок, засвід чу ють лише сам факт побу ту вання 
текс тиль них виро бів з напи сами, але не дають ціліс ного уяв лення про вишиті 
вер бально-ві зу альні тексти як явище народ ної куль тури. Отже, нашим завдан ням 
було від найти яко мога більше зраз ків (на сьо годні маємо 1605 оди ниць) з метою 
вияв лення цього фено мену – виши вання сло весно-ві зу аль них текс тів напри-
кінці ΧΙΧ – пер шій поло вині ΧΧ ст. Упро довж 2013–2018 рр. активно ведеться 
зби рання мате рі алу від при ват них осіб, на рин ках, ярмар ках, вистав ках, в антик-
вар них мага зи нах, у музеях, шко лах та біб лі о те ках Укра їни, а також за її межами. 
Вагома частка оди ниць фік су ється на різ них веб-сай тах. Крім того, до ана лізу 
залу чені світ лини з дру ко ва них нау ко вих та по пуляр них видань. Зва жа ючи 
на склад ність збору такого спе ци фіч ного мате рі алу, можемо твер дити, що цін ним 
дже ре лом для нас є кожне зіб рання, яке міс тить хоча б один епіг ра фіч ний виши тий 
виріб. Дже рельна база мате рі алу скла да ється з двох груп: голов ної – дже рель ної 
бази фотог ра фій епіг ра фіч них текс тиль них виро бів та додат ко вої – дже рель ної 
бази сучас них комен та рів до виши тих написів.

Вы ши тые над писи как фоль к ло р ные тек сты до сих пор не были объ ек том 
спе ци аль ного исс ле до ва ния. Соот ветст венно, не было и еди ного весо мого 
соб ра ния эпиг ра фи чес ких текс тиль ных изде лий. Еди ни ч ные обра зцы, кото рые 
содер жатся в отдель ных (госу дарст вен ных или час т ных) кол лек циях выши вок, 
сви де тель ст вуют лишь о самом факте быто ва ния текс тиль ных изде лий с над пи-
сями, но не дают цело ст ного пред став ле ния о выши тых вер бально-ви зу аль ных 
текс тах как о явле нии народ ной куль туры. Таким обра зом, нашей зада чей было 
оты с кать как можно больше образ цов (на сегодня имеем 1605 еди ниц) с целью 
отк ры тия этого фено мена – выши ва ния сло весно-ви зу аль ных текс тов в конце 
ΧΙΧ – пер вой поло вине ΧΧ вв. На про тя же нии 2013–2018 гг. активно ведё тся сбор 
мате ри ала от час т ных лиц, на рын ках, ярмар ках, в антик ва р ных мага зи нах, музеях, 
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шко лах и биб ли о те ках Укра ины, а также за её пре де лами. Зна чи тель ная часть 
еди ниц фик си ру ется на раз ных веб-сай тах. Кроме того, к ана лизу при вле чены 
фотог ра фии из печа т ных нау ч ных и по пуля р ных изда ний. Учи ты вая слож ности 
сбора такого спе ци фи чес кого мате ри ала, можем утверж дать, что цен ным источ-
ни ком для нас явля ется каж дое соб ра ние, кото рое содер жит по край ней мере одно 
эпиг ра фи чес кое выши тое изде лие. Источ ни ко вая база мате ри ала сос тоит из двух 
групп: основ ной – источ ни ко вой базы фотог ра фий эпиг ра фи чес ких текс тиль ных 
изде лий и допол ни тель ной – источ ни ко вой базы сов ре мен ных ком мен та риев 
к выши тым надписям.

Embroidered inscriptions as folk texts have not been a subject area of a special 
investigation. There also have not been a unifi ed greater collection of epigraphic textiles. 
Isolated samples which are in separate (State or private) collections indicate only the 
existence of textiles with inscriptions, but they do not present a comprehensive picture 
of the embroidered verbal and visual culture as a phenomenon of folk culture. Therefore, 
I set myself the goal to fi nd as many items as possible (now I have 1605 items) in order 
to discover this phenomenon –embroidering the verbal and visual texts in the end of the 
19 th century till the fi rst half of the 20 th century. During 2013–2018, the material has 
been actively gathering from private persons, in markets, fairs, antique stores, 
museums, schools and libraries of Ukraine, as well as in foreign countries. 
A signifi cant part of material is fi xed on the Internet. In addition, I also included 
photos from print academic and mass literature. Taking into consideration the 
diffi  culties in collecting such a specifi c material, each resource with at least 
one item is valuable. The source research base consists of two groups: the 
main one – the sources of epigraphic embroidered products and the additional 
one – the sources of comments concerning textile products with inscriptions.

Ка ра цуба Мирос лава Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни

Мо тив смерті у народ ній баладі пів ден них сло в’ян: 
спроба типо ло гіч ного зіс тав лен ня

Смерть у тра ди цій ній баладі, ідеться про смерть одного із чле нів родини, може 
висту пати основ ним об’єк том зобра ження, а також лише однією із сюжет них 
колі зій тексту. Але неза лежно від місця в сюжет ній струк турі (клю чо вого 
чи допо між но го) смерть є визнач ною екст ра ор ди нар ною подією. Місце, де героя 
чи геро їню спіт кала смерть, чи її при чина можуть бути різ ни ми, – у резуль таті 
війсь ко вого кон ф лікту, через важку хво робу, не в останню чергу і в резуль таті 
кон ф лік тів у межах сім’ї.
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По ка зо вим і ціка вим є спо сіб пере дачі новини про смерть – адре сан том висту пає 
сама людина, що поми рає, або сві док її смерті. Зустрі ча ються також ситу а ції, коли 
звістку про смерть пере си ла ють у вигляді листа, пере да ють із служ ни цею, пере си-
ла ють із пта хом тощо. Пока зово, що адре са том такого пові дом лення зазви чай 
висту па ють особи жіно чої статі – члени родини: мати, дру жина, сестра. Іс то рія 
смерті героя, що гине на полі бою, часто пода ється у рет ро спек тиві із залу чен ням 
гріз них перес то рог, напри клад зга ду ється про низ ли вий крик ворона чи іншого 
хижого птаха. Часто отри мана новина про наступну (перед ба че ну) смерть члена 
родини у часо вому від но шенні збі га ється із його реаль ною смертю. У межах 
допо віді ста вимо собі за мету про сте жити вико рис тання цих та інших еле мен тів 
у текс то вих зраз ках народ них бал лад різ них пів ден нос ло в’янсь ких народів.

Смерть в тра ди ци он ной бал ладе, в основ ном речь идет о смерти одного 
из чле нов семьи, может выс ту пать осно в ным объ ек том изоб ра же ния, а также 
всего лишь одной из сюже т ных кол ли зий текста. Но неза ви симо от места 
в сюжет ной струк туре (клю че вого или вспо мо га тель но го) смерть выс ту пает 
экст ра ор ди на р ным собы тием. Место, где героя или геро иню пос тигла смерть, 
или её при чины могут быть раз ли ч ны ми, – в резуль тате воен ного кон ф ликта, 
вследст вие тяже лой болезни, не в пос лед нюю оче редь и в резуль тате кон ф лик тов 
в семье. Пока за тель ным и важ ным явля ется и спо соб пере дачи новости о смерти – 
адре сан том выс ту пает сам чело век, кото рый уми рает, либо сви де тель его смерти. 
Встре ча ются такие ситу а ции, когда извес тие о смерти пере сы лают в виде 
письма, пере дают со слу жан кой, пере сы лают с пти цей и т. д. А адре са том такого 
сооб ще ния обы чно выс ту пают пред ста ви тели женс кого пола – члены семьи: 
мать, жена, сестра. Ис то рия смерти героя, кото рый гиб нет на поле брани, часто 
пода ется в рет ро спек тиве, с при вле че нием гро з ных пре дуп реж де ний, напри мер 
упо ми на ется прон зи тель ный крик ворона или дру гой хищ ной птицы. Часто 
полу чен ная новость о буду щей (ожи да е мой) смерти члена семьи во вре мен ном 
отно ше нии сов па дает с его реаль ной сме р тью. В рам ках сооб ще ния пос тав лена 
цель про сле дить исполь зо ва ние этих и дру гих эле мен тов в текс то вых образ цах 
народ ных бал лад раз ных южнос ла вянс ких народов.

The death is in a traditional ballad, mainly the question is about death of one 
of family members, can come forward the basic object of image, and also just one 
of with a plot collisions of text. But regardless of place in a with a plot structure (key 
or auxiliary), death comes forward an extraordinary event. Place, where a hero or heroine 
die, or her reasons can be diff erent, – as a result of military confl ict, because of grave 
illness, not in the last turn and as a result of confl icts in family. Model and important 
is a method of transmission of news about death – a man that dies, or witness of his 
death, comes forward a sender. There are such situations, when information about death 
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is sent as a letter, pass with a maid, send with a bird etc. And usually the representatives 
of women come forward the addressee of such report are family members: mother, 
wife, sister. History of death of hero, that perishes on the fi eld of battle, often given 
in history, with bringing in of the threatening warning, for example, by the squawk 
of raven or other predatory bird. Often got news about future (expected) death of family 
member in relation coincides with his real death. Within the framework of report we put 
to itself for an aim to trace the use these and other elements in the text standards of folk 
ballads of diff erent of South Slavic people.

Ко валь-Фу чило Ірина Мирос ла вів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра ї ни

Ус но іс то ричні опо віді як куль тур ний код

У допо віді зроб лено спробу пред ста вити увесь масив усно іс то рич них 
опо ві дей як один із куль тур них кодів, форму вира ження куль тури (поряд з іншими 
фор мами: мовою, літе ра ту рою, фоль к ло ром, мис тецт вом, риту а лом тощо). Код – 
це набір зна ків для вира ження пев ного змісту, побу дови текс тів (пові дом лень). 
Існу ють три основні вимоги до цього набору зна ків: гомо ген ність (субс ти ту ційна 
одно рід ність), зміс това (семан тична, функ ці о наль на) єдність, кон вен ці о наль-
ність («домов ле ність» корис ту ва чів про зна чення зна ків). Вер ба лі зу ючи своє 
життя, опо ві дач за допо мо гою мови кон вер тує здо бу тий дос від у текст. Вод но час 
цей текст стає пев ним кодом для про чи тання сві то гляд них наста нов його автора. 
Такий код можна умовно назвати кон цеп ту аль ним кодом. Його субс тан ці ями 
є певні мен тальні сут ності, оди ниці змісту (кон цепти, ідеї, моти ви), які пов’я зані 
з різ ними мате рі аль ними вті лен нями цього змісту.

В докладе предп ри нята попы тка пред ста вить весь мас сив уст но ис то ри чес ких 
расс ка зов как один из куль ту р ных кодов, форму выра же ния куль туры (наряду 
с дру гими фор мами: язы ком, лите ра ту рой, фоль к ло ром, искусст вом, риту а лом 
и пр.). Код – это набор зна ков для выра же ния опре де лен ного содер жа ния, пост ро-
е ния текс тов (сооб ще ний). 

Сущест вуют три осно в ных тре бо ва ния к этому набору зна ков: гомо ген-
ность (субс ти ту ци о наль ная одно род ность), содер жа тель ное (семан ти чес кое, 
функ ци о наль ное) единство, кон вен ци о наль ность («дого во рен ность» поль зо-
ва те лей о зна че нии зна ков). Вер ба ли зи руя свою жизнь, расс каз чик с помо щью 
языка кон вер ти рует полу чен ный опыт в текст. В то же время этот текст ста но вится 
опре де лен ным кодом для проч те ния миро возз рен чес ких уста но вок его автора. 
Такой код можно условно назвать кон цеп ту аль ным кодом. Его субс тан ци ями 
явля ются опре де лен ные мен таль ные сущ ности, еди ницы содер жа ния (кон це пты, 
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идеи, моти вы), свя зан ные с раз ли ч ными мате ри аль ными воп ло ще ни ями этого 
содер жа ния.

The report attempts to present the whole set of oral histories as one of the cultural 
codes, the form of expression of culture (along with other forms: language, literature, 
folklore, art, ritual, etc.). Code – a set of signs for the expression of certain content, 
the construction of texts (messages). There are three basic requirements for this set 
of signs: homogeneity (substitutional uniformity), meaningful (semantic, functional) 
unity, conventionality («agreement» between users about the meaning of signs). Verbal-
izing his life, the narrator uses the language to convert the received experience into text. 
At the same time, this text becomes a specifi c code for reading the author’s worldview. 
Such code can be conditionally called a conceptual code. Its substances have certain 
mental essences, units of content (concepts, ideas, motives) associated with various 
material incarnations of this content.

Ро сул Тетяна Іванівна,
до цент кафедри істо рії Укра їни Ужго родсь кого наці о наль ного уні вер си те ту

Хро но топ Під кар патсь кої Русі в твор чості чехос ло ваць ких мит ців 
між во єн ного пері о ду

По лі тика пер шої Чехос ло ваць кої рес пуб ліки спри яла нала го дженню 
куль тур них зв’яз ків між центром і пери фе рією, зок рема, най від да ле ні шою 
схід ною час ти ною дер жави – Під кар патсь кою Руссю. Адмі ніст ра тивні заходи 
в цьому напрямі перед ба чали вклю чення регі ону в інфор ма цій ний прос тір кра їни, 
сти му ля цію турис тич ного біз несу, роз бу дову інфра струк тури тощо. Фор му ванню 
худо ж нього образу регі ону і його меш кан ців між во єн ної доби спри яли чеські 
й сло вацькі письмен ники та музи канти, які від ві дали Під кар патську Русь і вті лили 
власне бачення часоп рос тору у мис тець ких фор мах. Хро но топ краю у тво рах 
В. Ван чури, С. К. Неймана, І. Оль б рахта, К. Чапека, Я. Затло у кала і Є. Сухоня 
ана лі зу ється на трьох рів нях: топо гра фіч ному, пси хо ло гіч ному й мета фі зич ному. 
Топо гра фіч ний хро но топ про сяк ну тий захоп ле ним опи сом прек рас ної пер во-
здан ної при роди Вер хо вини. Пси хо ло гіч ний являє собою кон гло ме рат пси хо-
ло гіч них рис селян, які сфор му ва лися вна слі док впливу пат рі ар халь ної етики 
з одного боку, і тиску неспри ят ли вих соці ально-еко но міч них умов – з іншого. 
Мета фі зич ний хро но топ вияв ляє авторську сим па тію до Під кар патсь кої Русі 
й бажання яск ра віше роз крити правду життя.

Politika první Československé republiky přispěla k budování kulturních vztahů mezi 
centrem a periferií, zejména v nejvíce odlehlé východní část státu – Podkarpatské Rusi. 
Administrativní kroky v tomto směru stanovili začlenění regionu k statni informační 
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prostoru, podporu cestovního ruchu, rozvoj infrastruktury atd. Vytvoření uměleckého 
obrazu regionu a jeho obyvatelja meziválečné éry přispěly české a slovenské spisovatelé 
a hudebníci, kteří navštívili Podkarpatsku Rus a přeložili vlastní viděni času a prostoru 
v uměleckých formách. Chronotop regionu v spisy V. Vančura, S. K. Neumanna, 
I. Olbrachta, K. Čapeka, J. Zatloukala, E. Suchona je analyzoványi na třech úrovních: 
topografi ckém, psychologickém a metafyzickém. Topografi cký chronotop přichycený 
nadšený popisem krásné nedotčené přírody Verchoviný. Psychologický představuje 
konglomerát psychických vlastností rolníků, které se zformovaly v důsledku vlivu patri-
archální etiky a tlaku nepříznivých sociálně-ekonomických podmínek. Metafyzický 
chronotop přináší autorovu sympatie k Podkarpatské Rusi a touhy jasnější a odhalit 
pravdu života.

Politics of the fi rst Czechoslovak republic assisted adjusting of cultural connec-
tions between a center and periphery, in particular, by the remotest east part of the 
state – Carpathian Ruthenia. Administrative events in this direction envisaged plugging 
of region in informative space of country, stimulation of tourist business, development 
of infrastructure and other. Forming of image of region and his habitants of interwar 
was assisted by the Czech and Slovakia writers and musicians that visited Carpathian 
Ruthenia and incarnated own vision of time and space in artistic forms. The chronotope 
of edge is in works of V. Vanchura, S. K. Neumann, I. Olbrakht, K. Chapek, J. Zatloukal, 
E. Suchon analyses on three levels: topographical, psychological and metaphysical. 
The topographical chronotope saturated with the trapped description of wonderful 
primordial nature of Verkhovyna. The psychological chronotope shows a conglomerate 
of psychological lines of peasants, that was formed as a result of infl uence of patriarchal 
ethics and pressure of unfavorable socio-economic terms. The metaphysical chronotope 
fi nds out the authorial liking to Carpathian Ruthenia and desire brighter to expose the 
true of life.

Шев чук Тетяна Мико ла їв на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук

Ле генди про церкву, що «про ва ли лася крізь зем лю», у кон тексті 
укра ї нсько-єв рейсь ких фоль к лор них кон так тів

У допо віді роз гля да ється поши рена в укра ї нсь кій фоль к лор ній прозі легенда 
про церкву, що «про ва ли лася крізь зем лю» вна слі док пору шення риту аль ної 
пове дінки в про цесі обряду похо вання цадика. Подібні тексти фік су ва лися 
зби ра чами фоль к лору про тя гом ХІХ–ХХІ ст., їхній функ ці о наль ній атри бу ції 
при свя чені праці М. Сум цова, В. Перетца, Н. Савуш кі ної, О. Пан ченка та ін. 
О. Пан ченко (стаття «“Про ва лив ша яся цер ковьˮ: архе о ло гия и фоль к лор», 1995) 
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вба чає у цих текс тах сво є рід ний мате ріал для вивчення «міфо ло гії прос то ру», 
кон ф лікту сак раль ного і про фан ного, нас лід ком якого є пере мі щення сак раль ного 
об’єкта (церк ви) в «інший світ». Серед фоль к лор них текс тів, запи са них від євреїв 
Жито мир щини напри кінці 1920-х років, зок рема у Звя гелі (Новог рад-Во линсь кий), 
є й легенда про цадика: вна слі док кон ф лікту під час його похо вання «пішла під 
зем лю» церква в м. Дубно. У цьому тексті народ ної легенди, що атри бу то вана 
як «Казка про одного цади ка» й запи сана від єврейсь кого опо ві дача, про сте жу ється 
кон та мі на ція моти вів укра ї нсь кої та єврейсь кої фоль к лор ної прози.

В докладе расс мат ри ва ется расп рост ра нен ная в укра инс кой фоль к лор ной 
прозе легенда о церкви, про ва лив шейся в резуль тате нару ше ния риту аль ного 
пове де ния при пог ре бе нии цадика. Подо б ные тек сты фик си ро ва лись соби ра-
те лями фоль к лора на про тя же нии ХІХ–ХХІ вв., их функ ци о наль ной атри бу ции 
пос вя щены исс ле до ва ния Н. Сум цова, В. Перетца, Н. Савуш ки ной, А. Пан ченко 
и др. А. Пан ченко (ста тья «“Про ва лив ша яся цер ковьˮ: архе о ло гия и фоль к-
лор», 1995) расс мат ри вает эти тек сты как сво е об ра з ный мате риал для изу че ния 
«мифо ло гии про странст ва», кон ф ликта сак раль ного и про фан ного, вследст вие 
чего про ис хо дит пере ме ще ние сак раль ного объ екта (церк ви) в «иной мир». 
Среди фоль к ло р ных текс тов, запи сан ных от евреев Жито мир щины в конце 
1920-х годов (Звя гель, сов ре мен ный Новог рад-Во лынс кий), сох ра ни лась 
и легенда о цадике: в резуль тате кон ф ликта во время его пог ре бе ния «ушла под 
зем лю» цер ковь в г. Дубно. В этом тексте народ ной леге нды, атри бу ти ро ван ной 
как «Сказка об одном цади ке» и запи сан ной от еврейс кого расс каз чика, про смат-
ри ва ется кон та ми на ция моти вов укра инс кой и еврейс кой фоль к лор ной прозы.

The author analyzed the composition of the Jewish folk legend about churches 
gone underground recorded in 1928. The Jewish-Ukrainian folk communications are 
manifested in contamination the legend’s motif of miraculous disappearance of a sacred 
object and motif of news. In the legend about Jewish tzadik the narrator talks about 
breaking the ritual of burial and its result.

Ше вер нога Мар га рита Воло ди ми рів на,
учи тель-ме то дист Рах нівсь кого навчально-ви хов ного ком плексу «ЗОШ І–ІІІ 
сту пе нів, ДНЗ» Дуна є вець кої місь кої ради Хмель ниць кої облас ті

Ан тро по мор фіч ний образ Долі у віру ван нях укра їн ців

Ха рак тер ною особ ли вістю сві то гляду укра їн ців є антро по мор фі за ція не лише 
сти хій, сил при роди, а й деяких явищ соці аль ного харак теру, у тому числі 
й Долі. У допо віді роз гля да ються легенди й пере кази про Долю, запи сані в селах 
Дуна є вець кого району Хмель ниць кої області (Укра ї на), а також їх зіс тав лення 
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з мораль ними при нци пами укра їн ців. У ста ро дав ніх леген дах Доля висту пає 
в образі жінки, від якої зале жить доб ро бут людини. У наш час, незва жа ючи 
на тех ніч ний про грес і висо кий рівень інфор ма цій них тех но ло гій, про дов жує 
вини кати без ліч пере ка зів, у яких ідеться про невід во рот ність долі. Проте Доля 
в них під ні ма ється на вищий щабель сприй няття: це вже не істота, а Божий про ми-
сел, що вка зує на від по відні зміни в релі гій ному сві то гляді. Тому дос лі дження 
народ них уяв лень про долю має велику перс пек тиву.

Ха рак тер ной осо бен но с тью миро возз ре ния укра ин цев явля ется антро по мор-
фи за ция не только сти хий, сил при роды, но и неко то рых явле ний соци аль ного 
харак тера, в том числе и Судьбы. В докладе расс мат ри ва ются леге нды и пре да ния 
о Судьбе, запи сан ные в селах Дуна е вец кого района Хмель ниц кой области (Укра-
и на), а также их сопос тав ле ние с мораль ными при нци пами укра ин цев. В дав них 
леген дах Судьба выс ту пает в образе жен щины, от кото рой зави сит бла го по лу чие 
чело века. В наше время, несмотря на тех ни чес кий про гресс и высо кий уро вень 
инфор ма ци он ных тех но ло гий, про дол жает воз ни кать мно жество легенд, в кото рых 
гово рится о неот в ра ти мости судьбы. Однако Судьба в них под ни ма ется на более 
высо кую сту пень восп ри я тия: это уже не существо, а Божий про мы сел, что ука зы-
вает на соот ветст ву ю щие изме не ния в рели ги оз ном миро возз ре нии. Поэ тому 
исс ле до ва ние народ ных пред став ле ний о судьбе имеет боль шую перс пек тиву.

The characteristic feature of the Ukrainians’ worldview is the anthropomorphization 
of not only elements, forces of nature, but also some social phenomena, including Fate. 
The report deals with legends and legends about the Fate which were recorded in the 
villages of the Dunaevetsky district of the Khmelnytsky region (Ukraine), as well 
as their comparison with the moral principles of Ukrainians. In the ancient legends, 
Fate acts as a woman, on which the welfare of a person depends. In our time, despite 
the technical progress and the high level of information technology, there continue 
to be many transmissions that refer to the inevitability of fate. However, Fate in them 
rises to a higher level of perception: it is no longer a being, but God’s will, indicating 
the corresponding changes in the religious worldview. Therefore, the study of people’s 
ideas about fate has a great perspective.

Тре бик Ольга Сер гі їв на,
стар ший викла дач Дер жав ного уні вер си тету теле ко му ні ка цій

Сю жети і струк тури маят ни ко вої куму ля ції в укра ї нсь ких 
народ них каз ках

У допо віді здійс нено ана ліз куму ля тив них каз ко вих текс тів з маят ни ко вою 
куму ля цією. Дано визна чення тер міна «маят ни кова куму ля ція»; про ана лі зо вано 
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тексти із цим типом куму ля ції. Запро по но вано інва рі антну струк туру маят ни ко вої 
куму ля ції. Авто ром роз гля нуто каз кові сюжети з куму ля цією цього типу. А саме 
АТ 545 («Жура вель та лисич ка») та власне укра ї нські («Робоча жін ка», «Горе»).

В докладе осу ще ств лен ана лиз куму ля ти в ных ска зо ч ных текс тов с маят ни-
ко вой куму ля цией. Дано опре де ле ние тер мина «маят ни ко вая куму ля ция»; 
про ана ли зи ро ваны тек сты с этим типом куму ля ции. Пред ло жена инва ри ант ная 
струк тура маят ни ко вой куму ля ции. Авто ром расс мот рены ска зо ч ные сюжеты 
с куму ля цией этого типа. А именно АТ 545 («Журавль и лисич ка») и собст венно 
укра инс кие («Рабо чая жен щи на», «Горе»).

In the report the analysis of cumulative fairy tale texts with pendular cumulation 
is carried out. The defi nition of the term pendular cumulation is given; analyzed texts 
with this type of cumulation. The invariant structure of the pendular cumulation 
is proposed. The author reviewed the fabulous plots with the cumulation of this type. 
Namely AT 545 («Crane and Fox») and the Ukrainian ones («Working Woman», 
«Grief»).

Ха люк Леся Мико ла їв на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН України, кан ди дат філо ло гіч них наук

Су часна польська міська легенда: істо рі ог ра фіч ний аспект

У ХХ – на початку ХХІ ст. у бага тьох кра ї нах роз по ча лося активне вивчення 
нового фоль к лор ного явища під назвою «міська леген да», «сучасна леген да», 
«сучас ний міф» тощо. Польські фоль к ло ристи також займа ються вивчен ням зазна-
че ного явища, про що свід чать чис ленні нау кові роз відки та моног ра фії. У цій 
допо віді висвіт лено тео ре тичні аспекти жан ро вої спе ци фіки сучас ної польсь кої 
місь кої легенди, про ана лі зо вано її основні дефі ні тивні ознаки. Пред став лено 
основні тен ден ції у вивченні польсь кими фоль к ло рис тами усної сучас ної місь кої 
прози.

В ХХ – начале XXI вв. во мно гих стра нах нача лось актив ное изу че ние нового 
фоль к лор ного явле ния под назва нием «городс кая леген да», «сов ре мен ная леген-
да», «сов ре мен ный миф» и т. д. Поль с кие фоль к ло ри сты также зани ма ются изу че-
нием этого явле ния, о чем сви де тель ст вуют мно го чис лен ные нау ч ные исс ле до-
ва ния и моног ра фии. В докладе осве щены тео ре ти чес кие аспе кты жан ро вой 
спе ци фики сов ре мен ной поль с кой городс кой леге нды, про ана ли зи ро ваны 
ее осно в ные дефи ни ти в ные при знаки. Пред став лены осно в ные тен ден ции 
в изу че нии поль с кими фоль к ло рис тами уст ной сов ре мен ной городс кой прозы.
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In the XX – early XXI centuries in many countries the active studying the new 
folklore phenomenon under the name «city legend», «modern legend», «modern 
myth», etc. has begun. The Polish specialists in folklore are also engaged in studying 
of this phenomenon what numerous scientifi c research and monographs testify to. 
In this article theoretical aspects of genre specifi cs of a modern Polish city legend are 
considered, her main defi nitive signs are analyzed. The main tendencies in studying 
by the Polish specialists in folklore of oral modern urban prose are presented, their 
works are listed.

Че ба нюк Олена Юріївна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук

Пів денна Пін щина: на пере тині трьох куль тур

Пів денна Пін щина – це укра ї нсько-бі ло руське пору біжжя, час тина Захід-
ного Полісся. До цього регі ону вхо дять пів ніч Рів нен щини, села Дуб ро виць кого 
й Заріч ненсь кого райо нів та при лег лої до неї схід ної час тини Любе шівсь кого 
району Волинсь кої області. Доне давна в цьому регі оні збе рі га лися тісні укра ї-
нсько-бі ло руські кон такти. Місто Пінськ від іг ра вало важ ливу роль еко но міч ного 
і куль тур ного центру. До середини ХХ ст. у цьому регі оні збе рі гався знач ний 
вплив польсь кої куль тур ної тра ди ції. Сьо годні Пів денна Пін щина є уні каль ним 
аре а лом, де в живому побу ту ванні збе рі га ються чис ленні жанри тра ди цій ного 
пісен ного й про зо вого фоль к лору, кален дарні риту али, віру вання й замов ляння.

Вос точ ная Пин щина – укра инско-бе ло рус ское пог ра ни чье, часть Запад-
ного Полесья. Этот регион вклю чает север ную часть Ровенс кой области, села 
Дуб ро виц кого и Зареч ненс кого райо нов, и при ле га ю щую к ней вос точ ную часть 
Любе шовс кого района Волынс кой области. До недав него вре мени в этом реги оне 
сох ра ня лись тес ные укра инско-бе ло рус ские кон та кты. Город Пинск играл 
важ ную роль эко но ми чес кого и куль тур ного центра в этом аре але. До середины 
ХХ в. в этом реги оне сох ра ня лось зна чи тель ное вли я ние поль с кой куль тур ной 
тра ди ции. Сегодня Вос точ ная Пин щина – уни каль ный ареал, где сох ра ни лись 
мно го чис лен ные жанры тра ди ци он ного песен ного и про за и чес кого фоль к лора, 
кален да р ные риту алы, веро ва ния и заговоры.

South Pinshchyna lays on the border betwin Ukraine and Bialorussia. It is part 
of West Polissia. This region consist of North Rivnenshchyna, wilidges of Dubrovytsky 
and Zarichnensky raions and East part of Lubeshivsky raion of Volynska oblast. 
Not far in this region there were contacts between ukrainians and bielorussians. Pinsk 
played the important role licke the economic and cultural centre. Till the midle of XX 
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century in this region there was grait infl uence of polish cultural tradition. Today South 
Pinshchyna is unic area, where many ganres of traditinary song and narativ folcklore, 
calendar rituals, confessions exist in live form.

Ли Цзиньпин,
г. Цзи нань, Китайс кая Народ ная Рес пуб ли ка

Изу че ние народ ных ска зок как эффек ти в ный путь 
исс ле до ва ния мен таль нос ти

У допо віді здійс нена спроба про сте жити вза є мо з в’я зок між народ ними 
каз ками і мен таль ністю, пока зана мож ли вість вико рис тання народ них казок для 
харак те рис тики тра ди цій ної сис теми цін нос тей народу і реа лі за ції між куль тур ної 
кому ні ка ції, а також обґрун то вано акту аль ність вивчення народ них казок для 
дос лі дження наці о наль ної мен таль ності.

В докладе предпри нята попы тка про сле дить вза и мос вязь между народ ными 
сказ ками и мен таль но с тью, пока зана воз мож ность исполь зо ва ния народ ных 
ска зок для харак те рис тики тра ди ци он ной сис темы цен нос тей народа и реа ли-
за ции меж куль тур ной ком му ни ка ции, а также обос но вана акту аль ность изу че ния 
народ ных ска зок для исс ле до ва ния наци о наль ной мен таль ности.

The report attempts to trace the interrelation between folk tales and mentality, 
shows the possibility of using folk tales to characterize the traditional system of values 
of the people and the realization of intercultural communication, and also the relevance 
of studying of folk tales for studying the national mentality is grounded.

Сна го щенко Вален тина Воло ди ми рів на,
до цент кафедри всес ві т ньої істо рії, між на род них зв’яз ків та мето дики навчання 
істо рич них дис цип лін Сумсь кого дер жав ного педа го гіч ного уні вер си тету імені 
А. С. Мака рен ка

Укра ї нська пісня в захід нос ло в’янсь кій куль турі: 
істо рич ний аспект

Укра ї нська пісня – диво вижне явище у сві то вій куль турі. З дав ніх-да вен нею 
захоп лю ва лися й захоп лю ються далеко за межами сло в’янсь кого світу. З усіх 
видів народ ного мис тецтва пісня чи не най глибше роз кри ває багатство душі 
народу, його творчі здіб ності. Як свід чить істо рія куль тур них зв’яз ків, най тіс-
ні шими є кон такти гене тично спо рід не них наро дів. У про цесі свого роз витку 
укра ї нська музична куль тура, зок рема укра ї нська пісня, під да ва лася впливу 
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різ них наці о наль них куль тур, насам пе ред сло в’янсь ких наро дів, що поз на чи лося 
на її особ ли вос тях.

Ук ра инс кая песня – уди ви тель ное явле ние в миро вой куль туре. Испо кон веков 
ею вос хи ща лись и вос хи ща ются далеко за пре де лами сла вянс кого мира. Из всех 
видов народ ного искусства песня глубже всего рас к ры вает богатство души 
народа, его твор чес кие спо соб ности. Как сви де тель ст вует исто рия куль ту р ных 
свя зей, самыми тес ными явля ются кон та кты гене ти чески родст вен ных наро дов. 
В про цессе сво его раз ви тия укра инс кая музы каль ная куль тура, в част ности 
укра инс кая песня, испы ты вала вли я ние раз ных наци о наль ных куль тур, в пер вую 
оче редь, сла вянс ких наро дов, что отра зи лось на ее осо бен нос тях.

The Ukrainian song is a wonderful phenomenon in the world culture. From ancient 
times it has been admired far beyond the borders of the Slavic world. Of all kinds 
of folk art, the song the most deeply reveals the richness of the nation soul, its creative 
forces. As the history of cultural relations affi  rms, the closest contacts are the contacts 
of genetically related nations. In the process of development the Ukrainian musical 
culture, in particular the Ukrainian song, have been exposed to the infl uence of diff erent 
national cultures, especially Slavic nations, which is refl ected in its peculiarities and has 
become widespread in the world.
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Сек ція 4. Істо рична і біог ра фічна сла віс ти ка

Дзира Іван Яро сла во вич,
про фе сор кафедри про фе сій ної освіти у сфері тех но ло гій та дизайну Київсь кого 
наці о наль ного уні вер си тету тех но ло гій та дизайну, кан ди дат філо ло гіч них наук, 
док тор істо рич них наук

Ві дет но німні та від то по німні прі зви щеві назви Реєстру Війська 
Запо ро зь кого Низо вого 1756 р. як дже рело вивчення кон так тів 

запо ро зь кого козацтва та сло в’янсь ких наро дів у середині ХVIII ст.

У допо віді на основі ана лізу від ет но нім них і від то по нім них прі зви ще вих 
назв роз гля да ються кон такти запо ро зь кого козацтва з різ ними сло в’янсь кими 
наро дами у середині ХVІ ІІ ст. Також автор спро бу вав з’я су вати етнічне 
похо дження окре мих носіїв іме ну вань цих типів. Хоч основ ною при чи ною 
появи від ет но нім них і від то по нім них антро по ні мів слу гу вали міг ра ційні 
про цеси, проте подібні антро по лек семи не обо в’яз ково вка зу ють на належ-
ність особи до від по від ної народ ності. До того ж усі власні імена носіїв від ет-
но нім них і від то по нім них прі зви ще вих назв ужи ва ються в реєстрі в питомо 
укра ї нсь кій фоне тич ній огла совці. Та попри обме жені мож ли вості пошуку 
росіян, біло ру сів, поля ків і пів ден них сло в’ян і при близ ний харак тер одер жа них 
резуль та тів ця пам’ятка міс тить без за пе речні свід чення існу вання міжет ніч-
 них кон так тів на зем лях Війська Запо ро зь кого Низо вого в середині ХVІ ІІ ст.

В докладе на основе ана лиза отэ т но ни ми чес ких и отто по ни ми чес ких 
фамиль ных назва ний расс мат ри ва ются кон та кты запо рожс кого каза чества с раз ли-
ч ными сла вянс кими наро дами в сре дине XVIII в. Также автор попы тался выяс нить 
этни чес кое про ис хож де ние отдель ных носи те лей име но ва ний этих типов. Хоть 
основ ной при чи ной появ ле ния отэ т но ни ми чес ких и отто по ни ми чес ких антро-
по ни мов слу жили миг ра ци он ные про цессы, однако подо б ные антро по лек семы 
не обя за тельно ука зы вают на при над леж ность лица к соот ветст ву ю щей народ-
ности. К тому же все собст вен ные имена носи те лей отэ т но ни ми чес ких и отто по ни-
ми ческх фамиль ных назва ний упот реб ля ются в реестре в укра инс кой фоне ти чес кой 
огла совке. Но несмотря на огра ни чен ные воз мож ности поиска рус ских, бело ру сов, 
поля ков, южных сла вян и при бли зи тель ный харак тер полу чен ных резуль та тов, 
памят ник содер жит неос по ри мые сви де тель ства сущест во ва ния межэ т ни чес ких 
кон так тов на зем лях Войска Запо рожс кого Низо вого в сре дине ХVIII в.

The contacts between Zaporozhian Cossacks and Slav nationalities in the middle 
of the XVIII cen. are analyses in the report on the material of the fromethnonymic and 
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fromtoponymic family names of the 1756 Register of the Zaporozhian Host. Also the 
author attempted to determine the ethnic origin of the bearers of these family names. 
The migratory processes were the principal cause of appearance of the fromethnonymic 
and fromtoponymic anthroponyms. At the same time, such anthropolexmes aren’t sure 
to point out to a person belonging to a suitable nationality. Moreover, all personal 
names of the bearers of the fromethnonymic and fromtoponymic family names are 
in use in the only in the typical Ukrainian phonetic proclaiming. But, in spite of the 
limited possibilities of the search of Russians, Byelorussians, Poles and South Slavs 
in the register and approximate character of receipted results, this monument contains 
the irrefutable evidence of the existence of the interethnic contacts on the Zaporozhian 
territory in the middle of the XVIII cen.

Бев зюк Євген Воло ди ми ро вич,
до цент кафедри гума ні тар них дис цип лін Ужго родсь кого наці о наль ного уні вер-
си тету, док тор істо рич них наук

Ідея полі тич ної інтег ра ції в наці о наль ній іде о ло гії захід них сло в’ян 
та її від дзер ка лення у зов ніш ній полі тиці Російсь кої імпе рії 

(перша поло вина ХІХ ст.)

На пе ре додні рево лю ції 1848 р. західне сло в’янство було втяг нуте у загаль-
но єв ро пейсь кий про цес модер ні за ції наці о наль ної іде о ло гії. Але на тлі про цесу 
само виз на чення вели ких за чисель ністю етніч них оди ниць сло в’янсь кий духов ний 
рене санс від різ нявся етно ре гі о наль ною спе ци фі кою, що яск раво про яви лося 
у пошуку влас ної наці о наль ної іде о ло гії. Ста нов лення та роз ви ток наці о наль ної 
сві то гляд ної сис теми у захід них сло в’ян від бу ва лися в умо вах кон ку рен ції 
імперсь ких, наці о наль них і над на ці о наль них ідей, а також прак тич ного впливу 
ідеї полі тич ної інтег ра ції на сло в’янське середо вище. Ана ліз наяв них дже рел 
дає змогу стве р джу вати, що царська Росія нама га лася конт ро лю вати про цес 
поши рення іде о ло гії пан сла візму. При цьому варто додати, що в рам ках свого 
зов ні ш ньо по лі тич ного при нципу легі ти мізму Петер бург пуб лічно нама гався 
дис тан ці ю ва тися від інтег ра цій ної іде о ло гії полі тич ного всес ло в’янства. З огляду 
на свої пере ко нання російсь кий уряд, не афі шу ючи цього, все-таки обсто ю вав 
свій полі тич ний інте рес на тери то рії Європи. Побо ю вання євро пейсь ких уря дів 
щодо наяв ності пан мо ти вів у російсь кій зов ніш ній полі тиці в деякій мірі можна 
вва жати обґрун то ва ними, хоча й дещо гіпер бо лі зо ва ними.

Ста тья пос вя щена вли я нию над на ци о наль ной пан сла вис ти чес кой иде о ло гии 
на про цесс фор ми ро ва ния внеш не по ли ти чес кой прак тики Рос сии нака нуне 
рево лю ции 1848 г. Про ве дён ный ана лиз дает воз мож ность утверж дать, что 
царс кая Рос сия про яв ляла актив ное стрем ле ние конт ро ли ро вать про цесс 
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расп рост ра не ния иде о ло гии пан сла визма, с кото рой, по мне нию рос сийс ких 
чинов ни ков, в импе рию мог про ник нуть либе ра лизм. При этом стоит доба вить, 
что, в рам ках сво его внеш не по ли ти чес кого при нципа леги ти мизма, Петер бург 
пуб лично мак си мально стре мился дис тан ци ро ваться от интег ра ци он ной иде о-
ло гии поли ти чес кого все сла вянства. Исходя из своих убеж де ний, рос сийс кое 
пра ви тель ство, не афи ши руя этого, всё-таки отс та и вало свой поли ти чес кий 
инте рес на тер ри то рии Европы. Боязнь евро пейс ких пра ви тельств сущест во ва ния 
пан-мо ти вов в рос сийс кой внеш ней поли тике в неко то рой сте пени можно счи тать 
обос но ван ной, хотя в зна чи тель ной мере и гипер бо ли зи ро ван ной.

The Pan-Slavic political vector in Russia’s foreign policy was only being formed 
in 1830–1840 s and had no substantial basis for practical implementation. Mykola І and 
his government were busy maintaining the existing European order within the Holy 
union. However, being a Slavonic country, the Russian government took into account 
the ethnic and national peculiarities in the political life of the Austrian Empire. Actual-
ization of the Slavonic issue in the pre-revolution decade, the increased attention to it 
on the part of the western social and political elite showed ambiguity in the Austrians’ 
attitude to the national Slavonic ideology. Tsar Russia openly tried to control the process 
of spread of the Pan-Slavism ideology that the imperial offi  cers thought dangerous for 
its liberal ideas. The European governments’ dread of the presence of pan-motives in the 
Russian foreign policy can be considered well-grounded. In the Slavonic geopolitical 
sphere the Russian empire tried to maintain its all-Slavonic status and this fact evoked 
discussion for both pro-Austrians and liberal, conservative supporters of Austroslavism.

Пет ри кова Вален тина Тео до рів на,
док то рант Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го

По лі функ ці о наль ність книги у нау ко вому прос торі Укра їни XIX ст.

Розг ля нуто фено мен книги в її істо рико-функ ці о наль ному зна ченні для фор му-
вання наці о наль ного нау ко вого прос тору пері оду ста нов лення його ака де міч них 
засад. Про ана лі зо вано соці ально-куль турні та внут рі ш ньо ло гіс тичні фак тори 
ста нов лення та роз витку нау ко вого прос тору у порів нянні з євро пейсь ким 
нау ко вим середо ви щем. Акцен то вано увагу на визна ченні поняття «книж-
ність» для тео ре тич ного та при клад ного знання. Визна чено моти ва ційні ознаки 
галу зе вого спря му вання нау ко вого знання. На при кла дах пер со на лій нау ков ців 
уні вер си тетсь ких шкіл Укра їни в межах логіс тики теми наве дено факти книж ності 
укра ї нсь кої гума ні та рис тики.

Расс мот рен фено мен книги в ее исто рико-функ ци о наль ном зна че нии для 
фор ми ро ва ния наци о наль ного науч ного про странства пери ода ста нов ле ния его 
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ака де ми чес ких основ. Про ана ли зи ро ваны соци о куль ту р ные и внут рен не ло гис-
ти чес кие фак торы ста нов ле ния и раз ви тия науч ного про странства в срав не нии 
с исто рией евро пейс кого науч ного про странства. Акцен ти ро вано вни ма ние 
на опре де ле нии поня тия «книж ность» для тео ре ти чес кого и при клад ного зна ния. 
Опре де лены моти ва ци он ные при нципы отрас ле вой направ лен ности науч ного 
зна ния. На при ме рах пер со на лий уче ных уни вер си тетс ких школ Укра ины 
в пре де лах логис тики темы при ве дены факты книж ности укра инс кой гума ни та-
рис тики.

The phenomenon of the book in its historical and functional signifi cance for the 
formation of the national scientifi c space of the period of formation of its academic 
principles is considered. The sociocultural and internal logistic factors of formation and 
development of scientifi c space in comparison with the European scientifi c environment 
are analyzed. The emphasis is placed on the defi nition of the concept of «literacy» for 
theoretical and applied knowledge. The motivational signs of branch direction of scien-
tifi c knowledge are determined. The examples of personalities of scientists of the 
university schools of Ukraine within the framework of the logistics of the topic are the 
facts of the literacy of Ukrainian humanities.

Ко ник Олек сандр Олек санд ро вич,
про фе сор кафедри всес ві т ньої істо рії та істо рі ог ра фії Херсонсь кого дер жав ного 
уні вер си тету, док тор істо рич них наук

«Сло в’янсь кий клуб» у Кра кові про поля ків, росіян 
і май бутню Дер жавну думу. Жов тень 1905 р.

На під ставі ана лізу жур наль ного звіту про засі дання «Сло в’янсь кого клу бу» 
у Кра кові в жовтні 1905 р. від тво рено осо бисті вра ження від участі у верес не вому 
з’їзді пред став ни ків земств у Москві про фе сора М. Здзі ховсь кого та оцінку 
перс пек тив над ання Царству Польсь кому авто но мії. Обго во рення його допо віді 
за участі від омих польсь ких інте лек ту а лів того часу стало яск ра вим про явом 
польсь кого наці о на ліс тич ного дис курсу, який боровся з російсь ким імперсь ким 
про ек том. Реальна прак тика «російсь кого пар ла мен та риз му» у нев довзі від кри тій 
Дер жав ній думі не виправ дала польсь ких спо ді вань отри мати авто но мію 
за спри яння російсь ких лібе ра лів.

На осно ва нии ана лиза жур наль ного отчета о засе да нии «Сла вянс кого 
клу ба» в Кра кове в октябре 1905 г. восп ро из ве дены лич ные впе чат ле ния 
от учас тия в сен тяб рь с ком съезде пред ста ви те лей земств в Москве про фес сора 
М. Здзи ховс кого и оценку перс пек тив пре дос тав ле ния Царству Поль с кому 
авто но мии. Обсуж де ние его доклада с учас тием изве с т ных поль с ких интел лек-
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ту а лов того вре мени стало ярким про яв ле нием поль с кого наци о на лис ти чес кого 
дис курса, кото рый боролся с рос сийс ким имперс ким про ек том. Реаль ная прак тика 
«рус ского пар ла мен та риз ма» в отк ры той вско рости Госу дарст вен ной думе 
не оправ дала поль с ких над ежд полу чить авто но мию при содейст вии рос сийс ких 
либе ра лов.

The article analyses the journal report on the meeting of the «Slavic Club» in Krakov 
in October 1905, Professor M. Zdzihovsky personal impressions about participation 
in the September congress of Zemstvo representatives in Moscow by and an assessment 
of the prospects for granting autonomy the Zarstvo Polske. In discussion of his report 
prominent Polish intellectuals of the time took place and it became a vivid manifes-
tation of the Polish nationalist discourse that fought against the Russian imperial 
project. The real practice of «Russian parliamentarism» in an open shortly after the 
State Duma did not justify the Polish hopes of gaining autonomy with the assistance 
of Russian liberals.

Шип Надія Анд рі їв на,
про фе сор кафедри філо софсь ких та соці аль них наук Київсь кого наці о наль ного 
тор го вельно-еко но міч ного уні вер си тету, док тор істо рич них наук

Сло в’я но фільсь кий пог ляд на роз в’я зання «польсь кого питан ня» 
в Російсь кій імпе рії (поча ток ХХ ст.)

Ак ту аль ність вивчення іде о ло гії піз нього сло в’я но філь ства про дик то -
вана необ хід ністю істо рі о софсь кого осмис лення подій початку ХХ ст. 
із метою вине сення пов чаль них уро ків, адже сучасне про ти борство між двома 
сло в’янсь кими дер жа вами на тери то рії Дон басу наштов хує на думку, що істо рія – 
це сьо го дення, обер нене в минуле. Про блемі сло в’я но філь ства при свя чено чимало 
дос лі джень, у яких з різ них ідейно-по лі тич них, іноді суб’єк тив них пози цій 
та рівня про фе сій ної під го товки авто рів ана лі зу ються його основні релі гійно-
фі ло софські, куль ту ро ло гічні, сус пільно-по лі тичні кон цеп ції. У сучас ній істо рі-
ог ра фії від сут ній ком плекс ний ана ліз став лення сло в’я но фі лів до «польсь кого 
питан ня» у Російсь кій імперії. По ча ток ХХ ст. від по відно до нової соці ально-
еко но міч ної і полі тич ної ситу а ції, порів няно з попе ред нім пері о дом, поз на че ний 
орга ні за цій ним оформ лен ням неосла візму – спо рід не ної з піз нім сло в’я но філь-
ст вом/не осло в’я но філь ст вом течії сус піль ної думки. Одним із яск ра вих його 
пред став ни ків є вче ний еко но міст, гро мадсь кий діяч, сло в’я но філ С. Шара пов. 
Напе ре додні ІV Сло в’янсь кого з’їзду (Прага, 1908) він у лис тах до О. Бор зенка 
висло вив свої мір ку вання сто совно шля хів роз в’я зання «польсь кого питан ня», 
без чого вва жав мар ними спо ді вання на вза є мо дію зі сло в’янст вом. Мис ли тель 
зазна чав різ ницю між поля ками і росі я нами у циві лі за цій ному та релі гій ному 
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вимі рах і під крес лю вав, що сло в’янське питання, поряд з куль тур ними 
про бле мами, має полі тичне зна чення в кон тексті самоз бе ре ження насам пе ред для 
Росії. С. Шара пов висту пав як поло но філ, про по ну ючи щире і чесне зами рення 
з Польщею.

Ак ту аль ность изу че ния иде о ло гии позд него сла вя но филь ства про дик то вана 
необ хо ди мо с тью исто ри о софс кого осмы с ле ния собы тий начала ХХ в. с целью 
выне се ния поу чи тель ных уро ков, пос кольку сов ре мен ное про ти во борство между 
двумя сла вянс кими госу дарст вами на тер ри то рии Дон басса наво дит на мысль, 
что исто рия – это сов ре мен ность, пере вер ну тая в прош лое. Про блеме сла вя но-
филь ства пос вя щено немало исс ле до ва ний, в кото рых с раз ных идейно-по ли ти-
чес ких, иногда суб ъ ек ти в ных пози ций и уровня про фес си о наль ной под го товки 
авто ров ана ли зи ру ются его осно в ные рели ги озно-фи ло софс кие, куль ту ро ло-
ги чес кие, общест венно-по ли ти чес кие кон цеп ции. В сов ре мен ной исто ри о-
г ра фии отсутст вует ком пле к с ный ана лиз отно ше ния сла вя но фи лов к «поль с кому 
воп ро су» в Рос сийс кой империи. На чало ХХ в. в соот ветст вии с новой соци ально-
эко но ми чес кой и поли ти чес кой ситу а цией, по срав не нию с пре ды ду щим пери о-
дом, отме чено орга ни за ци он ным оформ ле нием неосла визма – родст вен ного 
с позд ним сла вя но филь ст вом/не осла вя но филь ст вом тече ния общест вен ной 
мысли. Одним из ярких его пред ста ви те лей явля ется уче ный эко но мист, общест-
вен ный дея тель, сла вя но фил С. Шара пов. Нака нуне ІV Сла вянс кого съезда  (Прага, 
1908) он в письмах к А. Бор зенко выс ка зал свои сооб ра же ния по поводу реше ния 
«поль с кого воп ро са», без чего счи тал напрас ной над ежду на вза и мо дейст вие 
со сла вянст вом. Мыс ли тель отме чал раз ницу между поля ками и рус скими 
в цер ков ном и рели ги оз ном изме ре нии и под чер ки вал, что сла вянс кий воп рос, 
наряду с куль ту р ными про бле мами, имеет поли ти чес кое зна че ние в кон тексте 
само сох ра не ния прежде всего для Рос сии. С. Шара пов выс ту пал как поло но фил, 
пред ла гал иск рен нее и чест ное при ми ре ние с Польшей.

The urgency of studying the ideology of late Slavophilism is dictated by the need 
for a historiosophical understanding of the events of the beginning of the 20 th century 
with the goal of giving instructive lessons, as the modern confrontation between the 
two Slavic states on the territory of the Donbass suggests that history is modernity, 
turned into the past. A lot of research has been devoted to the problem of Slavophilism, 
in which from its various ideological, political, sometimes subjective positions and 
the level of professional training of authors, its main religious, philosophical, cultural, 
social and political concepts are analyzed. In modern historiography there is no 
comprehensive analysis of the attitude of the Slavophiles to the «Polish question» 
in the Russian Empire. Early 20 th century in accordance with the new socio-economic 
and political situation, compared with the previous period, marked the organizational 
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design of neo-Slavism – akin to late Slavophilism / neo-Slavophilism the fl ow of social 
thought. One of its brightest representatives is the scientist economist, public fi gure, 
Slavophile S. Sharapov. On the eve of the 1 st Slavonic Congress (Prague, 1908), in his 
letters to A. Borzenko, he expressed his views on the solution of the «Polish question», 
without which he considered the vain hope for interaction with Slavs. The thinker 
noted the diff erence between the Poles and Russians in the church and religious 
dimension and stressed that the Slavic issue, along with cultural problems, has political 
signifi cance in the context of self-preservation primarily for Russia. S. Sharapov acted 
as a polonofi l, off ered a sincere and honest reconciliation with Poland.

Мі щук Сер гій Мико ла йо вич,
про від ний нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, док тор істо рич них наук

За ру біжне сло в’я ноз навство на XIV Архе о ло гіч ному з’їзді 
у Чер ні гові (1908 р.)

На сьо годні сло в’янство ста но вить окрему істо рично сфор мо вану велику 
етнічну спіль ноту з потуж ним еко но міч ним, куль тур ним, людсь ким, інте лек-
ту аль ним потен ці а лом і займає помітне місце у світі. Сучас ний роз ви ток 
сло в’янсь ких країн криє в собі попит на сла віс тичні сту дії. Міжс ло в’янська 
нау кова спів праця від іг рає значну роль у дос лі дженні й по пуля ри за ції сло в’янсь кої 
істо рії та куль тури. Важ ли вий мате ріал з цього питання надає вивчення участі 
сло в’янсь ких уче них у роботі Архе о ло гіч них з’їздів у Російсь кій імпе рії. 
Істо рико-сла віс тична про бле ма тика набула широ кого роз витку під час роботи 
Архе о ло гіч них з’їздів, що про хо дили з 1869 по 1911 р. у Російсь кій дер жаві. 
Усього їх від бу лося п’ят над цять, шість з яких про хо дили в укра ї нсь ких міс тах: 
Києві (1874 р., 1899 р.), Одесі (1884 р.), Хар кові (1902 р.), Кате ри нос лаві (1905 р.) 
та Чер ні гові (1908 р.). У роботі XIV Архе о ло гіч ного з’їзду в Чер ні гові брали участь 
євро пейські вчені, що дру ку вали свої звіти у нау ко вих видан нях. Учас ни ками 
з’їзду були й пред став ники зару біж них сло в’ян із Праги, Вар шави та Кракова.

Се годня зару бе ж ные сла вяне явля ются отдель ной исто ри чески сфор ми ро-
ван ной боль шой этни чес кой общ но с тью с огро м ным эко но ми чес ким, куль ту-
р ным, чело ве чес ким, инте лек ту аль ным потен ци а лом и зани мают вид ное место 
в мире. Сов ре мен ное раз ви тие сла вянс ких стран вызы вает пот реб ность в исс ле до-
ва нии и по пуля ри за ции сла вянс кой исто рии и куль туры. Важ ный мате риал в этом 
воп росе дает изу че ние учас тия сла вянс ких уче ных в работе Архе о ло ги чес ких 
съез дов в Рос сийс кой импе рии. Исто рико-сла вис ти чес кая про бле ма тика полу чила 
широ кое раз ви тие во время работы Архе о ло ги чес ких съез дов, кото рые про хо дили 
с 1869 по 1911 г. в Рос сийс ком госу дарстве. Всего их было пят над цать, шесть 
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из них про хо дили в укра инс ких горо дах: Киеве (1874 г., 1899 г.), Одессе (1884 г.), 
Харь кове (1902 г.), Ека те ри нос лаве (1905 г.) и Чер ни гове (1908 г.). В работе Архе о-
ло ги чес кого съезда в Чер ни гове при ни мали учас тие зару бе ж ные уче ные, кото рые 
пуб ли ко вали свои отчеты в евро пейс ких нау ч ных изда ниях. Участ ни ками съезда 
были пред ста ви тели зару бе ж ных сла вян из Праги, Вар шавы и Кракова.

Today, Slavs constitute a separate, historically formed, large ethnic community 
with a powerful economic, cultural, human, intellectual potential and a prominent place 
in the world. The modern development of the Slavic countries entails a demand for 
Slavic studies. Inter-Slavic scientifi c cooperation plays a signifi cant role in the study and 
popularization of Slavic history and culture. An important material on this subject is the 
study of the participation of Slavic scientists in the work of the Archaeological Congresses 
in the Russian Empire. Historical and Slavic issues became widespread during the work 
of the archaeological congresses that took place from 1869 to 1911 in the Russian state. 
In total, there were fi fteen, six of which were held in Ukrainian cities: Kiyv (1874, 1899), 
Odesa (1884), Kharkiv (1902), Ekaterinoslav (1905) and Chernigiv (1908). The work 
of the XIV Archaeological Congress in Chernigiv was attended by European scholars 
who published their reports in scientifi c journals. Participants of the congress were repre-
sentatives of foreign Slavs from Prague, Warsaw and Crakow.

Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу архе ог ра фії Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Дже рела до істо рії сла віс тики у фонді ака де міка АН УРСР 
О. І. Білець ко го

В Інсти туті літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка НАН Укра їни збе рі га ється 
осо бо вий архів ний фонд ака де міка О. Білець кого. У складі фонду пред став лено 
доку менти про сла віс тичні дос лі дження вче ного та його участь у роботі комі те тів 
сла віс тів СРСР та Укра їни. Вони від обра жа ють нау ково-ор га ні за ційну діяль ність 
О. Білець кого з про ве дення сла віс тич них з’їздів та є дже рель ним під ґрун тям 
від тво рення роз витку істо рії сла віс тич них дос лі джень. 

В Инс ти туте лите ра туры им. Т. Г. Шев ченко НАН Укра ины хра нится лич ный 
фонд ака де мика А. Белец кого. В сос таве фонда пред став лены доку ме нты 
о сла вис ти чес ких исс ле до ва ниях уче ного и его учас тии в работе коми те тов 
сла вис тов СССР и Укра ины. Доку ме нты отра жают орга ни за ци он ную дея тель-
ность А. Белец кого по про ве де нию сла вис ти чес ких съез дов и явля ются 
источ ни ками для реко нст рук ции про цесса раз ви тия сла вис ти чес ких исс ле до-
ва ний
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At the Institute of literature T. Shevchenko National Academy of Sciences 
of Ukraine holds the personal archival fund of academician O. Biletsky. The fund 
includes documents on scholarʼs Slavic studies and his participation in the work of the 
Slavistsʼ committees of the USSR and Ukraine. They refl ect the scientifi c and organiza-
tional activities of O. Biletsky on the holding of Slavic congresses and is a source base 
of the researches of the history of Slavic studies.

Ша по вал Анд рій Іванович,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної біб лі о -
теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

До істо рії видання збір ника на пошану ака де міка 
О. І. Собо левсь кого (за мате рі а лами епі сто ляр ної спад щини 

В. М. Перетца)

До по відь при свя чена реко нст рук ції істо рії видання збір ника на пошану видат-
ного російсь кого філо лога-сла віста, лінг віста, пале ог рафа, фоль к ло риста, ака де-
міка Санкт-Пе тер бу р зь кої ака де мії наук Олек сія Іва но вича Собо левсь кого (1857–
1929). Дже ре лом дос лі дження стало лис ту вання укра ї нсь кого та російсь кого 
філо лога, ака де міка Все ук ра їнсь кої та Санкт-Пе тер бу р зь кої ака де мій наук В.  Пе-
ретца з віт чиз ня ними і закор дон ними філо ло гами та сла віс тами, що збе рі га-
ється в осо бо вому фонді укра ї нсь кого літе ра ту роз навця С. Мас лова в Інсти туті 
руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого. Особ ливу 
увагу в допо віді звер нено на участь у збір нику укра ї нсь ких вче них та роз крито 
їхню роль у під го товці видання. Від обра жено участь в збір нику на честь 
О. Собо левсь кого євро пейсь ких вче них та укра ї нсь ких і російсь ких сла віс тів, 
які зна хо ди лися в еміг ра ції. Роз крито нау кову спів працю між віт чиз ня ними 
та іно зем ними філо ло гами і сла віс тами.

До клад пос вя щен реко нст рук ции исто рии изда ния сбор ника в честь 
выда ю ще гося рус ского фило лога-сла виста, линг виста, пале ог рафа, фоль к ло-
риста, ака де мика Санкт-Пе тер бу ргс кой ака де мии наук Алек сея Ива но вича 
Собо левс кого (1857–1929). Источ ни ком исс ле до ва ния явля ется пере писка 
укра инс кого и рус ского фило лога, ака де мика Все ук ра инс кой и Санкт-Пе тер бу-
ргс кой ака де мий наук В.  Перетца с оте чест вен ными и зару бе ж ными фило ло гами 
и сла вис тами, кото рая хра нится в лич ном фонде укра инс кого лите ра ту ро веда 
С. Мас лова в Инс ти туте руко пи сей Наци о наль ной биб ли о теки Укра ины имени 
В. И. Вер надс кого. Осо бое вни ма ние в докладе обра щено на учас тие в сбор нике 
укра инс ких уче ных и рас к рыта их роль в под го товке изда ния. Отоб ра жено учас тие 
в сбор нике в честь А. Собо левс кого евро пейс ких уче ных и укра инс ких и рус ских 
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сла вис тов, кото рые нахо ди лись в эмиг ра ции. Рас к рыто науч ное сот руд ни чество 
между оте чест вен ными и иност ран ными фило ло гами и сла вис тами.

The report is devoted to reconstruction of history of the edition of the collection 
in honor of the outstanding Russian philologist-Slavist, the linguist, the palaeographer, 
the specialist in folklore, the academician of the St. Petersburg academy of Sciences 
Оlexey Ivanovich Sobolevsky (1857–1929). A source of a research is correspon-
dence of the Ukrainian and Russian philologist, academician Vseukrainskaya and 
St. Petersburg academies of Sciences of V. М. Peretts’s with domestic and foreign 
philologists and Slavists which is stored in personal fund of the Ukrainian literary 
critic S. Maslov at of the Institute of Manuscript of the Vernadsky National Library 
of Ukraine. Special attention in the report is paid on participation in the collection 
by the Ukrainian scientists and the role in preparation of the edition is opened them. 
Participation in the collection in honor of O. Sobolevsky of the European scientists 
and the Ukrainian and Russian Slavists who were in emigration is displayed. Scientifi c 
cooperation between domestic and foreign philologists and Slavists is opened.

Па тик Вік то рія Васи лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го, кан ди дат істо рич них наук

На у кова спад щина Олек сандра Іва но вича Білець кого 
(1884–1961) та її вплив на сучасне літе ра ту роз навст во

Олек сандр Іва но вич Білець кий (1884–1961) – літе ра ту роз на вець, ака де мік, 
віце-пре зи дент АН УРСР, дирек тор Інсти туту літе ра тури ім. Тараса Шев ченка 
АН УРСР, заслу же ний діяч науки УРСР, про фе сор Київсь кого уні вер си тету. 
На у кова спад щина вче ного охоп лює велике коло питань, зок рема з тео рії 
і мето до ло гії літе ра тур ної твор чості та літе ра ту роз навства; істо рії і тео рії 
укра ї нсь кої, російсь кої та зару біж ної літе ра тур та ін. Вче ний займався дос лі-
джен ням твор чості таких укра ї нсь ких письмен ни ків, як Т. Шев ченка, І. Франка, 
І. Кот ля ревсь кого, Марка Вовчка, І. Нечуя-Ле виць кого, Панаса Мир ного, Лесі 
Укра їнки, П. Тичини та ін. У своїй праці «Шев ченко і сві това літе ра ту ра» (1939) 
О. Білець кий вперше зак цен ту вав увагу на питанні сві то вого зна чення укра ї нсь кої 
літе ра тур ної кла сики. Цей напрям його дос лі джень було роз ви нуто у наступ них 
робо тах: «Сві тове зна чення твор чості Шев чен ка» (1951), «Сві тове зна чення 
І. Фран ка» (1956), «Укра ї нська літе ра тура серед інших літе ра тур сві ту» (1958). 
Зага лом, нау ко вий доро бок О. Білець кого зба га тив укра ї нську літе ра ту роз навчу 
науку та сприяв подаль шому її роз витку, його ідеї та нау кові напра цю вання мають 
без за пе реч ний вплив на сучасне літе ра ту роз навство.
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Алек сандр Ива но вич Белец кий (1884–1961) – лите ра ту ро вед, ака де-
мик, вице-пре зи дент АН УССР, дирек тор Инс ти тута лите ра туры им. Тараса 
Шев ченко АН УССР, заслу жен ный дея тель науки УССР, про фес сор Киевс кого 
уни вер си тета. На уч ное насле дие уче ного охва ты вает боль шой круг воп ро сов, 
в част ности по тео рии и мето до ло гии лите ра тур ного твор чества и лите ра ту ро ве-
де ния; исто рии и тео рии рус ского, укра инс кого и зару беж ной лите ра туры и др. 
Уче ный зани мался исс ле до ва нием твор чества таких укра инс ких писа те лей, как 
Т. Шев ченко, И. Франко, И. Кот ля ревс кого, Марка Вовчка, И. Нечуй-Ле виц кого, 
Панаса Мир ного, Леси Укра инки, П. Тычины и др. В своей работе «Шев ченко 
и миро вая лите ра ту ра» (1939) А. Белец кий впе р вые акцен ти ро вал вни ма ние 
на воп росе миро вого зна че ния укра инс кого лите ра тур ной клас сики. Дан ное 
направ ле ние его исс ле до ва ний было раз вито в сле ду ю щих рабо тах: «Миро вое 
зна че ние твор чества Шев чен ко» (1951), «Миро вое зна че ние И. Фран ко» (1956), 
«Укра инс кая лите ра тура среди дру гих лите ра тур мира» (1958). В общем, нау ч ный 
потен циал А. Белец кого обо га тил укра инс кую лите ра ту ро вед чес кую науку 
и спо собст во вал даль ней шему ее раз ви тию, его идеи и нау ч ные нара ботки имеют 
неос по ри мое вли я ние на сов ре мен ное лите ра ту ро ве де ние.

Alexander Ivanovich Beletsky (1884–1961) – literary critic, academician, 
vice-president of the USSR, director of the Institute of Literature named after Taras 
Shevchenko USSR Academy of Sciences, Honored Scientist of the RSFSR, professor 
of Kiev University. The scientifi c heritage of a scientist covers a wide range of issues, 
in particular on the theory and methodology of literary creation and literary studies; 
history and theory of Ukrainian, Russian and foreign literature, etc. The scientist was 
researching the works of Ukrainian writers as T. Shevchenko, I. Franko, I. Kotlyarevskyi, 
Mark Vovchok, I. Nechuy-Levitsky, Panas Mirny, Lesya Ukrainka, P. Tychina and 
others. In his work «Shevchenko and World Literature» (1939) A. Biletsky for the fi rst 
time emphasized the issue of the world signifi cance of the Ukrainian literary classics. 
This direction of his research was developed in the following works: «World signifi -
cance of the works of Shevchenko» (1951), «World signifi cance of I. Franko» (1956), 
«Ukrainian literature among other literatures of the world» (1958). In general, the scien-
tifi c work of O. Beletsky enriched the Ukrainian literary scholarship and contributed 
to its further development, its ideas and scientifi c developments have an undeniable 
impact on modern literary studies.
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Гда ко вич Мар’яна Сте па нів на,
до цент кафедри іно зем них мов та куль тури фахо вого мов лення Львівсь кого 
дер жав ного уні вер си тету внут ріш ніх справ, кан ди дат філо ло гіч них наук

Ре дак торська і видав нича діяль ність В. Сімо вича 
у 30–40-х роках ХХ ст.

Пе ре їзд В. Сімо вича до Львова у 1933 р. спри чи нив пож вав лення наці о-
наль ного куль тур ного життя. Управа това риства «Про сві та» запро сила В. Сімо-
 вича на посаду голов ного редак тора своїх видань, зок рема часо пису «Життя 
і Знан ня» (1927–1939). Разом із М. Руд ниць ким, Б.-І. Анто ни чем, С. Гор динсь ким 
він увій шов до складу ред ко ле гії часо пису «Назу стріч» (1934–1939). У 1939 р. 
вийшло 4 номери жур налу «Сьо го часне й мину ле», віс ник укра ї но знавства 
вида вало Нау кове това риство ім. Шев ченка у Львові, за редак цію якого від по ві дав 
про фе сор В. Сімо вич і який зумів залу чити видат них укра ї нсь ких нау ков ців: 
П. Зай цева, Л. Білець кого, Д. Анто но вича, Є. Пеленсь кого, І. Раковсь кого. Під час 
німець кої оку па ції аж до своєї смерті у 1944 р. В. Сімо вич очо лю вав львівську 
філію «Укра ї нсь кого видав ницт ва», яке було роз та шо вано в Кра кові. Тут вийшли 
мовоз навчі сту дії П. Житець кого, М. Грунсь кого і П. Кова льова.

Пе ре езд В. Симо вич во Львов в 1933 г. выз вал ожив ле ние наци о наль ного 
куль тур ного про цесса. Управа общества «Про сви та» при гла сила В. Симо вича 
на долж ность глав ного редак тора своих изда ний, в част ности жур нала «Життя 
і Знан ня» (1927–1939). Вместе с М. Руд ниц ким, Б.-И. Анто ни чем, С. Гор динс ким 
он также вошел в ред кол ле гию жур нала «Назу стріч» (1934–1939). В 1939 г. вышло 
4 номера жур нала «Сьо го часне й мину ле», вест ник укра и но ве де ния изда вало 
«Нау кове това риство ім. Шев чен ка» во Львове, за редак цию кото рого отве чал 
про фес сор В. Си мо вич и кото рый сумел соб рать выда ю щихся укра инс ких уче ных: 
П. Зай цева, Л. Билец кого, Д. Анто но вича, Е. Пеленс кого, И. Раковс кого. Во время 
немец кой окку па ции вплоть до своей смерти в 1944 г. В. Симо вич возг лав лял 
львовс кий филиал «Укра инс кого изда тель ст ва», кото рое нахо ди лось в Кра кове. 
Здесь вышли язы ко вед чес кие сту дии П. Житец кого, М. Грунс кого и П. Кова льова.

The arrival of V. Simovich to Lviv in 1933 led to revival of national cultural life. 
The Administration of the Prosvita Society invited V. Simovich to the post of chief editor 
of its editions, in particular the magazine Zhyttya i Znannya (1927–1939). Together 
with M. Rudnitsky, B.-I. Antonych, S. Hordinsky, he became a member of the editorial 
board of the newspaper Nazustrich (1934–1939). In 1939, 4 issues of the magazine 
Syohochasne i Mynule: The Herald of Ukrainian Studies were published by the 
Shevchenko Scientifi c Society in Lviv, edited by Professor V. Simovich, who managed 
to attract prominent Ukrainian scholars: P. Zaytseva, L. Biletsky, D. Antonovich, 
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Y. Pelensky, I. Rakovsky. During the German occupation, until his death in 1944, 
V. Simovich headed the Lviv branch of the Ukrainian Publishing House, which was 
in Krakow. The linguistic works of P. Zhitetsky, M. Grunsky and P. Kovalev came out 
here.

Го джал Світ лана Сер гі їв на,
ас пі рант кафедри істо рії ім. М. П. Ковальсь кого Наці о наль ного уні вер си тету 
«Ост ро зька академія»

Сла віс тичні дос лі дження в нау ко вому доробку Марка Анто но ви ча

Марко Дмит ро вич  Анто но вич – укра ї нсь кий істо рик, пуб лі цист, літе ра ту ро-
з на вець, про дов жу вач істо рич ної тра ди ції родини Анто но ви чів у тре тьому 
поко лінні, зали шив чима лий спа док дос лі джень у сфері сло в’я ноз навства. 
Одним з осе ред ків сло в’я ноз навства між двома сві то вими вій нами була Прага 
та її куль турне середо вище, у якому Марко Дмит ро вич сфор му вався як дос лід-
ник. У своїй твор чості при ді лив увагу вивченню істо рії, літе ра тури та мен таль-
ності сло в’янсь ких наро дів, зок рема чехів, поля ків та укра їн ців. Час тина праць 
М. Анто но вича при свя чена вивченню похо дження сло в’ян через при зму істо рії 
та мовоз навства. Свід чен ням обіз на ності в сло в’я ноз нав чій сфері слу жать його 
рецен зії на праці, які при свя чені укра ї нсько-чесь ким та укра ї нсько-польсь ким 
літе ра тур ним, чесько-сло ваць ким мов ним та куль тур ним зв’яз кам. Най біль ший 
масив дос лі джень у сфері сла віс тики при свя че ний укра ї ніс тиці як одному 
з основ них заці кав лень вченого.

Marko Dmytrowycz Antonowicz jest ukraińskim historykiem, publicystą, histo-
rykiem literatury, zwolennikiem tradycji historycznej rodziny Antonowiczów w trzecim 
pokoleniu, który pozostawił po sobie spore dziedzictwo badań w dziedzinie slawistyki. 
Jednym z ośrodków słowiańskich studiów w okresie międzywojennym była Praga i jej 
środowisko kulturowe, w którym Marko Dmytrowycz został utworzony jako badacz. 
W swoich pracach zwracał uwagę na studiowanie historii, literatury i mentalności 
narodów słowiańskich, w szczególności Czechów, Polaków i Ukraińców. Część prac 
M. Antonowicza poświęcona jest badaniu pochodzenia Słowian przez pryzmat historii 
i językoznawstwa. Świadectwem jego świadomości w zakresie studiów słowiańskich 
są jego recenzje prac poświęconych ukraińsko-czeskim i ukraińsko-polskim więziom 
literackim, czesko-słowackim więziom językowym i kulturowym. Największy 
wachlarz badań z zakresu slawistyki poświęcony jest badaniom ukraińskim jako 
jednemu z głównych zainteresowań naukowca.

Marko Dmytrovych Antonovych is a Ukrainian historian, publicist, literary 
historian, follower of the historical tradition of the Antonovych’s family in the third 
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generation, who left a considerable legacy of research in the fi eld of Slavic studies. 
One of the centers of Slavic studies during the interwar period was Prague and its 
cultural environment, in which Marko Dmytrovych formed as a researcher. In his 
works he paid attention to studying the history, literature and mentality of the Slavic 
nations, in particular the Czechs, the Poles and the Ukrainians. The part of the works 
of M. Antonovych is devoted to studying the origin of the Slavs through the prism 
of history and linguistics. His reviews on the works devoted to the Ukrainian-Czech and 
Ukrainian-Polish literary, Czech-Slovak linguistic and cultural ties are the testimony 
of his awareness in the fi eld of Slavonic studies. The largest array of research in the 
fi eld of Slavic studies is devoted to Ukrainian studies as one of the main interests of the 
scientist.

Іван ні кова Люд мила Воло ди ми рів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту мис тецт воз навства, фоль к ло рис тики 
та етно ло гії ім. М. Т. Рильсь кого НАН Укра їни, кан ди дат філо ло гіч них наук

Ка те ри нос лавська губе рнська вчена архівна комі сія 
як нау ко вий осе ре док з вивчення фоль к лору Запо рож жя

У допо віді йдеться про орга ні за ційну та видав ничу діяль ність КУАК у плані 
вивчення фоль к лору Запо рожжя. Кате ри нос лавська вчена архівна комі сія на початку 
XX ст. об’єд нала навколо себе про від них уче них Півдня Укра їни, у тому числі 
істо ри ків, етног ра фів, фоль к ло рис тів та крає знав ців, що вияв ляли ком плекс ний 
під хід до вивчення минув шини регі ону, а також тра ди цій ної куль тури (фоль к лору, 
сві то гляду, зви ча їв) його меш кан ців. Досить назвати імена Якова Новиць кого, 
Дмитра Явор ниць кого, Василя Бід нова, Воло ди мира Дани лова, Миколи Бикова 
та ін. Голов ним внес ком у фоль к ло рис тичні дос лі дження Запо рожжя стало видання 
10 томів «Лето писи Ека те ри нос лавс кой уче ной архив ной комис сии» (1904–1915), 
на сто рін ках якої були опуб лі ко вані фун да мен тальні збір ники фоль к лору Запо ро-
зь кого краю в запису Я. Новиць кого, окремі статті та замітки, що мають ста тус 
пер шо дже рела, істо рі ог ра фічні дос лі дження з фоль к ло рис тики, етног ра фії, 
крає знавства, біог ра фічні та біб лі ог ра фічні праці, архівні доку менти, що про ли-
ва ють світло на клю чові пос таті і про блеми того час ної фоль к ло рис тич ної науки. 
Ана лізу цих праць і при свя чена наша допо відь. Заува жимо, що діяль ність КУАК 
досі не була пред ме том роз гляду істо рії фоль к ло рис тики.

В докладе идет речь об орга ни за ци он ной и изда тель с кой дея тель ности ЕУАК 
в плане изу че ния фоль к лора Запо ро жья. Ека те ри нос лавс кая уче ная архив ная 
комис сия в начале XX ст. объ є ди нила вок руг себя веду щих уче ных Юга Укра ины, 
в том числе исто ри ков, этног ра фов, фоль к ло рис тов кра е ве дов, про яв ля ю щих 
ком пле к с ный под ход к изу че нию прош лого реги она, а также тра ди ци он ной 
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куль туры (фоль к ло ра,ми ро возз ре ния, нра вов) его оби та те лей. Дос та точно назвать 
имена Якова Новиц кого, Димит рия Явор ниц кого, Васи лия Бед нова, Вла ди мира 
Дани лова, Нико лая Быко ваи др. Гла в ным вкла дом в фоль к ло рис тич нес кие исс ле-
до ва ния Запо ро жья стало изда ние 10 томов «Лето писи Ека те ри нос лавс кой уче ной 
архив ной комис сии» (1904–1915), на на стра ни цах кото рой были опуб ли ко ваны 
фун да мен таль ные сбор ники фоль к лора Запо рожс кого края в записи Я. Новиц-
кого, отдель ные ста тьи и заметки, име ю щие ста тус пер во ис точ ника, исто ри ог ра-
фи чес кие исс ле до ва ния по фоль к ло рис тике, этног ра фии, кра е ве де нию, биог ра-
фи чес кие и биб ли ог ра фи чес кие труды, архи в ные доку ме нты, про ли ва ют щие свет 
на клю че вые лич ности и про блемы фоль к ло рис ти чес кой науки того вре мени. 
Ана лизу этих тру дов и пос вя щен наш доклад. Сле дует заме тить, что дея тель ность 
ЕУАК до сих пор не была пред ме том изу че ния исто рии фоль к ло рис тики.

The presentation deals with the organization and publishing activities of the KSAC 
on the study of the folklore of Zaporizhzhya. At the beginning of the XX century, 
Katerynoslav Scientifi c Archive Commission united the leading scientists of the South 
of Ukraine, including historians, ethnographers, folklorists and ethnographers, who 
demonstrated a comprehensive approach to the study of the past times of the region 
as well as the traditional culture (folklore, world outlook, customs) of its inhabitants. 
It is suffi  cient to mention the names of Yakov Novytsky, Dmytro Yavornytsky, Vasyl 
Bidnov, Volodymyr Danylov, Mykola Bykov and the others. The main contribution 
to the folklore study of Zaporizhzhya has become the publication of 10 volumes of the 
«Chronicles of the Ekaterinoslav Scientifi c Archive Commission» (1904–1915), the 
pages of which contained fundamental collections of the folklore of Zaporozhzhya 
region recorded by Y. Novytsky, separate articles and notes regarded as the original 
sources, historiographic studies on folklore, ethnography, regional studies, biographical 
and bibliographic works, archive documents that shed light on the key fi gures and the 
problems of the folklore science of that time. Our presentation is devoted to the analysis 
of these works. We note also that the activities of the KSAC have not been considered 
before by the history of folklore.

Ін ди ченко Ганна Воло ди ми рів на,
за ві ду вач від ділу істо рії ака де міч ної науки Інсти туту архі воз навства Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Ді яль ність АН УРСР з під го товки та про ве дення 
IX Між на род ного з’їзду сла віс тів

Ана лі зу ється діяль ність АН УРСР з під го товки та про ве дення ІХ Між на-
род ного з’їзду сла віс тів. Цей масш таб ний форум нау ков ців від бувся у Києві 
упро довж 6–14 вересня 1983 р. Пре зи дія АН УРСР та укра ї нські ака де мічні 
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уста нови соці о гу ма ні тар ного про філю доклали чимало зусиль для під го товки 
та належ ного про ве дення з’їзду. На основі архів них доку мен тів роз кри ва ються 
аспекти здійс не ної Ака де мією роботи з під го товки та про ве дення з’їзду.

Ана ли зи ру ется дея тель ность АН УССР по под го товке и про ве де нию 
ІХ Меж ду на род ного съезда сла вис тов. Этот масш та б ный форум уче ных про хо дил 
в Киеве с 6 по 14 сен тября 1983 г. Пре зи диум АН УССР и укра инс кие ака де ми-
чес кие учреж де ния соци о гу ма ни тар ного про филя при ло жили немало уси лий для 
под го товки и над ле жа щего про ве де ния съезда. На основе архи в ных доку мен тов 
рас к ры ва ются аспе кты про во ди мой Ака де мией работы по под го товке и про ве-
де нию съезда.

The activity of the AS of the UkrSSR on the preparation and holding of the IX Inter-
national Congress of Slavists are analized. This large-scale forum of scholars took place 
in Kyiv during September 6–14, 1983. The Presidium of the AS of the UkrSSR and the 
Ukrainian academic institutions of the socio-humanitarian profi le made a lot of eff orts 
to prepare and properly conduct the congress. On the basis of archival documents, the 
aspects of the work carried out by the Academy on the preparation and conduction 
of the congress are revealed.

Ка ран Дмитро Бори со вич,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту куль ту ро ло гії Наці о наль ної ака де мії мис тецтв 
Укра ї ни

Стан і роз ви ток польсь ких, біло русь ких та укра ї нсь ких шкіл 
у ХVI–XVII ст. у нау ко вих сту діях К. В. Хар лам по ви ча

У статті ана лі зу ється нау ко вий доро бок К. Хар лам по вича, при свя че ний 
вивченню питань шкіль ництва і освіти в XVI та на початку XVII ст. в укра ї-
нсь ких і біло русь ких зем лях у складі Речі Пос по ли тої. У статті при ді ля ється увага 
роз витку братсь ких шкіл, окрес лю ється коло про блем, якими ціка вився істо рик 
у межах зга ду ва них шкіл. Роз кри ва ється нау ко вий інте рес до праць К. Хар лам-
по вича з боку від омих нау ков ців-су час ни ків: І. Фран ка, Яна Марека Анто нія 
Ґіжиць кого, А. Аzuckleza, С. Голу бєва, Ю. Сицінсь кого, І. Любарсь кого, С. Рун ке-
вича, Н. Попова, Ф. Тітова, П. Жуко вича, П. Ніко ла євсь кого.

В ста тье ана ли зи ру ется нау ч ный задел К. Хар лам по вича, пос вя щен ный изу че нию 
воп ро сов школ и обра зо ва ния в XVI и в начале XVII в. в укра инс ких и бело рус ских 
зем лях в сос таве Речи Пос по ли той. В ста тье уде ля ется вни ма ние раз ви тию братс ких 
школ, опре де ля ется круг про блем, кото рыми инте ре со вался исто рик в пре де лах 
упо мя ну тых школ. Рас к ры ва ется нау ч ный инте рес к тру дам К. Хар лам по вича 
со сто роны изве с т ных уче ных-сов ре мен ни ков: И. Франко, Яна Марека Анто ния 
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Ґижиць кого, А. Аzuckleza, С. Голу бева, Ю. Сицинс кого, И. Любарс кого, С. Рун ке-
вича, Н. Попова, Ф. Титова, П. Жуко вича, П. Нико ла евс кого.

In this article the scientifi c achievements of K. Kharlampovych dedicated to the 
study of the schooling and education in the 16 th and early 17 th centuries in Ukrainian and 
Belarussian lands as a part of Rzeczpospolita Polska have been analyzed. The article 
focuses on the development of brotherhoods’ schools, as well as the range of problems 
which were investigated by the historian within the mentioned schools. The scientifi c 
interest in the works K. V. Kharlampovych was shown by the famous contemporary 
scholars: Ivan Franko, Jan Marek Anthony Gizhitsky, A. Azukleza, S. Golubeva, Yu. 
Sitsinsky, I. Lyubarsky, S. Runkevich, N. Popov, F. Titov, P. Zhukovych, P. Nikolaevsky. 
Concerning the reviews of the mentioned scientists of the Russian and Austro-Hungarian 
empires on the works of K. Kharlampovich, the author pays attention to their comments 
on some disputable issues, but points out that the named reviewers had a high opinion 
for the scientifi c studies of the scientist on the whole, appreciating their high scientifi c 
level and the involvement of a large number of unknown previously archival documents 
into the scientifi c circulation.

Ле ви чев Ігор Вален ти но вич,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук

Про ви ден ци аль ная мис сия сла вянства в миро возз ре нии 
и твор чест ве М. Воло ши на

У допо віді вперше дана роз гор нута харак те рис тика ролі і зна чення 
сло в’янсь ких куль тур у твор чій сві до мості М. Воло шина, видат ного кримсь кого 
поета, худож ника, літе ра тур ного кри тика і мис ли теля. Ана лі зу ючи творчу 
ево лю цію роз уміння Воло ши ним ролі сло в’янства у сві то вому істо рич ному 
роз витку, автор уперше дає порів няль ний ана ліз антро по софс кого вчення 
Р. Штай нера про при йдешню «шосту сві тову сло в’янську расу» і творчу інтер-
п ре та цію цього вчення пое том у своїй літе ра турно-ху дож ній твор чості на основі 
кон к рет них літе ра тур них творів.

Пойми вели кое пред наз на ченье
Сла вянст вом зата ен ного огня:
В нем брез жит солнце завт раш него дня
И крест его – все мир ное служенье.
Ав тор дово дить, що у твор чій сві до мості М. Воло шина про ви ден ци аль ная 

місія сло в’янства як май бу т ньої «шос тої раси» була сфор мо вана антро по софс ким 
вчен ням Р. Штайнера.
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В докладе впе р вые дана раз вер ну тая харак те рис тика роли и зна че ния 
сла вянс ких куль тур в твор чес ком соз на нии М. Воло шина, выда ю ще гося крымс-
кого поэта, худож ника, лите ра тур ного кри тика и мыс ли теля. Ана ли зи руя 
твор чес кую эво лю цию пони ма ния Воло ши ным роли сла вянства в миро вом 
исто ри чес ком раз ви тии, автор впе р вые дает срав ни тель ный ана лиз антро по-
софс кого уче ния Р. Штай нера о гря ду щей «шес той миро вой сла вянс кой расе» 
и твор чес кой интерп ре та ции этого уче ния поэ том в своем лите ра турно-ху до жест-
вен ном твор честве на основе кон к ре т ных лите ра ту р ных про из ве де ний.

Пойми вели кое пред наз на ченье
Сла вянст вом зата ен ного огня:
В нем брез жит солнце завтраш него дня
И крест его – все мир ное служенье.
Ав тор дока зы вает, что в твор чес ком соз на нии М. Воло шина про ви ден ци-

аль ная мис сия сла вянства как буду щей «шес той расы» была во мно гом сфор ми-
ро вана антро по софс ким уче нием Р. Штайнера.

In a lecture the unfolded description of role and value of the Slavic cultures is fi rst 
given in creative consciousness of M. Voloshin, prominent Crimean poet, artist, literary 
critic and thinker. Analysing the creative evolution of understanding Voloshin of role 
of slavdom in world historical development, an author fi rst gives the comparative 
analysis of антро по софс кого studies Rudolf Steiner about the coming «sixth world 
Slavic race» and creative interpretation of this studies by a poet in the poetry work 
on the basis of certain literary works.

Пойми вели кое пред наз на ченье
Сла вянст вом зата ен ного огня:
В нем брез жит солнце завт раш него дня
И крест его – все мир ное служенье.
An author proves that in creative consciousness of М. Voloshin mission of slavdom 

as a future «sixth race» there was formed by antroposophical studies of Rudolf Steiner.

Лю бо вець Надія Іванівна,
зав від ділу Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Ки ївсь кий період діяль ності філо лога-сла віста Олек сандра 
Олек санд ро вича Кот ля ревсь ко го

Дос лі джено київсь кий період життя філо лога-сла віста, етног рафа, фоль к-
ло риста та біб лі о філа, укра їнця за похо джен ням – Олек сандра Олек санд ро вича 
Кот ля ревсь кого, який нев том ною нау ко вою та педа го гіч ною пра цею зали шив 
поміт ний слід в укра ї нсь кій куль турі та істо рії. Зок рема, ідеться про його 
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діяль ність як про фе сора уні вер си тету Св. Воло ди мира (1775–1881), голови 
Істо рич ного това риства Нестора-Лі то писця (1879–1881) та викла дання на Вищих 
жіно чих кур сах св. Ольги. Зазна чено, що О. Кот ля ревсь кий доклав багато зусиль 
для акти ві за ції діяль ності Това риства: вжи вав захо дів щодо пож вав лення його 
засі дань, сам брав активну участь у їх про ве дені; сприяв знач ному збіль шенню 
його нау ко вих сил завдяки вклю ченню у дійсні та почесні члени бага тьох уче них, 
у тому числі, з інших міст; про во див активну роботу щодо роз ши рення кіль кості 
при сут ніх на засі дан нях Това риства, насам пе ред, із числа сту ден тів і викла да чів 
Київсь ких гім на зій. Роз гля нуто коло київсь ких зна йо мих О. Кот ля ревсь кого, 
яке було досить широ ким і вклю чало таких зна них дія чів як: М. Заде раць кий, 
І. Цвє таєв, В. Модес тов, П. Ала ндсь кий та ін.

Ис сле до ван киевс кий период жизни фило лога-сла виста, этног рафа, фоль к ло-
риста и биб ли о фила, укра инца по про ис хож де нию – Алек сандра Алек санд ро вича 
Кот ля ревс кого, кото рый неу то ми мой науч ной и педа го ги чес кой рабо той оста вил 
заме т ный след в укра инс кой куль туре и исто рии. В част ности, речь идет о его 
дея тель ности в качестве про фес сора уни вер си тета Св. Вла ди мира (1775–1881), 
пред се да теля Исто ри чес кого общества Нестора-Ле то писца (1879–1881) и пре по-
да ва ния на Выс ших женс ких кур сах Св. Ольги. Отме ча ется, что А. Кот ля ревс кий 
при ло жил много уси лий для акти ви за ции дея тель ности Общества: при ни мал 
меры по ожив ле нию его засе да ний, сам при ни мал актив ное учас тие в их про ве-
де нии; спо собст во вал зна чи тель ному уве ли че нию его нау ч ных сил бла го даря 
вклю че нию в дейст ви тель ные и поче т ные члены мно гих уче ных, в том числе, 
из дру гих горо дов; про во дил актив ную работу по рас ши ре нию коли чества 
при сутст ву ю щих на засе да ниях Общества, прежде всего, из числа сту ден тов 
и пре по да ва те лей Киевс ких гим на зий. Расс мот рен круг киевс ких зна ко мых 
А. Кот ля ревс кого, кото рое было дос та точно широ ким и вклю чало таких изве с-
т ных дея те лей как: М. Заде рац кий, И. Цве таев, В. Модес тов, П. Ала ндс кий и др.

The Kyiv period of the life of a philologist-Slavist, an ethnographer, a folklorist and 
a bibliophile, a Ukrainian by birth – Oleksandr Alexandrovich Kotlyarevskyi, has been 
researched, whose tireless scientifi c and educational work has left a striking footprintin 
Ukrainian culture and history. In particular, it is about his activities as a professor 
at St. Volodymyr’s University (1775–1881), chairman of the Historical Society of the 
Nestor-Chronicler (1879–1881) and teaching at the Higher women’s courses of St. 
Olga. It was noted that O. Kotlyarevsky made a lot of eff orts to revitalize the Society 
activities: he took measures to revive his meetings, he himself actively participated 
in their conduct; contributed to a signifi cant increase in its scientifi c strength through 
the inclusion in the actual and honorable members of many scholars, including from 
other cities; was actively working on expanding the number of attendees at the meetings 
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of the Society, fi rst of all, among the students and teachers of the Kyiv Gymnasium. 
The circle of Kiev acquaintances O. Kotlyarevsky was considered, which was quite 
wide and included such well-known fi gures as M. Zaderatsky, I. Tsvetaev, V. Modestov, 
P. Alandsky and others.

Ми рон чук Ана то лій Свя тос ла во вич,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу між на род ної інфор ма ції та зару біж них 
зв’яз ків Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук

«Як уче ний – я зав жди був, є і буду при хиль ни ком живої і актив ної 
дос лід ниць кої та видав ни чої робо ти».  А. В. Фло ровсь кий 

у сла віс тич ному житті російсь кої нау ко вої еміг ра ції 
1920–1930-х років

У допо віді роз гля да ється участь істо рика-сла віста А. Фло ровсь кого (1884–
1968) в сла віс тич ному житті російсь кої нау ко вої еміг ра ції 1920–1930-х років. 
На основі його осо бо вого архіву від тво рено діа лог істо рика з вче ними-сла віс тами 
нау ко вої еміг ра ції, Сло в’янсь ким інсти ту том у Празі, окрес лено істо рико-сла віс-
тичну скла дову його нау ко вих інте ресів, участь у сла віс тич них з’їздах. З’я со-
вано ста нов лення А. Фло ровсь кого як сла віста у кон тексті роз витку російсь кого 
та східно-єв ро пейсь кого сло в’я ноз навства між во єн ної доби, а також його вне сок 
у роз ви ток та інсти ту ці о на лі за цію істо рич ного сло в’я ноз навства.

В докладе расс мат ри ва ется учас тие исто рика-сла виста А. Фло ровс кого (1884–
1968) в сла вис ти чес кой жизни рос сийс кой науч ной эмиг ра ции 1920–1930-х годов. 
На основе его лич ного архива восп ро из ве ден диа лог исто рика с уче ными-сла-
вис тами науч ной эмиг ра ции, Сла вянс ким инс ти ту том в Праге, опре де лены 
исто рико-сла вис ти чес кая сос тав ля ю щая его нау ч ных инте ре сов, учас тие 
в сла вис ти чес ких съез дах. Выяс нено ста нов ле ние А. Фло ровс кого как сла виста 
в кон тексте раз ви тия рос сийс кого и вос точно-ев ро пейс кого сла вя но ве де ния 
меж во ен ного пери ода, а также его вклад в раз ви тие и инс ти ту ци о на ли за цию 
исто ри чес кого сла вя но ве де ния.

The report deals with the participation of the historian and Slavist A. Florovsky 
(1884–1968) in the Slavic life of the Russian scientifi c emigration of 1920–1930-ies. 
On the basis of his personal archive, the dialogue between the historians and Slavists 
of scientifi c emigration, the Slavic Institute in Prague was reproduced, the historical 
and Slavic component of his scientifi c interests, participation in the Slavic congresses 
was determined. The formation of A. Florovsky as a Slavist in the context of the deve-
lopment of the Russian and Eastern European Slavonic studies of the interwar period, 
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as well as his contribution to the development and institutionalization of historical 
Slavic studies, is clarifi ed.

Осіння Ната лія Воло ди ми рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту гео тех ніч ної меха ніки ім. М. С. По-
ля кова НАН Укра ї ни

Ет ног ра фія, крає знавство та мовоз навство у спад щині 
вче них-ге о ло гів Укра їни (кни гоз нав чий та біб лі ог ра фіч ний аспекти)

З акти ві за цією про цесу гума ні за ції сус піль ства, про бу джен ням наці о наль ної 
сві до мості особ ли вого зна чення набу ва ють етног ра фія, крає знавство та мово-
з навство. Істо рі ог ра фічні дос лі дження нау ко вої спад щини вче них-ге о ло гів XIX – 
пер шої поло вини XX ст. дали змогу виявити роботи з цих питань. Дове дено, 
що авто рами роз ві док були від омі гео логи Хар ківсь кого, Київсь кого та Ново ро-
сійсь кого уні вер си те тів. Пока зано значення робіт нау ков ців у галузі етног ра фії 
й архе о ло гії (Н. Бори сяк, І. Син цов, К. Фео фі лак тов, П. Арма шевсь кий, М. Голов-
кінсь кий, Р. Прен дель), крає знавства та мовоз навства (П. Тут ковсь кий, О. Гуров). 
Най біль ший вне сок у роз ви ток крає знавства, етног ра фії та мовоз навства зро бив 
П. Тут ковсь кий. Наве дено най цін ніші праці вче ного в цих галу зях під час його 
діяль ності у Все ук ра їнсь кій ака де мії наук. Від зна ча ється, що у роз ви ток етно-
г ра фії, крає знавства та мовоз навства вчені-ге о логи Укра їни зро били знач ний 
вне сок. Їх нау ково-до від кові, кар тог ра фічні, архе о ло гічні й пуб лі цис тичні 
праці, які мали високе біб лі ог ра фічне осна щення, стали куль тур ним над бан ням 
того час ної науки й сла віс тики.

С акти ви за цией про цесса гума ни за ции общества, про буж де нием наци о-
наль ного соз на ния осо бое зна че ние при об ре тают этног ра фия, кра е ве де ние и язы ко-
з на ние. Исто ри ог ра фи чес кие исс ле до ва ния науч ного насле дия уче ных-ге о ло гов 
XIX – пер вой поло вины XX в. поз во лили выя вить работы по этим воп ро сам. 
Ука зы ва ется, что авто рами исс ле до ва ний были изве с т ные гео логи Харь ковс кого, 
Киевс кого и Ново рос сийс кого уни вер си те тов. Пока зано зна че ние работ уче ных 
в области этног ра фии и архе о ло гии (Н. Бори сяк, И. Син цов, К. Фео фи лак тов, 
П. Арма шевс кий, Н. Голов кинс кий, Р. Прен дель), кра е ве де ния и язы коз на ния 
(П. Тут ковс кий, А. Гуров). Наи боль ший вклад в раз ви тие кра е ве де ния, этног ра фии 
и язы коз на ния сде лал П. Тут ковс кий. При ве дены наи бо лее цен ные труды уче ного 
в этих облас тях в период его дея тель ности во Все ук ра инс кой ака де мии наук. 
Отме ча ется, что в раз ви тие этног ра фии, кра е ве де ния и язы коз на ния уче ные-ге о логи 
Укра ины сде лали зна чи тель ный вклад. Их научно-сп ра воч ная, кар тог ра фи чес кая, 
архе о ло ги чес кая и пуб ли цис ти чес кое лите ра тура, кото рая имела высо кое биб ли ог ра-
фи чес кое осна ще ние, стала куль ту р ным дос то я нием тог даш ней науки и сла вис тики.
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With the activation of the process of humanization of society, the awakening of the 
national consciousness, ethnography, local lore and linguistics acquire special signifi -
cance. Historiographical research of the scientifi c heritage of scientists-geologists of the 
XIX – the fi rst half of the XX century allowed to identify work on these issues. It is 
proved that the authors were well-known geologists of Kharkov, Kiev and Novoros-
siysk universities. The importance of the works of scientists in the fi eld of ethnog-
raphy and archeology (ND Borisyak, IV Sintsov, KM Feofi laktov, P.Ya. Armashevsky, 
NA Golovkinsky, RA Prendel), regional studies and linguistics (PA Tutkovsky, 
AV Gurov). The greatest contribution to the development of local lore, ethnography 
and linguistics made PA. Tutkovsky. The most valuable works of the scientist in these 
fi elds during his activity in the All Ukrainian Academy of Sciences are given. It is noted 
that in the development of ethnography, study of local lore and linguistics, scientists-
geologists of Ukraine made a signifi cant contribution. Their scientifi c reference, 
cartographic, archaeological and journalistic literature, which had great bibliographic 
signifi cance, became the cultural value of the then science and Slavic studies.

Стам бол Ігор Іванович,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту біог ра фіч них дос лі джень Наці о наль ної біб лі о-
теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Зна кові пос таті польсь кої біог ра фіч ної сла віс тики ХХ ст.

Ос нов ним дже ре лом до польсь кої біог ра фіч ної сла віс тики, як напрямі, 
що дос лі джує біог ра фії пред став ни ків сло в’янсь кого світу, є нау кова пері о дика, 
довід кова та моног ра фічна літе ра тура. Най більш актив ними польсь кими авто рами 
в біог ра фіч ній сла віс тиці ХХ ст. були T. Гра бовсь кий, M. Яко бєц, Й. Шлі жінсь кий, 
T. Дау бек-Вір гова, E. Можейкo, Й. Маг ну шевсь кий, Й. Веж бицький, Ж. Нєдєля, 
С. Козак та ін. У біль шості праць вони пока зу вали вза є мовп лив дос лі джу ва них 
пос та тей на важ ливі для Польші літе ра турні та полі тичні рухи, від мі чали юві леї 
та пуб лі ку вали нек ро логи цих дія чів. Най по пуляр ні шими серед польсь ких 
дос лід ни ків були чеські, бол га рські діячі, а також серби і лужици. У біог ра фіч них 
пра цях часто наго ло шу ється на важ ли вості внеску дія чів у роз ви ток куль тур 
сло в’янсь кого світу та всієї євро пейсь кої культури.

Ос но в ным источ ни ком для поль с кой биог ра фи чес кой сла вис тики, как направ-
ле ния исс ле до ва ний биог ра фий пред ста ви те лей сла вянс кого мира, явля ется 
науч ная пери о дика, спра воч ная и моног ра фи чес кая лите ра тура. Наи бо лее 
акти в ными поль с кими авто рами в биог ра фи чес кой сла вис тике ХХ в. были 
T. Гра бовс кий, M. Яко бец, И. Шли жинс кий, T. Дау бек-Вир гова, E. Можейкo, 
И. Маг ну шевс кий, И. Веж биц кий, Ж. Неделя, С. Козак и др. В боль шинстве 
работ они демон стри ро вали вза и мов ли я ние исс ле ду е мых лич нос тей на важ ные 
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для Польши лите ра ту р ные и поли ти чес кие дви же ния, отме чали юби леи и пуб ли-
ко вали нек ро логи этих дея те лей. Самыми по пуля р ными среди поль с ких исс ле до-
ва те лей были чешс кие, бол гарс кие дея тели, а также сербы и лужицы. В биог ра-
фи чес ких тру дах часто под чер ки ва ется важ ность вклада дея те лей в раз ви тие 
сла вянс кого мира и всей евро пейс кой культуры.

The main source for Polish biographical Slavonic studies, as a research biography 
of the representatives of the Slavonic world, are the scientifi c periodical, reference 
and monographic literature. The most active Polish authors in biographical Slavonic 
studies of the twentieth century were T. Grabowski, M. Jakóbiec, J. Śliziński, T. Dąbek-
Wirgowa, E. Możejko, J. Magnuszewski, J. Wierzbicki, Z. Niedziela, S. Kozak and 
others. In most of their works, they showed the interplay of the investigated fi gures 
on important Polish literary and political movements, celebrated anniversaries and 
published the obituaries of these fi gures. The most popular among Polish researchers 
were Czech, Bulgarian fi gures, as well as Serbs and Luzhits. Biographical works often 
emphasize the importance of contributing to the development of the cultures of the 
Slavonic world and of all European culture.

Ні менко Ната лія Ана то лі їв на,
ви кла дач Сумсь кого дер жав ного уні вер си те ту

Дос лі дження мате рі аль ної куль тури сло в’ян у нау ко вому доробку 
М. О. Мака рен ка

Се ред дос лід ни ків сло в’янсь ких пам’я ток особ ливе місце нале жить видат-
ному вче ному-ен цик ло пе дисту М. О. Мака ренку (1877–1938). Коло його 
нау ко вих інте ресів охоп лю вало різні аспекти життя наших пра щу рів. Про тя гом 
кіль кох деся ти літь М. О. Мака ренко дос лі джу вав архе о ло гічні пам’ятки ран ніх 
сло в’ян, виявив і кла си фі ку вав нову – роменську архе о ло гічну куль туру сіве рян. 
При ді ляв увагу все біч ному обсте женню архі тек тур них шедев рів часів Київсь кої 
Русі. Дос лі джу вав ста ро винні речі куль то вого при зна чення та деко ра тивно-прик-
лад ного мис тецтва. Вивчав мис тецтво ство рення ста ро да в ньої книжки. Крізь 
при зму мате рі аль ної куль тури вче ний роз гля дав духов ність сло в’ян, про сте жу вав 
спад ко вість тра ди цій і нові тен ден ції роз витку їхнього сві то гляду. Се ред най важ-
ли ві ших завдань свого життя і праці М. О. Мака ренко вва жав дос лі дження, збе ре-
ження і по пуля ри за цію уні каль ної куль тури дав ніх сло в’ян.

Среди исс ле до ва те лей сла вянс ких памят ни ков осо бое место при над ле жит 
выда ю ще муся уче ному-эн цик ло пе дисту Н. Е. Мака ренко (1877–1938). Круг 
его нау ч ных инте ре сов охва ты вал раз ли ч ные аспе кты жизни наших пред ков. 
В тече ние несколь ких деся ти ле тий Н. Е. Мака ренко исс ле до вал архе о ло ги чес кие 
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памят ники ран них сла вян, выя вил и клас си фи ци ро вал новую – роменс кую архе о-
ло ги чес кую куль туру севе рян. Уде лял вни ма ние всес то рон нему обсле до ва нию 
архи тек ту р ных шедев ров вре мен Киевс кой Руси. Исс ле до вал ста рин ные вещи 
куль то вого наз на че ния и деко ра тивно-прик лад ного искусства. Изу чал искусство 
соз да ния древ ней книги. Сквозь при зму мате ри аль ной куль туры уче ный 
расс мат ри вал духов ность сла вян, наблю дал пре емст вен ность тра ди ций и новые 
тен ден ции в раз ви тии их миро возз ре ния. Од ной из самых важ ных своих задач 
Н. Е. Мака ренко счи тал исс ле до ва ние, сох ра не ние и по пуля ри за цию уни каль ной 
куль туры древ них славян.

Among the researchers of the Slavic monuments, a special place belongs to the 
prominent scientist-encyclopedist M. O. Makarenko (1877–1938). His scientifi c 
interests covered various aspects of the life of our ancestors. For several decades 
he researched the archaeological sites of the early Slavs, discovered and classifi ed 
a new – Romny archeological culture of the northerners. He paid attention to a compre-
hensive survey of the architectural masterpieces of Kievan Rus. M. O. Makarenko 
investigated the ancient things of worship and decorative-applied arts. He studied the 
art of creating an ancient book. Through the prism of material culture, the scientist 
considered the spirituality of the Slavs, traced the heredity of traditions and new trends 
in the development of their outlook. Among the most important tasks of his life and 
work, M. O. Makarenko considered research, preservation and popularization of the 
unique culture of the ancient Slavs.

Фйоль д варі Шандор,
ви кла дач Деб ре ценсь кого уни вер си тету (м. Деб ре цен, Угор щи на), док тор унів.

Греко-ка то лицькі випуск ники римо-ка то лиць ких семі на рій – 
іден тич ність уні атсь кої церкви в Габс бу р зь кій імпе рії

Цер ковна унія в Ужго роді 1641 р. дала мож ли вість греко-ка то лиць кому 
духо венству отри мати освіту в римо-ка то лиць ких семі на ріях в Ягері (Пів нічна 
Угор щи на), Трнаві (угор. Над ьсом бат, нині в Сло вач чи ні), Орадя (угор. Над ьва-
рад, нині в Руму нії; укр. Вели кий Вара дин) і також у Відні. Марія Тере зія запо чат-
ку вала семі на рію Бар ба реум для сло в’янсь ких наро дів своєї імпе рії, і хоча її було 
неза ба ром закрито, освіта кар патсь ких руси нів про дов жу ва лася ще в XIX ст. 
у Відні. Архівні дже рела свід чать про те, що цер ков но сло в’янська мова й візан-
тийська літур гія вивча лися також у Відні та Егері. Автор також про по нує 
нещо давно від най дені доку менти, подані як описи біб лі о теки Свя тої Вар вари 
у Відні; нас лідки спад щини Л. Хабіни, вчи теля візан тійсь кого обряду в Ягері, 
а також корес пон ден цію римо-ка то лиць кого єпис копа Естер хазі з греко-ка то-
лиць ким мит ро по ли том львівсь ким, про імпорт літур гій них книг за чер воне вино, 
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та інших дже рел, як цір ку ляри епис копа Бачинсь кого про збе рі гання літур гіч них 
книг у мука чевсь кій епархії.

The church union in Uzhorod 1641 gave opportunities for the Greek-Catholic clergy 
to get education in Roman Catholic seminaries in Eger (North Hungary), Trnava (Hung. 
Nagyszombat, now in Slovakia), Oradea (Hung. Nagyvárad, now in Romania) and 
Vienna, too. Maria Theresa established the Barbareum for the Slavic peoples of her 
empire; and although it was soon closed, the education of Carpathian Rusyns continued 
in the 19 th century, too, in Vienna. The archival sources evidence, the Church Slavonic 
liturgical language was taught in Vienna and Eger, too. Newly found (by the author) 
documents are given in the paper, as inventories of the library of St. Barbara Chapel 
in Vienna; those of heritage of L. Habina, the teacher of Byzantine Rite in Eger, also 
correspondence by Roman Catholic bishop Esterházy with the Greek-Catholic Metro-
politan of Lviv, about the import of the liturgical books of Byzantine Rite, and other 
sources.
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Круг лий стіл 1. Пам’ятки сло в’янсь кої писем ності 
і дру карства в кон тексті новіт ніх віт чиз ня них 

соці о гу ма ні тар них дос лі джень

Бон дар Ната лія Петрівна,
за ві ду вач від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти туту кни гоз навства Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Іс то рія друку київсь кого, куте їнсь кого та моги льовсь кого видань 
Апос тола С. Соболя через при зму нових 

філіг ра но ло гіч них дос лі джень

У видав ни чому доробку Спи ри дона Соболя, що вида вав свої книжки 
в дру кар нях Києва, Куте їна (або Буй ни чів) та Моги льова, пред став лено одна кові 
за назвою друки. Серед них й Апос тол, вида ний у Києві 1630 р., і допов не ний 
додат ко вими арку шами в Куте їні бли зько 1632 р. та у Моги льові в 1638 р. 
Було про ве дено порів няння київсь кого та куте їнсь кого видань за при мір-
ни ками з фон дів НБУВ. За допо мо гою дру карсь кого та філіг ра но ло гіч ного 
ана лізу здійс нено спробу уточ нити, які саме аркуші було пере дру ко вано. Було 
вста нов лено спіль ність філіг ра ней паперу на арку шах, як вва жа ються київсь ким 
та куте їнсь кими, зок рема, з кіль кома моди фі ка ці ями знаку Леліва, і від мін ності 
паперу між кіль кома при мір ни ками Апос тола київсь кого друку. Від омості про 
філіг рані паперу вка зу ють на необ хід ність нового кри тич ного дос лі дження істо рії 
друку Апос тола С. Соболя з вивчен ням особ ли вос тей яко мога біль шої кіль кості 
при мір ни ків з інших збірок.

Среди издан ных Спи ри до ном Собо лем книг в типо гра фиях Киева, 
Куте ина (или Буй ни чей) и Моги льова пред став лены одни и те же изда ния. 
Среди них и Апос тол, напе ча тан ный в Киеве в 1630 г., и допол нен ный лис тами 
в Кутейне около 1632 г. и в Моги льове в 1638 г. Было про ве дено срав не ние киевс-
кого и куте инс кого изда ний с исполь зо ва нием экземп ля ров из фон дов НБУВ. 
При помощи ана лиза типо графс ких осо бен нос тей та филиг ра ней бумаги осу ще-
ств лена попы тка уста но вить, какие листы были пере пе ча таны. Выяв лены оди на-
ко вые водя ные знаки на лис тах, счи та ю щихся киевс кими и куте инс кими, напри-
мер, с несколь кими моди фи ка ци ями знака Лелива, и отли чия между филиг ра нями 
бумаги в несколь ких экземп ля рах Апос тола киевс кой печати. Све де ния о бумаге 
ука зы вают на необ хо ди мость нового кри ти чес кого исс ле до ва ния исто рии 
печа та ния Апос тола С. Соболя с изу че нием осо бен нос тей мак си мально боль шего 
коли чества экземп ля ров дру гих собраний.
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The publishing heritage of Spyrydon Sobol, who edited his books in printing-
houses of Kyiv, Kutejno (or Bujnichi) and Mogilyov, includes several editions with the 
same titles. Among them there is Apostol, printed in Kyiv in 1630, and supplemented 
by additional leaves in Kutejno approximately in 1632 and in Mogilyov in 1638. On the 
basis of copies from VNLU comparative analysis of Kyiv and Kutejno editions was 
made. The study of typing and fi ligrees enabled to make an attempt to defi ne exact 
leaves, which were retyped. The similarities of the paper fi ligrees on the leaves that 
are considered to belong to Kyiv and Kutejno were noticed. For instance, leaves 
with several modifi cations of Leliwa sign and diff erences of paper in several copies 
of Apostol, printed in Kyiv, were pointed. Information on fi ligrees of Apostol paper 
shows the necessity to new critical exploration of S. Sobol’s Apostol printing history 
with examination of pecularities of as many as possible copies from other library 
collections.

Ніка Оксана Іванівна,
про фе сор кафедри укра ї нсь кої мови та при клад ної лінг віс тики Інсти туту 
філо ло гії Київсь кого наці о наль ного уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор 
філо ло гіч них наук

Мовно-куль тур ний фор мат поле міч них текс тів у кон во люті 
Книг Біб лії Ф. Ско ри ни

Сха рак те ри зо вано мовну і куль турну пре це дент ність руко пис них текс тів, 
що увійшли до кон во люту з Біб лій ними Кни гами Ф. Ско рини. Про ана лі зо вано 
тема тич ний і жан ро вий репер туар руко пис ного складу цієї збірки, яка збе рі га-
ється в Інсти туті руко пису ЦНБВ, у колек ції П. М. Попова. Детально роз гля нуто 
два руко писні поле мічні тексти в струк турі кон во люту – «Отпис» Клі рика Ост ро-
зь кого та «Істо рію про Ліст ри кійсь кий собор», що раніше були над ру ко вані 
в Ост розі 1598 р. На основі порів няння руко пис ного і ста род ру ко ва ного текс тів 
визна чено фоне тико-ор фог ра фічні від мін ності, особ ли вості мов ного вибору 
пере пи су вача.

Оха рак те ри зо вана язы ко вая и куль тур ная пре це дент ность руко пи с ных 
текс тов, кото рые вошли в кон во лют с Биб лейс кими Кни гами Ф. Ско рины. 
Про ана ли зи ро ван тема ти чес кий и жан ро вый репер туар руко пис ного сос тава 
этого сбор ника, кото рый нахо дится в Инс ти туте руко писи ЦНБВ, в кол лек ции 
П. Н. Попова. Детально расс мот рены два руко пи с ных поле ми чес ких текста 
в струк туре кон во люта – «Отпис» Кли рика Ост рожс кого и «Исто рию о Лист ри-
кийс ком собо ре», опуб ли ко ван ных ранее в Ост роге 1598 г. На основе срав не ния 
руко пис ного и ста ро пе чат ного текс тов опре де лены фоне тико-ор фог ра фи чес кие 
отли чия, осо бен ности язы ко вого выбора пере пис чика.
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The lingual and cultural precedent of handwritten texts, which entered into the 
convolute with the Biblical Books of F. Skоryna, is described, The thematic and genre 
repertoire of the manuscript composition of this collection, which is in the Institute 
of the Manuscript of the Central Discovery Museum, in the collection of P. N. Popov, 
is analyzed. Two handwritten polemical texts in the structure of the convolute are 
discussed in detail: Kliryk Ostrozkyy’ «Response» and «The History about the 
Listrikiy Cathedral», published earlier in Ostrog in 1598. On the basis of comparison 
of handwritten and old printed texts, phonetic and spelling diff erences, peculiarities 
of the scribe’s language choice are determined.

За бо лотна Ната лія Вален ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти-
туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук

Ру мунські ста род руки цер ков но сло в’янсь кою мовою у збірці НБУВ: 
особ ли вості видань та при мір ни ків

На цей момент у фонді НБУВ від омо 16 при мір ни ків 13 кири лич них 
ста род ру ків, вида них на зем лях кня зівств Мол дови та Воло щини. З них чотири 
над ру ко вано цер ков но сло в’янсь кою мовою, а два – румунсь кою та цер ков-
но сло в’янсь кою. Це цер ков но сло в’янські Треб ник сирѣч Молит ве ник (Довге 
Поле (Ким пу лунг): Друк Т. Вер биць кого, 1635), Тома Кем пійсь кий «Книга 
о Хрис товy под ра жа ніи» (Дельсь кий монас тир (Дял), 1647), Трі одь цвітна = 
Трі о ді он… Пен ти кос та рі он… (Тир го віште, 1649) у двох при мір ни ках та Слова 
Иса ака Сирина (Монас тир Нямц, 1812). Окра сою збірки румунсь ких дру ків 
у НБУВ є Псал тир (Ясси, 1680), над ру ко ва ний пара лельно цер ков но сло в’янсь кою 
та румунсь кою мовою – наявні два при мір ники, один з яких – фраг мент 
на 40 арку шів. Румунсь кий перек лад здійс нив св. Дософ тей Сучавсь кий, уперше 
його перек лад Псал тиря було видано в Укра їні – в Уневі, 1673 р. Так само 
дво мов ним видан ням є Мінея свят кова – Анфо ло гіон (Буха рест, 1736), де літур-
гійні тексти над ру ко вано цер ков но сло в’янсь кою, а читання Біб лій них книг – 
румунсь кою мовою. Наявні в НБУВ румунські ста род руки цер ков но сло в’янсь кою 
мовою вповні демон стру ють ори гі нальне художнє оздоб лення, влас тиве для серед-
ньо віч ної румунсь кої книж ко вої куль тури. Харак тер ною озна кою для бага тьох 
цих видань є при святи меце на там (пере важно воло да рям кня зівств, чле нам їхніх 
сімей) із гра ві йо ва ними гер бами та дескрип тив ними вір шами. Завдяки вико рис-
танню цер ков но сло в’янсь кої мови ана лі зо вані друки є свід чен нями впливу 
сло в’янства на куль турне та цер ковне життя Мол дови та Воло щини. На окрему 
увагу заслу го ву ють пок райні записи на при мір ни ках цих видань.
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K dnešnímu dni, ve fondu Národní knihovny Ukrajiny jména Vernadského jsou známá 
16 exemplaře 13 starých tisků, vydaných na zemích Moldavského a Valašského knížectví. 
Z nich je 4 vytištěno v církevním slovanském jazyce a 2 v rumunském a církevním 
slovanském. Tato jsou Trebnik – Rituál (Câmpulung (Dovhé Pole, 1635), Tomáš 
Kempenský «O následování Krista» (Klášter Dealu, 1647), Triodion… Pentikostarion… – 
Květná Trioď (Târhovişte, 1649) ve dvou exemplářích a Kázání Izáka Syrského (Klášter 
Neamţe, 1812). Ozdobou kolekce rumunského tisku v Národní knihovně Ukrajiny 
jména Vernadského je Žaltář (Jasy, 1680), vytištěný paralelně v církevním slovanském 
a rumunském jazycích – k dispozici jsou dvě kopie, z nichž jedna – fragment 40 stránek. 
Autorem rumunského překladu je sv. Dosoftei Suceavský, poprvé jeho překlad Žaltáře byl 
vydán v Ukrajině – v Univě, v 1673 r. Podobně dvojjazyčným vydáním je Minea svátková – 
Anfolohion (Bukurešť, 1736), kde liturgické texty je vytištěné v církevní slovanštině, 
a Biblické čtení – v rumunštině. Dostupné v NKUV rumunské staré tisky v církevním 
slovanském jazyce v plném rozsahu demonstrují originální uměleckou výzdobu, inherentní 
pro středověkou rumunskou knižní kulturu. Charakteristickým znakem pro mnohé z těchto 
vydání je věnování patronům (převážně vládcům knížectví, členům jejich rodin) s vyrytými 
erby a deskriptivními verši. Díky použití církevního slovanského jazyka jsou analyzované 
tisky důkazem vlivu Slovanů na kulturní a církevní život Moldavska a Valašska. Zvláštní 
pozornost si zasluhují marginálie na kopiích těchto vydání.

At the moment, 16 copies of 13 Cyrillic old-printed books, published on the lands 
of the principalities of Moldavia and Wallachia, are known in the VNLU fund. Of these, 
4 are printed in Church Slavonic, and 2 in Romanian and Church Slavonic languages 
both. These are Church Slavonic Trebnik – the Ritual (Câmpulung (Dovhe Pole), 1635), 
Thomas à Kempis «Imitation of Christ» (Monastery of Deal, 1647), Triodion – the Pente-
costarion (Târgovişte, 1649) in two copies, and the Sermons of Isaac Syriac (Monastery 
of Neamţ, 1812). The ornament of the VNLU collection of Romanian editions 
is Psalter (Iaşi, 1680), it contains parallel Church Slavonic and Romanian text; two copies 
are available, one of which is a fragment of 40 sheets. Romanian translation is made 
by St. Dosoftei of Suceava, for the fi rst time his translation of the Psalter was published 
in Ukraine – in Univ, 1673. Similarly, the bilingual edition is the Anfologion – the Festal 
Menaion (Bucharest, 1736), where the liturgical texts are printed in Church Slavonic and 
the recitacions of the Biblical books are in Romanian. Available in the VNLU Romanian 
old-printed books in Church Slavonic fully demonstrate the original artistic book design 
that was characteristic for the medieval Romanian book culture. A specifi c feature 
of many of these publications is the dedication to the patrons (mainly the sovereigns of the 
principalities, members of their families), that had engraved coats of arms and descriptive 
verses. Thanks to the use of the Church Slavonic language, the analyzed editions are 
evidence of the infl uence of the Slavs on the cultural and church life in Moldavia and 
Wallachia. Marginalia on copies of these editions deserve particular attention.
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Ці бо ровська-Ри ма ро вич Ірина Олегівна,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти-
туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, 
кан ди дат істо рич них наук

Польсь ко мовні ста род руки кни гоз бі рень римо-ка то лиць ких 
монас ти рів Луць кої / Луцько-Жи то мирсь кої діе це зії XVII – 

пер шої поло вини ХІХ ст. філо ло гіч ної тема тики: 
кіль кісна і видова харак те рис ти ка

Дже рель ною базою дос лі дження були ста род руки кни гоз бі рень 12-х римо-ка-
то лиць ких монас ти рів Луць кої/Луцько-Жи то мирсь кої діе це зії, які збе рі га ються 
у фон дах НБУВ, та руко писні ката логи двох з 12 монас тирсь ких біб лі о тек, 
які збе рег лися до нашого часу. Видову харак те рис тику видань філо ло гіч ної 
тема тики цих монас тирсь ких кни гоз бі рень можна окрес лити так – гра ма тики 
латинсь кої, польсь кої, фран цу зь кої, німець кої, грець кої, геб райсь кої та іта лійсь кої 
мов (зок рема різні видання гра ма тики латинсь кої мови Аль ва ре са), слов ники 
польсько-ла тинські, польсько-фран цу зькі, польсько-ні мецькі, укла дені різ ними 
авто рами (серед них польсько-ла тинсь кий, польсько-ла тинсько-грець кий, 
латинсько-польсько-ні мець кий слов ники Г. Кна пі у са), праці про пра вила 
напи сання лис тів та скла дання про мов, перек лади польсь кою мовою тво рів 
антич них авто рів та західно-єв ро пейсь ких літе ра то рів, твори польсь кої худо ж-
ньої літе ра тури, збірки про мов як зраз ків ора торсь кої майс тер ності. Пере важна 
біль шість польсь ко мов них видань філо ло гіч ної тема тики поба чила світ у ХVІII ст. 
та в пер шій чверті ХІХ ст., і у загаль ному обсязі біб лі о теч ного фонду займала 
від носно неве ли кий від со ток. Названі види видань від дзер ка лю ють монас тирську 
діяль ність у під го товці пред став ни ків римо-ка то лиць кого кліру та навчаль ному 
про цесі монас тирсь ких шкіл.

The historical sources of the investigation are the old-printed books from the 
libraries of the 12 th Roman-Catholic monasteries of the Lutsk / Lutsk-Zhytomyr 
dioceses, which are preserved now in the V. Vernadski National Library of Ukraine, 
and two manuscript catalogs of the 12 th monastic libraries that have survived 
to nowadays. Specifi c characteristics of the publications on the philological subjects 
in these monastic libraries can be summarized as follows: grammar of Latin, Polish, 
French, German, Greek, Hebrew and Italian languages (in particular, various editions 
of Alvares’ Latin grammar), Polish-Latin, Polish-French, Polish-German dictionaries 
composed by various authors (among them the Polish-Latin, Polish-Latin-Greek, 
Latin-Polish-German dictionaries of G. Knapius), works on the rules of writing letters 
and making speeches, Polish translations the works of ancient authors and Western 
European writers, the works of Polish literature, the collections of speeches and 
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sermons as examples of oratorical skill. The editions of philological subjects were 
published in the 18 th -the fi rst quarter of the XIXth century and form a small part in the 
fundamental funds of monastic libraries. The mentioned types of publications refl ect 
the monastic activity in the preparation of representatives of the Roman Catholic clergy 
to their duties and the educational process of the monastic schools.

Bazą żródlową badań dzisiejszych są stare druki bibliotek 12 klasztorów katolickich 
Łuckiej/Łucko- Żytomierskiej diecezyi przechowywane są w zbiorach Biblioteki 
Narodowej Ukrainy imienia W. I. Wernadskiego i rękopiśmienne katalogi dwoch 
z 12 bibliotek klasztornych, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Żródłoznawcza 
i tematyczna analiza starych druków pozwala wyodrębić taki typy edycji o treści fi lolog-
icznej: gramatyki polski, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski i włoski (w tym różne 
wydania gramatyki łacińskiej Alvareza), słowniki polsko-łacińskie, polsko-francuskie, 
polsko-niemieckie, polsko-greckie ukladane przez różnych autorów (wśród nich polsko-
łaciński, polsko-łacińsko-grecki, łacińsko-polsko-niemiecki słowniki G. Knapiusa), 
przepisy do pisania listów i przygotowania mów różnych, tłumaczenia w ięzyku 
polskim dzieł autorów starożytnych i zachodnio-europejskich pisarzów, utwóry liter-
ackie pisarzów poskich, zbiory mów i kazań jako przykłady umiejętności oratorskiej. 
Zdecydowana większość polskojęzycznych wydań fi lologicznych była wydrukowana 
w XVIII wieku. i pierwszej ćwierći wieku XIX. a stosunkowo do wielkości zespołów 
bibliotecznych stanowiła niewielką ich część. Powyższe wymienione typy edycji 
odzwierciedlając działalnośc klasztorów w kształceniu duchownych i prowadzeniu 
edukacji w szkołach klasztornych.

Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки 
Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них наук

Не ти пові особ ли вості при мір ника львівсь кого видання 
«Chwała krzyza...» 1758 р. з фонду НБУВ

Ви яв ле ний у фонді від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого при мір ник твору Ігна ція від Діви 
Марії Янгольсь кої «Chwała krzyza...», вида ний у 1758 р., дає змогу допов нити 
біб лі ог ра фічні від омості основ ного ката логу укра ї нсь ких ста род ру ків – видання 
«Пам’ятки книж ко вого мис тецтва : ката лог ста род ру ків, вида них на Укра ї ні» 
Я. Запаска та Я. Іса є вича. У ката лозі не вка зано місце видання, а також інфор ма цію 
про те, що в тому ж році цей твір було над ру ко вано під іншою назвою («Zrzodło 
zywota wiecznego...») з вка зів кою місця друку: Львів, дру карня Івана Фили по вича. 
По суті, це одне видання з різ ними титу лами. При мір ник НБУВ міс тить 12 вши тих 
арку шів з міде ри тами від омих аугс бу р зь ких гра ве рів – бра тів Йозефа та Йогана 
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Кла у бе рів. Заго ловки до гра вюр пос лі довно скла да ються у текст одного з бого ро-
дич них, так зва них «фіналь них», анти фо нів і, таким чином, гра вюри фор му ють 
серію «Salve Regina» («Слався, Цари це»). Також у при мір ник вшито багато додат-
ко вих арку шів, значну час тину яких запов нено напи сами, зок рема від омос тями 
про наро дження дітей у родині Жевусь ких і текс тами Псал мів Давида в перек ладі 
Адама Вав жинця Жевусь кого.

Znaleziony w zbiorach Działu starych i rzadkich druków Biblioteki Narodowej 
Ukrainy im. W. Wiernadskiego ekzemplarz dzieła Ignacego od N. Marii P. Aniel-
skiej «Chwała krzyza...» 1758 r. dr. pozwala dopełnić wiadomości bibliografi czne 
podstawowego katalogu ukraińskiej książki starodrukowanej «Пам’ятки книж ко вого 
мис тецтва : ката лог ста род ру ків, вида них на Укра ї ні» (Pamiatky knyzhkovoho 
mystetstva: kataloh starodrukiv, vydanykh na Ukraini) Ya. Zapaski, Ya. Isaievycha. 
Wymieniony katalog nie podaje informacji o miejscu druku dzieła, jak również o tym, 
że w tym samym roku zostało ono wydane po raz drugi ze zmienioną kartą tytułową 
i tytułem («Zrzodło zywota wiecznego...»), ale jednak zaznaczonym miejscem druku – 
Lwów, w drukarni Jana Filipowicza. Książka zawiera 12 kart z rycinami znanych 
sztycharzy z Augsburga braci Józefa i Johanna Klauberów. Tytuły rycin składają się 
na tekst antyfony ku czci Najświętszej Maryi Panny, więc ryciny tworzą serię «Salve 
Regina» («Witaj Królowo»). Do błoku książki dodano również wiele kart częściowo 
zapełnionych notatkami rękopiśmiennymi, między innymi z wiadomościami 
o urodzeniu dzieci w rodzinie Rzewuskich oraz Psalmami Dawidowymi przekładania 
Adama Wawrzyńca Rzewuskiego.

An exposed in Vernadsky National Library of Ukraine Old and rare books 
department copy of Chwała krzyza by Ignacy from St. Mary of the Angels, published 
in 1758, enables to complement bibliographic data of the main catalogue of Ukrainian 
old-printed books – Pamiatky knyzhkovoho mystetstva: kataloh starodrukiv, vydanykh 
na Ukraini by Ya. Zapasko and Ya. Isaievych. In the catalogue a place of edition 
is not defi ned, and it is not mentioned that in the same year this text was published 
under another title (Zrzodło zywota wiecznego) with indication of place of edition: 
Lviv, printing-house of Ivan Fylypowych. In fact, this is one edition with diff erent 
titles. The VNLU copy includes 12 inserted leaves with chalcographies of prominent 
Augsburg engravers – brothers Joseph and Johann Klaubers. Titles of the gravures 
in consiquence compose a text of one of Marian antiphones, so called «fi nal». By this 
way the gravures form series Salve Regina (Hail Holy Queen). Also a lot of additional 
leaves are inserted to the copy. Main part of such leaves is fi lled with inscriptions, for 
instance, with information on children born in Rzewuski family and texts of Psalms, 
translated by Adam Laurence Rzewuski.
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Галь ченко Олена Михай лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу коди ко ло гії та коди ког ра фії Інсти туту 
руко пи су На ці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук, стар ший нау ко вий спів ро біт ник

Сю жети кон тур них серед ни ків як дже рело до атри бу ції оправ 
кири лич них книг

На при кладі кон тур них серед ни ків, вияв ле них на укра ї нсь ких шкі ря них 
опра вах XVIІ–XVIII ст., авто ром зроб лена сис те ма ти за ція та ана ліз їх сюже тів, 
яких може бути тільки два («Роз п’ят тя» та «Матір Божа на пів мі ся ці»). Для обох 
харак тер ними є кілька рис, при та ман них сюже там като лиць кої редак ції, що вка зує 
на їхнє захід но євро пейське похо дження. Подібні сюжети почи на ють активно 
про ни кати в укра ї нське цер ковне мис тецтво в XVIІ–XVIII ст., а це вже важ лива 
дату юча ознака, що дає змогу лока лі зу вати час та місце ство рення книж ко вих оправ 
з подіб ними серед ни ками. Для оздоб лення укра ї нсь ких оправ вони почи на ють 
вжи ва тися із середини XVІІ ст., а їх масове засто су вання при па дає на XVІ ІІ ст. 
На сьо годні вони вияв лені на пер вин них опра вах київсь ких, львівсь ких та чер ні-
гівсь ких ста род ру ків та руко пи сах зазна че ного пері оду. Це дало мож ли вість 
роз по чати ство рення аль бому з від бит ками зазна че них серед ни ків, що при та-
манні опра вам кон к рет них укра ї нсь ких дру ка рень або кни го пис них майс те рень. 
Було визна чено, на які ознаки пот рібно звер тати увагу при атри бу ції укра ї нсь ких 
оправ регі о наль ного похо дження.

На при мере кон ту р ных сред ни ков, обна ру жен ных на укра инс ких кожа ных 
переп ле тах XVI и XVIII вв., авто ром предп ри нята сис те ма ти за ция и ана лиз 
их сюже тов, кото рых может быть только два («Рас пя тие» и «Бого ма терь 
на полу ме ся це»). Для обоих харак те рен ряд черт, при су щих сюже там като ли-
чес кой редак ции, что ука зы вает на их запад но ев ро пейс кое про ис хож де ние. 
Подо б ные сюжеты начи нают активно про ни кать в укра инс кое цер ков ное 
искусство в XVII–XVIII вв., а это уже важ ный дати ру ю щий при знак, поз во ля-
ю щий лока ли зо вать место и время соз да ния кни ж ных переп ле тов с подо б ными 
сред ни ками. Для отделки укра инс ких переп ле тов их начи нают исполь зо вать 
с середины XVII в., а их мас со вое при ме не ние при хо дится на XVIII в. На сегодня 
они обна ру жены на пер ви ч ных пере лё тах киевс ких, львовс ких и чер ни говс ких 
ста ро пе ча т ных книг и руко пи сях ука зан ного пери ода. Это поз во лило при сту пить 
к соз да нию аль бома с отпе чат ками ука зан ных сред ни ков, кото рые харак те рны 
переп ле там кон к ре т ных укра инс ких типо гра фий или кни го пи с ных мас терс ких. 
Было опре де лено, на какие при знаки сле дует обра щать вни ма ние при атри бу ции 
укра инс ких переп ле тов.

102



Through the example of contour centre-pieces discovered on the Ukrainian 
leather bookbindings of the seventeenth–eighteenth centuries the author has conducted 
a systematization and analysis of their subjects, which can be of only two types («Cruci-
fi xion» and «Mother of God on the crescent»). Both are characterized by a number 
of features inherent in subjects of the Catholic tradition, indicating their Western-
European origin. Alike subjects are beginning to penetrate the Ukrainian church art 
in the seventeenth–eighteenth centuries, and this is an important dating trait that allows 
localizing the time and place of bookbindings with alike centre-pieces. For the 
decoration of the Ukrainian bookbindings they begin to be used from the mid- seven-
teenth century, and their mass application dates back to the eighteenth century. Today, 
they are discovered on te primary bindings of Kyiv, Lviv and Chernihiv early printed 
books and manuscripts of this period. This allowed us to start the creation of an album 
with alike centre-pieces inherent in the bindings of specifi c Ukrainian printing houses 
or book-printing workshops. It was determined what characteristics should be paid 
attention to when attributing Ukrainian bookbindings of regional origin.

Во ло щенко Ста ніс лав Ана то лі йо вич,
спів ро біт ник музею ста ро ук ра їнсь кої книги, Львівсь кої наці о наль ної гале реї 
мис тецтв імені Б. Г. Воз ниць ко го

Ко ло фони кири лич них спис ків Єру са лимсь кого Уставу: 
від «ізво ле нія» до «совер ше нія»

У допо віді роз гля нуто про блему дату вання кири лич них кодек сів бого служ-
бо вого харак теру. Висвіт лю ється питання вивчення коло фо нів як одного з інди ка-
то рів при атри бу ції руко пис них памʼяток. На при кладі Єру са лимсь ких Уста вів 
XVI–XVII ст. із фон дів Інсти туту руко пису Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 
імені В. І. Вер надсь кого здійс нено вивчення інфор ма тив ності коло фо нів. Вони 
дають змогу вста но вити лока лі за ції ство рення та побу ту вання руко пи сів, допо ма-
га ють діз на тися ім’я пере пи су вача кодексу та час виго тов лення кодексу. Коло фони 
також інфор му ють про «благі намі ри» – при чини напи сання книги, окрес лю ють 
коло осіб, при чет них до про цесу виго тов лення. Текст копі їста кодексу, запи са ного 
в коло фоні, слу жить також ваго мим мате рі а лом до вивчення мен таль ності 
та уяв лень пере пи су вача. У допо віді здійс не ний ана ліз «фор му ля ра» коло фону, 
репре зен то ва ного в кодек сах, ство ре них у сучас них кор до нах Укра їни і Росії, 
з’я со вано їх спільні та від мінні риси, детально про сте жено струк турні еле менти 
кож ного колофону.

В докладе расс мат ри ва ется про блема дати ровки кирил ли чес ких кодек сов 
бого слу жеб ного харак тера. Осве ща ется воп рос изу че ния коло фона как одного 
из инди ка то ров при атри бу ции руко пи с ных памят ни ков. На при мере Иеру са-
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лимс ких Уста вов XVI–XVII вв. из фон дов Инс ти тута руко писи Наци о наль ной 
биб ли о теки Укра ины имени В. И. Вер надс кого осу ще ств лено изу че ние инфор-
ма тив ности коло фона. Они поз во ляют уста но вить лока ли за ции соз да ния 
и быто ва ния руко пи сей, помо гают узнать имя писца и время изго тов ле ния 
кодекса. Коло фоны также инфор ми руют о «бла гих наме ре ни ях» – при чи нах 
напи са ния книги, очер чи вают круг лиц, при ча с т ных к про цессу изго тов ле ния. 
Текст копи иста кодекса, запи сан ного в коло фоне, слу жит также весо мым мате -
ри а лом для изу че ния мен таль ности и пред став ле ний писца. В докладе осу ще-
ств лен ана лиз «фор му ля ра» коло фона, пред став лен ного в кодек сах, соз дан ных 
в сов ре мен ных гра ни цах Укра ины и Рос сии, уста нов лены их общие и отли чи-
тель ные черты, детально про сле жены струк ту р ные эле ме нты каж дого колофона.

The paper investigates the problem of the dating of Cyrillic liturgical codices. 
The author explores a colophon as the mail indicator for attribution of the manuscripts. 
The case-studies of the Jerusalem Typikons of the 16–17 th centuries from the Institute 
of Manuscript of Vernadskyi National Library of Ukraine show the informative values 
of colophons. The colophons of the copies of Jerusalem Typikon make possible to localize 
the copy making and presence, to indicate the scriber person and to date the manuscript 
production. Colophons gave the information of the «pia desideria» – the reasons for book 
copying, the circle of persons connected with the book creation. The colophon’s text is the 
source for mentality and imagination of the scriber. The presentation analyses the «form» 
of the colophons from the Ukrainian and Russian territory, the similarities and diff erences 
are shown, the structures of the colophons are particularized.

Кур га нова Олена Юріївна,
на у ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Інсти туту кни го-
з навст ва, кан ди дат філо ло гіч них наук

Ре ак ту а лі за ція книж ко вих пам’я ток укра ї нсь кого бароко 
в робо тах С. І. Мас ло ва

На у кова спад щина Сер гія Іва но вича Мас лова (1880–1957) вже майже сто ліття 
пред став лена в дис курсі сло в’янсь кої філо ло гії та кни гоз навства. Чіль ним 
напря мом його нау ко вої діяль ності було вияв лення та детальне опра цю вання 
дав ніх руко пис них та дру ко ва них пам’я ток укра ї нсь кої літе ра тури. Одним 
з пер ших серед літе ра ту роз нав ців мате ри ко вої Укра їни С. І. Мас лов почав 
роз гля дати зразки укра ї нсь кого письменства XVII–XVIIІ ст. у кон тексті баро ко вої 
есте тики. Вче ний ввів у широ кий нау ко вий обіг ори гі нали тво рів визнач них 
репре зен тан тів доби укра ї нсь кого Бароко: Меле тія Смот риць кого, Касі яна 
Сако вича, Леон тія Кар по вича, Кирила Транк ві лі она-Став ро вець кого, Йоа ни кія 
Галя товсь кого, Кли мен тія Зино ві їва, Івана Велич ковсь кого, та ін. Між дис цип лі-
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нар ний істо рико-лі те ра ту роз навчо-книгознавчий під хід С. І. Мас лова до вивчення 
дав ніх книж ко вих пам’я ток не лише не втра тив своєї акту аль ності, а й слу гує 
мето до ло гіч ною базою для сучас них меді є віс тів.

На уч ное насле дие Сер гея Ива но вича Мас лова (1880–1957) уже почти сто ле тие 
пред став лено в дис курсе сла вянс кой фило ло гии и кни го ве де ния. Централь ным 
направ ле нием его науч ной дея тель ности явля ется выяв ле ние и деталь ное исс ле-
до ва ние ста рин ных руко пи с ных и печа т ных памят ни ков укра инс кой лите ра туры. 
Одним из пер вых лите ра ту ро ве дов мате ри ко вой Укра ины С. И. Мас лов начал 
расс мат ри вать обра зцы укра инс кой письмен ности XVII–XVIIІ вв. в кон тексте 
бароч ной эсте тики. Уче ный ввел в широ кий нау ч ный обо рот ори ги налы про из-
ве де ний наи бо лее пока за тель ных пред ста ви те лей епохи укра инс кого Барокко: 
Меле тия Смот риц кого, Кась яна Сако вича, Леон тия Кар по вича, Кирилла Транк-
вил ли она-Став ро вец кого, Иоа ни кия Галя товс кого, Кли мен тия Зино ви ева, Ивана 
Велич ковс кого и др. Меж дис цип ли на р ный исто рико-ли те ра ту ро вед ческо-
книговедческий поход С. И. Мас лова к изу че нию древних кни ж ных памят ни ков 
не только не утра тил своей акту аль ности, но и явля ется мето до ло ги чес кой базой 
для сов ре мен ных меди е вис тов.

Scientifi c heritage of Serhij Ivanovych Maslov (1880–1957) for almost a hundred 
years has been presented in discourse of Slavic philology and bibliology. The signif-
icant part of his scientifi c work was dedicated to discovery and detail exploration of old 
manuscript and printed monuments of Ukrainian literature. Maslov was one of the fi rst 
researches in «continental» Ukraine who began to discuss masterpieces of Ukrainian 
literature of 17–18 th century in the context of Baroque aesthetics. The researcher intro-
duced into wide scientifi c use literary work originals of most talented representatives 
of Ukrainian Baroque: Meletius Smotrytsky, Cassian Sakowicz, Leontiy Karpowych, 
Kyrylo Tranquillion- Stavrovetsky, Joanykij Galiatowsky, Klimentij Zinoviev, Ivan 
Velychkovsky and others. Interdisciplinary historical, bibliological and literary studies 
approach to the exploration of old book monuments not only has preserved its applica-
bility, but also constitutes methodological basis for modern medieval researches.

Скурко Поліна Дмит рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені Якуба 
Коласа Наці о наль ної ака де мії наук Біло русі (Мінськ, Білорусь)

Форми книж ної міг ра ції на укра ї нсь ких зем лях у XVI–XVII ст. 
на мате рі алі ста род ру ків з біло русь ких кни гос хо вищ

У бела рус кіх кні гас хо віш чах захоўва юцца сотні кніг XVI–XVII ст., якія пасля 
выхаду ў свет быта валі на зем лях сучас най Укра іны (най час цей з цэнт раль нага 
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і заход няга рэгі ё наў). На месца быта вання ўказ ва юць запісы тых часоў. Запісы 
ў гэтых ста рад ру ках заха валі імёны жыха роў укра інс кіх вёсак і гара доў, згадкі 
пра цэр квы, мно гія з якіх цяпер не існу юць, свед чанні пра пада рожжа кнігі 
ў прас торы, пра пера дачу яе з рук у рукі. Най час цей кнігі ўтры м лі ва юць укла д ныя 
запісы – звесткі пра пакупку і над анне пэўнымі асо бамі ў царкву. У адказ свя тар 
паві нен быў маліцца за душы ўкла д чы каў. Дру гую па коль касці групу запі саў 
у кні гах скла да юць улас ніц кія запісы і запісы пра пакупку ды про даж. Адзін 
з най яр чэй шых пры к ла даў – улас ніцкі запіс канца XVI ст. ней кага Сямёна Саф ро-
на віча з Кіева, зроб лены «рукою влас ною» ў адной з самых зна ка мі тых кніг таго 
часу – Берас цейс кай Біб ліі 1563 года (асоб нік з фон даў Цэнт раль най наву ко вай 
біб лі я тэкі НАН Бела ру сі).

У біло русь ких кни гос хо ви щах збе рі га ються сотні книг XVI–XVII ст., які після 
виходу у світ побу ту вали на зем лях сучас ної Укра їни (най час тіше в централь ному 
і захід ному регі о нах). На місце побу ту вання ука зу ють записи тих часів. Записи 
в цих ста род ру ках збе регли імена жите лів укра ї нсь ких сіл і міст, згадки про 
церкви, багато з яких у даний час уже не існу ють, сві доцтва про подо рожи 
книги в прос торі, про пере дачу її з рук у руки. Най час тіше книги міс тять вкладні 
записи – від омості про покупку і над ання пев ними осо бами до церкви. У від по відь 
свя ще ник пови нен був моли тися за душі вклад ни ків. Другу за чисель ністю групу 
запи сів у кни гах ста нов лять влас ницькі записи і записи про покупку й про даж. 
Один з най яск ра ві ших при кла дів – влас ниць кий запис кінця XVI ст. яко гось 
Семена Соф ро но вича з Києва, зроб ле ний «рукою влас ною» в одній з най зна ме-
ни ті ших книг того часу – Берес тейсь кої Біб лії 1563 року (при мір ник з фон дів 
Централь ної нау ко вої біб лі о теки НАН Біло ру сі).

There are hundreds of books, printed in the 16 th-17 th centuries, which are kept 
in the Belarusian libraries, that were used before at the Ukrainian territories (most 
often at the central and western regions). Notes and inscriptions of those times indicate 
the place of existence. The records in these early printed books preserved the names 
of the inhabitants of the Ukrainian villages and cities, references to the churches, 
many of which don’t no longer exist. Most often the records contain information about 
purchase and donation of the book to the church by certain person. In response, the 
priest had to pray for the souls of the donators. The second largest group of the records 
in the books is proprietary records and notes about purchase and sale of the book. 
One of the most striking examples is the proprietary record of the late 16 th century 
made by a certain Semen Sofronovich from Kyiv in one of the most famous books 
of that time which is the Brest Bible 1563 (an exemplar from the funds of the Central 
Scientifi c Library of the National Academy of Sciences of Belarus).
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Ки ре ева Галина Вла ди ми ров на,
за ве ду ю щая научно-ис сле до ва тель с ким отде лом кни го ве де ния
На ци о наль ной биб ли о теки Бела ру си

Ста ро пе ча т ные книги XVI–XVII вв. укра инс ких ти по гра фий 
в фонде Наци о наль ной биб ли о теки Бела ру си

Ко лек ція ста род ру ків нау ково-дос лід ного від ділу кни гоз навства (НДВК) 
Наці о наль ної біб лі о теки Біло русі (НББ) налі чує в даний час понад 35 тис. од. 
збе рі гання. Най цін ніша час тина колек ції – 9 видань (12 пр.) XVI ст., вида них 
у Львові та Острозі.

Кол лек ция ста ро пе ча т ных книг научно-ис сле до ва тель с кого отдела кни го ве-
де ния (НИОК) Наци о наль ной биб ли о теки Бела руси (НББ) нас чи ты вает в насто-
я щее время свыше 35 тыс. ед. хранения. На и бо лее цен ная часть кол лек ции – 
9 изда ний (12 экз.) XVI в., издан ных во Львове и Остроге.

Гу ба нова Ольга Олек санд рів на,
на у ко вий спів ро біт ник Централь ної нау ко вої біб лі о теки імені Якуба Коласа 
Наці о наль ної ака де мії наук Біло русі (Мінськ, Білорусь)

Пе ра п лёты экзэмп ля раў укра інс кіх выдан няў XVІ–пер шай чвэ рці 
XVII ст. у фон дах ЦНБ НАН Бела ру сі

У арты куле разг ле джаны пера п лёты асоб ні каў кіры лі ч ных выдан няў XVI – 
пер шай чвэ рці XVII ст., якія выйшлі ў дру кар нях Аст рога, Кры ласа, Львова 
і Кіева. Акцэ н ту ецца ўвага на такіх аспек тах як: вера го дны час вырабу, матэ рыял 
пак ры цця, асаб лі васці мас тац кага афарм лення, наяўнасць такіх ула даль ніц кіх 
пры к мет як запісы, ярлыкі, экс лі б рысы.

В ста тье расс мот рены пере п лёты экземп ля ров кирил ли чес ких изда ний 
XVI – пер вой чет верти XVII в., напе ча тан ных в типо гра фиях Ост рога, Кри лоса, 
Львова и Киева. Акцен ти ру ется вни ма ние на таких аспек тах как: веро ят ное время 
изго тов ле ния, мате риал пок ры тия, осо бен ности худо жест вен ного оформ ле ния, 
нали чие таких вла дель чес ких при зна ков как записи, ярлыки, экс либ рисы.

The article deals with the covers of copies of Cyrillic editions of the 16 th – fi rst 
quarter of the 17 th century, printed in the printing houses of Ostrog, Krilos, Lvov and 
Kiev. Attention is focused on such aspects as: probable time of manufacture, coating 
material, features of decoration, presence of such proprietary features as records, labels, 
ex-libris.
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Ти то вець Олена Йоси пів на,
зав сек тору кни гоз навства від ділу рід кіс них книг і руко пи сів Централь ної нау ко вої 
біб лі о теки імені Якуба Коласа Наці о наль ної ака де мії наук Біло русі (Мінськ, 
Біло русь), кан ди дат істо рич них наук

Асаб лі васці дэка ра тыўнага афарм лення ўкра інс кіх кіры лі ч ных 
выдан няў пер шай чвэ рці XVII ст.  (па фон дах ЦНБ НАН Беларусі)

У Цэнт раль най наву ко вай біб лі я тэцы НАН Бела русі захоўва ецца дзе вяць 
асоб ні каў шасці ўкра інс кіх кіры лі ч ных выдан няў 1606–1624 гг., іх дас ле да ванне 
даз во ліла падц ве р дзіць і дапоўніць наяўныя звесткі пра вары я нты набору і дэка ра-
тыўнае афарм ленне ста рад ру каў. Аўта рам разг ля да юцца асаб лі васці іні цы я лаў, 
лам бар даў – эле мен таў дэка ра тыўнага афарм лення, якія выка ры с тоўва юцца для 
руб ры ка цыі тэксту, вылу чэ нні яго галоўных і дру га ра д ных раз дзе лаў. Узды ма ецца 
дыс ку сій нае пытанне аб ужы ванні тэр міна «лам бард» пры апі санні арна ме н тыкі 
ста рад ру каў.

В Централь ной науч ной биб ли о теке НАН Бела руси хра нится девять экземп-
ля ров шести укра инс ких кирил ли чес ких изда ний 1606–1624 гг., их исс ле до ва ние 
поз во лило подт вер дить и допол нить име ю щи еся све де ния о вари ан тах набора 
и деко ра тив ном оформ ле нии ста ро пе ча т ных книг. Авто ром расс мат ри ва ются 
осо бен ности ини ци а лов, лом бар дов – эле мен тов деко ра тив ного оформ ле ния, 
исполь зу е мых для руб ри ка ции текста, выде ле нии его гла в ных и вто рос те пен ных 
раз де лов. Под ни ма ется дис кус си он ный воп рос о при ме не нии тер мина «лом бард» 
при опи са нии орна мен тики ста ро пе ча т ных книг.

Nine copies of six Ukrainian Cyrillic editions from 1606 to 1624 are kept in the 
Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus, their research 
confi rmed and supplemented existing information of the variants of the typesetting and 
decorative design of old printed books. The author considers the features of initials, 
lombards – elements of decorative design what were used for the text rubrication, 
highlighting its main and secondary parts. A controversial issue is raised of the use 
of the term «lombards» in describing the ornamentation of old printed books.

Мак сим чук Ольга Васи лів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу ста род ру ків та рід кіс них видань Наці о-
наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат філо ло гіч них наук

Фло рис тичні мотиви в Ака фісті свя тій вели ко му че ниці Вар варі 
Йоа сафа Кро ковсь ко го

У дос лі дженні роз гля нуто текс ту аль ний і візу аль ний аспекти фло рис тич них 
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моти вів у видан нях Ака фісту свя тій вели ко му че ниці Вар варі Йоа сафа Кро ковсь -
кого XVII–XVIII ст. Уперше вийшовши дру ком у складі «Три а ка фіст ного моли тос-
ло ва» у Чер ні гові 1691 р., окре мою книж кою Ака фіст з’яв ився 1698 р. у Києві, 
і від тоді про тя гом наступ ного сто ліття витри мав майже 30 пере ви дань, про і-
люст ро ва них робо тами гра ве рів Нико дима Зуб риць кого, Соф ро нія, Якова Кон ча-
ківсь кого та ін. Вар вару на гра вю рах пере важно зобра жу ють у пиш них шатах, 
оздоб ле них квіт ко вим орна мен том, що сим во лі зує її дівство, та з паль мо вою 
галуз кою у руці – сим во лом муче ниць кої смерті. У тексті Ака фісту Вар вара 
іме ну ється «цві том», «кри ном», «шип ком» (ця мета фо рика запо зи чена, імо вірно, 
зі ста ро за віт ної Пісні пісень), «літо рос лю», лозою виног рад ною, а наго роду за її 
под виг пред став лено як при кра шання в небес ному «вер тог ра ді» «цві том нетлін-
ня». Фло рис тичні мотиви, вико рис тані в Ака фісті, пок ли кані від обра зити те, 
завдяки чому Вар вара здо була вінець свя тості – її цноти, без шлюб ність 
і муче ництво заради Христа.

In the research, textual and visual aspects of fl oral motifs in the seventeenth- 
and eighteenth-century editions of Yoasaf Krokovskyi’s Akathist to St. Barbara are 
considered. First published in Chernihiv in 1691 as a part of the Three-Akathist Prayer 
Book (Tryakafi stnyi Molytoslov), it was appeared as a separate edition in Kyiv in 1698, 
and since then, during the next century, there were about thirty republications of the 
Akathist illustrated by Nykodym Zubrtytskyi, Sofronii, Yakiv Konchakivskyi, and 
other Ukrainian engravers. Commonly, St. Barbara was depicted wearing splendid 
garments decorated with fl oral ornament – which symbolize her virginity – and having 
a palm branch in her hand – which is the symbol of Barbara’s martyrdom. In the text 
of the Akathist, St. Barbara is called a fl ower, a lily, a rose (these metaphors were 
probably drawn from the Song of Songs), a sprout, and a vine whereas her reward for 
her martyr’s deed was described as dressing with the blossom of incorruptness in the 
heavenly garden. Therefore, in the Akathist the fl oral motifs are supposed to represent 
those qualities due to which Barbara got the crown of holiness, namely: hers virtues, 
celibacy and death for the sake of Christ.

В исс ле до ва нии расс мот рены текс ту аль ный и визу аль ный аспе кты фло рис ти-
чес ких моти вов в изда ниях Ака фиста свя той вели ко му че нице Вар варе Иоа сафа 
Кро ковс кого XVII–XVIII вв. Пер вый раз Ака фист вышел в печати в сос таве 
«Три а ка фист ного моли тос ло ва» в Чер ни гове в 1691 г., как отдель ное изда ние 
уви дел свет в Киеве в 1698 г., а в сле ду ю щем веке выдер жал около 30 пере из-
да ний, про ил люст ри ро ван ных гра вю рами Нико дима Зуб риц кого, Соф ро ния, 
Якова Кон ча ковс кого и др. На гра вю рах Вар вару обы чно изоб ра жают в пыш ной 
одежде, укра шен ной цве то ч ным орна мен том, сим во ли зи ру ю щем ее девство, 
с паль мо вой вет вью в руке – сим во лом муче ни чес кой смерти. В тексте Ака фиста 
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Вар вара име ну ется «цве том», «кры ном», «шип ком» (эта мета фо рика, воз можно, 
заимст во вана с вет хо за вет ной Песни пес ней), «лето ро сль ю», лозой виног рад ной, 
а награда за ее под виг пред став лена как укра ше ние в небес ном «вер тог ра де» 
«цве том нетле ния». Фло рис ти чес кие мотивы, исполь зо ван ные в Ака фисте, 
при званы отоб ра зить то, бла го даря чему Вар вара полу чила венец свя тости – 
ее доб ро де тель ность, без б ра чие, муче ни чество ради Христа.
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Круг лий стіл 2. Зару біжні укра ї но знавчі сту дії 
як скла дова час ти на сві то вої сла віс ти ки

Ан то нюк Тетяна Дмит рів на,
за ві ду вач від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни гоз навства Наці о наль ної 
біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, док тор істо рич них наук, доцент

Вне сок Оме ляна Прі цака у роз ви ток закор дон них 
укра ї но знав чих сту дій

Оме лян Йоси по вич Прі цак (7.04.1919–29.05.2006) – визнач ний укра ї нсь кий 
істо рик, від омий у нау ко вому світі репре зен тант «доку мен таль ної шко ли» істо рі о-
г ра фії, зали шив знач ний доро бок у сві то вій сла віс тиці. Вче ний з початку своєї 
нау ко вої діяль ності пара лельно дос лі джу вав східні мови й істо рію Укра їни. 
Він вва жав, що, як і дер жа ва, – наука може існу вати і роз ви ва тися тільки тоді, 
коли має між на родне визнання. Необ хід ність поши рення нау ко вих знань про 
Укра їну спо ну кали вче ного до ство рення «Гар ва рдсь кого чуда» – бази для чис тої 
науки в укра ї но знав чих дис цип лі нах, роз робки кон цеп ту аль них основ діяль ності 
сту дій, фак тич ного про ек ту вання їх моделі, яка реа лі зу ється не лише на Аме ри-
кансь кому кон ти ненті, а й вті лю ється в уні вер си те тах євро пейсь кого простору.

Емельян Иоси фо вич При цак (7.04.1919–29.05.2006) – выда ю щийся 
укра инс кий исто рик, изве с т ный в науч ном мире репре зен тант «доку мен таль ной 
шко лы» исто ри ог ра фии, оста вил зна чи тель ный задел в миро вой сла вис тике. 
Уче ный с начала своей науч ной дея тель ности парал лельно исс ле до вал вос то-
ч ные языки и исто рию Укра ины. Он счи тал, что как и госу дарст во, – наука может 
сущест во вать и раз ви ваться только тогда, когда имеет меж ду на род ное при зна ние. 
Необ хо ди мость расп рост ра не ния нау ч ных зна ний об Укра ине побу дили уче ного 
к соз да нию «Гар ва рдс кого чуда» – базы для чис той науки в укра и но вед чес ких 
дис цип ли нах, раз ра ботки кон цеп ту аль ных основ дея тель ности сту дий, фак ти-
чес кого про ек ти ро ва ния их модели, реа ли зу е мой не только на Аме ри канс ком 
кон ти ненте, но и воп ло ща е мой в уни вер си те тах евро пейс кого про странства.

Omelyan Yosypovych Pritsak (07.04.1919–29.05.2006) is a famous Ukrainian 
historian, known in the scientifi c world, the representative of the «documentary school» 
of historiography. He left a signifi cant contribution in the world Slavic studies. From 
the beginning of his scientifi c work the scientist studied simultaneously the Oriental 
languages and the history of Ukraine. He thought that, like the state, science could exist 
and develop only when it has international recognition. The need to disseminate scien-
tifi c knowledge about Ukraine prompted the scientist to create a «Harvard miracle» – 
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a base for pure science in Ukrainian studies disciplines, the development of conceptual 
foundations of the studies, the actual design of their model, which is implemented not 
only on the American continent, but also embodied in universities of European space.

Ас та пенко Ігор Ана то лі йо вич,
на у ко вий спів ро біт ник Інсти туту літе ра тури ім. Т. Г. Шев ченка НАН Укра їни, 
кан ди дат філо ло гіч них наук

Емма Анді євська – укра ї нсь кий вимір сло в’янсь кого сві ту

У допо віді запро по но вано ана ліз життя та твор чості Емми Анді євсь кої через 
при зму сучас них тео ре тико-, істо рико-лі те ра тур них напра цю вань, пое ти каль них 
пара мет рів тексту, кате го рій авто ре фе рен цій ності та мета текс ту аль ності. Окрему 
увагу при ді лено роз гляду всіх пое тич них жан рів, з якими Емма Анді євська 
пра цює у ХХІ ст.: сонета, вер лібра, несо нет них лірич них вір шів, лічи лок, 
лічи лок-поем. Роз гля нуто дис кур сивну ґенезу гер ме тич ної пое зії, особ ли вості 
вті лення її в худож ній літе ра турі; про ве дено все бічне дос лі дження гер ме тич ної 
при роди пое зії Емми Анді євсь кої ХХІ ст. З’я со вано творчо-сві тог лядні засади 
поетки (зок рема, завдяки інди ві ду аль ному спіл ку ванню по теле фо ну).

В докладе пред ло жен ана лиз жизни и твор чества Эммы Анди евс кой через 
при зму сов ре мен ных тео ре тико-, исто рико-ли те ра ту р ных нара бо ток, пое ти-
каль них пара мет ров текста, кате го рий авто ре фе рен ци аль ности и мета текс ту-
аль ности. Осо бое вни ма ние уде лено расс мот ре нию всех поэ ти чес ких жан ров, 
с кото рыми Эмма Анди евс кая рабо тает в XXI в.: сонета, вер либра, несо нет них 
лири чес ких сти хов, счи та лок, счи та лок-поэм. Расс мот рена дис кур сив ная гене-
за гер ме тич ной поэ зии, осо бен ности воп ло ще ния ее в худо жест вен ной 
лите ра туре; про ве дено всес то рон нее исс ле до ва ние гер ме тич ной при роды поэ -
зии Эммы Анди евс кой XXI в. Выяс нены твор чес кие миро возз рен чес кие осно -
вы поэ тессы (в част ности, бла го даря инди ви ду аль ному обще нию по теле фо ну).

The report proposes an analysis of the life and work by Emma Andiyevska through 
the prism of modern theoretical, historical and literary studies, poetic text parameters, 
categories of autoreferencing and metetextuality. Particular attention is paid to the 
consideration of all poetic genres with which Emma Andiyevska works in the 21 st 
century: sonnets, free verses non-sonnet forms, lyrical poems, countable rhymes, 
countable rhymes-poems. The discursive genesis of hermetic poetry, peculiarities 
of its embodiment in fi ction is considered. A comprehensive study of the tightness 
of the poetry by Emma Andiyevska of the XXI century was conducted. The creative 
and ideological principles of poetry (in particular, due to individual communication 
by phone) are revealed.
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Ата ма ненко Алла Євге нів на,
ди рек тор Інсти туту дос лі джень укра ї нсь кої діас пори, декан факуль тету між на-
род них від но син Наці о наль ного уні вер си тету «Ост ро зька ака де мія», док тор 
істо рич них наук

За кор донне укра ї но знавство: струк тура та перс пек тиви роз вит ку

За кор донне укра ї но знавство, без пе речно, є час ти ною сла віс тич них сту дій. 
При цьому під укра ї но знавст вом роз умі ємо сту дії лінг віс тичні (мовоз нав чі), 
літе ра ту роз навчі, істо ричні, куль ту ро ло гічні тощо ‒ тобто всі ті, що роз кри-
ва ють різні аспекти життя Укра їни та укра їн ців. При цьому суб’єк том «закор-
дон ного укра ї но знавст ва» висту па ють як інсти ту ції, так і окремі дос лід ники 
укра ї нсь кого та неук ра їнсь кого похо дження. Різ ним аспек там роз витку укра ї но-
знавства як час тини сла віс тич них дос лі джень при свя чено значну кіль кість праць. 
Фор му вання його як нау ко вого напряму та час тини осві т ньої сис теми роз по-
ча лось у кра ї нах роз се лення укра їн ців з між во єн ного пері оду, у межах діяль-
ності в першу чергу укра ї нсь ких нау ко вих об’єд нань та навчаль них закла дів. 
Для дру гої та тре тьої еміг ра цій них хвиль вклю чення укра ї но знавства до осві т ньої 
та нау ко вої сис тем країн посе лення було пов’я зане з особ ли вос тями соці о куль-
тур ного середо вища остан ніх. Тому можна гово рити про спільні та особ ливі риси 
роз витку укра ї но знав чих сту дій у кож ній кра їні. До спіль них можна від нести 
знач ною мірою подібну інсти ту ційну побу дову, що вклю ча ла/вклю чає сла віс тичні 
наці о нальні нау кові об’єд нання (асо ці а ції сла віс тів), укра ї нські нау кові об’єд-
нання (нау кові това рист ва), навчальні та нау кові під роз діли уні вер си те тів (інсти-
тути, кафедри укра ї но знавства або його окре мих напря мів ‒ мови, літе ра тури, 
істо рії тощо), нау кові видання. Зро зу міло, що варто зга дати й про про від них 
пред став ни ків. Хро но ло гічно роз ви ток закор дон ного укра ї но знавства можна 
поді лити на кілька пері о дів (най по ши ре ні шим є поділ за еміг ра цій ними хви ля-
ми). Вод но час про по ну ємо поді лити на час до і після пос тання неза леж ної Укра ї-
нсь кої дер жави. Кри те рієм для цього поділу є мож ли вість (та її реа лі за ція) участі 
Укра їни в роз витку закор дон ного укра ї но знавства як скла до вої куль тур ного 
пред став ництва дер жави у світі, ство рення її пози тив ного імі джу тощо.

Zagraniczne studia ukrainoznawcze niewątpliwie znajdują się w obrębie studiów 
slawistycznych. Ukrainoznawstwo obejmuje studia lingwistyczne (językowe), litera-
turoznawcze, historyczne, etc. – czyli wszystkie kierunki, które ujawniają różne aspekty 
życia Ukrainy i Ukraińców. Przy czym subiektem «zagranicznych studiów ukrai-
noznawczych» występują jak instytucje, tak i osobne badacze (naukowcy) pochodzenia 
ukraińskiego i nie-ukraińskiego.

Rozmaitym aspektom rozwoju studiów ukrainoznawczych, jako części studiów 
slawistycznych, poświęcona jest duża ilość badań naukowych. Proces kształtowania się 
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ukrainoznawstwa jako kierunku naukowego i części systemu edukacyjnego rozpoczął 
się w krajach rozsiedlenia Ukraińców w okresie międzywojennym, w ramach działań 
przede wszystkim ukraińskich stowarzyszeń naukowych i instytucji edukacyjnych. 
Dla drugiej i trzeciej fal emigracyjnych włączenie ukrainoznawstwa do systemu eduka-
jnego i naukowego wynikało ze specyfi ki środowiska społeczno-kulturowego krajów 
osiedlenia. Dlatego możemy mówić o wspólnych i specyfi cznych cechach studiów 
ukrainoznawczych w każdym kraju. Do wspólnych chech, w dużej części, możemy 
odnieść podobną konstrukcję instytucjonalną, która obejmuje krajowe slawistyczne 
stowarzyszenia naukowe (stowarzyszenia slawistów), ukraińskie naukowe 
stowarzyszenia (towarzystwa naukowe), edukacyjne i naukowe jednostki uniwer-
sytetów (instytuty, katedry ukrainistyki – albo jej odrębnych kierunków – języka, 
literatury, historii etc.), wydania naukowe. Oczywiste jest, że należy wspomnieć 
o czołowych przedstawicielach.

Chronologicznie, rozwój zagranicznych studiów ukrainoznawczych można 
podzielić na kilka okresów (najczęściej stosują podział według fal emigracyjnych). 
Jednocześnie proponujemy podział na okres przed ustanowieniem niepodległego 
państwa ukraińskiego i po nim. Do kryterium takiego podziału należy możliwość (i jego 
wdrożenie) udziału Ukrainy w procesie rozwoju studiów ukrainoznawczych za granicą 
jako elementu reprezentacji kulturowej Ukrainy na świecie, tworzenie jej pozytywnego 
wizerunku i tak dalej.

No doubt, foreign Ukrainian studies are a part of Slavic studies. At the same time, 
under the Ukrainian studies we understand linguistic, literary, historical, cultural, etc 
studies – all those that are related to various aspects of the life of Ukraine and Ukrai-
nians. In this case, the subject of «foreign Ukrainian studies» can be institutions, and 
individual researchers of Ukrainian and non-Ukrainian origin as well.

A signifi cant number of works are devoted to various aspects of the development 
of Ukrainian studies as part of Slavic studies. Its formation as a scholarly direction and 
a part of the educational system began in the countries of settling of Ukrainians during 
the interwar period, fi rst of all within the scope of activity of Ukrainian scholarly associ-
ations and educational institutions. During the second and third emigration waves, the 
inclusion of Ukrainian studies in the educational and scholarly systems of the countries 
of the settlement was connected with the peculiarities of the socio-cultural environment 
of them. Therefore, we can talk about the common and special features of the devel-
opment of Ukrainian studies in each country. To common features we can attribute 
a mostly similar institutional structure that included/includes Slavic national scholarly 
associations, Ukrainian scholarly associations, academic and research departments 
of universities (institutes, departments of Ukrainian studies or its separate directions – 
language, literature, history etc.), scholarly publications. It goes without saying that 
leading representatives have also to be mentioned.
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Chronologically, the development of foreign Ukrainian studies can be divided into 
several periods (the most common is the division by emigration waves). At the same 
time, we propose the division by the time periods before and after the establishment 
of an independent Ukrainian state. The measure for this division is the possibility (and 
its realization) of Ukraine’s  participation in the development of foreign Ukrainian 
studies which may be regarded as an element of the cultural representation of the state 
in the world, the creation of its positive image, and so on.

Бо жук Люд мила Воло ди ми рів на,
до цент кафедри істо рії Укра їни та доку мен тоз навства Наці о наль ного аві а цій ного 
уні вер си тету Укра їни, кан ди дат істо рич них наук

Су часна пері о дика укра ї нсь кого зару біжжя як дже рело вивчення 
та по пуля ри за ції куль турно-ос віт ніх здо бут ків 

закор дон них укра їн ців

Іс то рію укра ї нсь кої діас пори, резуль та тивну діяль ність ство ре них нею 
в іншо ет ніч ному середо вищі чис лен них нау ко вих, освіт ніх, релі гій них інсти-
ту цій, гро мадсько-по лі тич них, куль турно-мис тець ких та моло діж них орга ні за цій 
маємо мож ли вість вивчати не лише з архів них доку мен тів, мему ар ної літе ра тури, 
а й з пері о дич них видань. Поряд зі шко лою, роди ною, гро ма дою, преса була 
й зали ша ється ваго мим чин ни ком ста нов лення й роз витку закор дон ного укра ї-
нства. Пері о дика дає мож ли вість дос лід ни кам не лише про слід ку вати за видав-
ни чою діяль ністю різ но ма ніт них орга ні за цій укра ї нсь кого зару біжжя, але й діз на-
тися чимало ціка вого про події із життя укра ї нсь кої діас пори за межами Укра їни, 
з’я су вати най важ ли віші напрями праці гро мадсь ких об’єд нань, нау ково-ос віт ніх, 
куль тур них уста нов від часу їх ство рення й до сьо го дення, їх участь у про це сах 
роз бу дови Укра ї нсь кої дер жави, фор му ванні пози тив ного імі джу істо рич ної 
бать ків щини серед між на род ної спіль ноти. Тому, без пе речно, заслу го вує на увагу 
нау ков ців.

Ис то рию украинской диас поры, резуль та тив ную дея тель ность соз дан ных 
ею в ино э т ни чес кой среде мно го чис лен ных нау ч ных, обра зо ва тель ных, рели ги о-
з ных инс ти ту ций, общест венно-по ли ти чес ких, куль ту р ных и моло де ж ных орга ни-
за ций имеем воз мож ность изу чать не только из архи в ных доку мен тов, мему ар ной 
лите ра туры, но и из пери о ди чес ких изда ний. Наряду со шко лой, семьей, общест-
вен ными орга ни за ци ями, пресса была и оста ется весо мым фак то ром ста нов ле ния 
и раз ви тия зару бе ж ных укра ин цев. Пос кольку она дает воз мож ность исс ле до-
ва те лям не только изу чать изда тель с кую дея тель ность раз ли ч ных орга ни за ций 
укра инс кого зару бе жья, но и узна вать много инте рес ного из жизни укра инс кой 
диас поры за пре де лами Укра ины, выяс нять важ ней шие направ ле ния дея тель-
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ности общест вен ных орга ни за ций, научно-об ра зо ва тель ных, куль ту р ных учреж-
де ний со вре мен их обра зо ва ния и до сегод няш него дня, их учас тие в про цес сах 
стро и тель ства неза ви си мой Укра ины, фор ми ро ва нии пози тив ного ими джа 
исто ри чес кой родины среди меж ду на род ного сооб щества. Поэ тому, несом ненно, 
заслу жи вает вни ма ния исс ле до ва те лей.

The history of the Ukrainian expatriate community (Diaspora), the productive 
activity of the numerous scientifi c, educational, religious institutions, socio-
political, cultural, artistic and youth organizations established by it in the non-ethnic 
environment may be studied not only from archival documents, memoirs, but 
also from periodicals. Along with school, family and community, the press has been 
and remains a signifi cant factor in the formation and development of the Ukrainian 
emigre community. After all, it enables researchers not only to follow the publishing 
activities of various organizations of the Ukrainian emigre community, but also to learn 
a lot of interesting things about the life of the Ukrainian diaspora outside Ukraine, to 
clarify the focus areas of public associations, scientifi c and educational, cultural institu-
tions since the day of their establishment till now, their participation in the processes 
of building the Ukrainian state, the formation of a positive image of the historical 
homeland among the international community, therefore, it undoubtedly deserves 
attention of scientists.

Гу ме нюк Олена Ана то лі їв на,
до цент кафедри істо рії Укра їни Київсь кого уні вер си тету імені Бориса Грін ченка, 
кан ди дат філо ло гіч них наук

Укра ї нські моло діжні орга ні за ції між во єн ної Європи: 
кон цеп ції та напрями дос лі дження зару біж ної нау ки

Про ана лі зо вано стан роз робки теми зару біж ними дос лід ни ками, голов ним 
чином польсь кими, сло ваць кими та чесь кими. Увага при ді лена основ ним кон цеп-
ту аль ним під хо дам вивчення діяль ності моло діж них орга ні за цій у кон тексті всієї 
укра ї нсь кої між во єн ної еміг ра ції в Європі. На основі ана лізу зару біж ної істо рі о-
г ра фії остан ніх 30 років зроб лено спробу про сте жити ево лю цію пог ля дів 
на укра ї нську еміг ра цію зага лом і молоді зок рема, у полі тич ній, освіт ній, 
куль тур ній, інфор ма цій ній, між на род ній сфе рах. Роз гля да ється мож ли вість, 
на основі мето до ло гіч ної, дже рель ної та істо рі ог ра фіч ної бази, роз робки влас ної 
нау ко вої кон цеп ції дос лі дження укра ї нсь кого моло діж ного руху в кра ї нах Європи 
в 1920–1939.

Про ана ли зи ро вано сос то я ние раз ра ботки темы зару бе ж ными исс ле до-
ва те лями, гла в ным обра зом поль с кими, сло вац кими и чешс кими. Вни ма ние 
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уде лено осно в ным кон цеп ту аль ным под хо дам изу че ния дея тель ности моло де-
ж ных орга ни за ций в кон тексте всей укра инс кой меж во ен ной эмиг ра ции в Европе. 
На основе ана лиза зару беж ной исто ри ог ра фии пос лед них 30 лет сде лана попы тка 
про сле дить эво лю цию взгля дов на укра инс кую эмиг ра цию в целом и моло дежи 
в част ности, в поли ти чес кой, обра зо ва тель ной, куль тур ной, инфор ма ци он ной, 
меж ду на род ной сфе рах. Расс мат ри ва ется воз мож ность, на основе мето до ло-
ги чес кой, источ ни ко вой и исто ри ог ра фи чес кой базы, раз ра ботки собст вен ной 
науч ной кон цеп ции исс ле до ва ния укра инс кого моло деж ного дви же ния в стра нах 
Европы в 1920–1939.

It is analyzed investigations of the topic, concerning Ukrainian youth organizations 
in the interwar Europe by the foreign scientists, mainly Polish, Slovak and the Czech. 
It is paid attention to the basic conceptual approaches to studying the activities of youth 
organizations in the context of the entire Ukrainian interwar emigration in Europe. 
On the basis of the analysis of foreign historiography of the last 30 years, an attempt 
has been made to trace the evolution of views on Ukrainian emigration in general and 
youth in particular, in political, educational, cultural, informational, and international 
spheres. The author examines the possibility, on the basis of a methodological, source 
and historiographic basis, to develop his own scientifi c conception of studying the 
Ukrainian youth movement in the countries of Europe in 1920–1939.

Да ни ленко Олек сандр Вік то ро вич,
за ві ду вач кафедри істо рії зару біж ної укра ї ніс тики Київсь кого наці о наль ного 
уні вер си тету імені Тараса Шев ченка, док тор істо рич них наук

На у кова спад щина спів ро біт ни ків Укра ї нсь кого висо кого 
педа го гіч ного інсти туту імені М. Дра го ма нова в Пра зі

Укра ї нсь кий висо кий педа го гіч ний інсти тут імені М. Дра го ма нова (УВПІ) 
в Празі було від крито в 1923 р. Мета діяль ності – під го товка учи те лів для 
укра ї нсь кої школи, а також інструк то рів та адмі ніст ра то рів народ ної освіти. 
Серед спів ро біт ни ків УВПІ були від омі педа гоги й нау ковці: істо рики С. Наріж-
ний, В. Січинсь кий, О. Шуль гин, В. Бід нов, філо соф Д. Чижевсь кий, філо лог 
В. Сімо вич, пра воз на вець С. Шелу хін, кни гоз на вець С. Сіро полко, музи ко зна вець 
Д. Левитсь кий, літе ра ту роз на вець Л. Білець кий та ін. Їхньому нау ко вому доробку 
при свя чена допо відь «Нау кова спад щина спів ро біт ни ків Укра ї нсь кого висо кого 
педа го гіч ного інсти туту імені М. Дра го ма нова в Пра зі».

Ук ра инс кий высо кий педа го ги чес кий инс ти тут (УВПИ) имени М. Дра го-
ма нова в Праге был отк рыт в 1923 г. Цель дея тель ности – под го товка учи те лей для 
укра инс кой школы, а также инст рук то ров и адми нист ра то ров народ ного обра зо-
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ва ния. Среди сот руд ни ков УВПИ были изве с т ные педа гоги и уче ные: исто рики 
С. Нари ж ный, В. Сичинс кий, А. Шуль гин, В. Бид нов, фило соф Д. Чижевс кий, 
фило лог В. Симо вич, пра во вед С. Шелу хин, кни го вед С. Сиро полко, музы ко вед 
Д. Левитс кий, лите ра ту ро вед Л. Билец кий и др. Их науч ному насле дию пос вя щен 
доклад «Науч ное насле дие сот руд ни ков Укра инс кого высо кого педа го ги чес кого 
инс ти тута имени М. Дра го ма нова в Пра ге».

The M. Drahomanov Ukrainian High Pedagogical Institute in Prague was opened 
in 1923. The aim of the Institute was to train teachers for Ukrainian schools as well 
as instructors and administrators for public education. Among of the Institute staff  
there were well-known teachers and scientists: historians S. Narizhnyj, V. Sichynskyj, 
O. Shulgin, V. Bidnov, philosopher D. Chyzhevskyj, philologist V. Simovych, 
lawyer S. Shelukhin, book scientist S. Siropolko, musicologist D. Levytskyj, literary 
critic L. Biletskyj and others. The report «Scientifi c heritage of the staff  of the 
M. Drahomanov Ukrainian High Pedagogical Institute in Prague» is devoted to their 
researches.

Джус Оксана Воло ди ми рів на,
за ві ду вач кафедри про фе сій ної освіти та інно ва цій них тех но ло гій ДВНЗ «При кар-
патсь кий наці о наль ний уні вер си тет імені Василя Сте фа ни ка», кан ди дат педа го-
гіч них наук

Ви значні репре зен танти укра ї но знав чих сту дій за рубе жем: 
біо-біб лі ог ра фіч ний огляд

Здійс нено ана ліз життя і твор чого доробку визнач них пред став ни ків укра ї но-
 знав чих сту дій за межами Укра їни (центрально- і захід но євро пейські дер жави, 
Пів нічна Аме рика, Авст ра лія). Про сте жено їхню роль і вне сок у роз ви ток укра ї-
но знавства як важ ли вої основи про фе сій ного ста нов лення молоді у закла дах 
освіти укра ї нсь кого зару біжжя.

Осу ще ств лен ана лиз жизни и твор чества выда ю щихся пред ста ви те лей укра и-
но вед чес ких сту дий за пре де лами Украины (центрально- и запад но ев ро пейс кие 
госу дарства, Север ная Аме рика, Авст ра лия). Про сле жена их роль и вклад 
в раз ви тие укра и но ве де ния как важ ной основы про фес си о наль ного ста нов ле ния 
моло дежи в уче б ных заве де ниях укра инс кого зару бе жья.

The analysis of life and work of the distinguished representatives of Ukrainian 
studies abroad (central and western European countries, North America, Australia) has 
been conducted. Their role and contribution to the development of Ukrainian studies 
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as a signifi cant foundation for youth professional growth in Ukrainian educational 
establishments abroad have been studied.

Дзира Олеся Іванівна,
на у ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни гоз навства 
Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат істо рич них 
наук

Вне сок укра ї нсь ких учи те лів у роз вій укра ї но знав чих сту дій 
у шко лах діас пори Канади 1918–1939 рр.

У статті висвіт лю ється істо рія ста нов лення та роз витку укра ї нсь кої шкіль ної 
освіти в діас порі Канади у період між двома сві то вими вій нами. Дове дено важ ли-
вість запро ва дження укра ї но знав чих сту дій до осві т нього про цесу для наці о нально-
пат рі о тич ного вихо вання моло дого поко ління. Пока зано рівень гро мадсь кої актив-
ності та іні ці а тив ності укра їн ців у будів ництві влас них шкіл в еміг ра ції, шляхи 
орга ні за ції діяль ності навчально-ви хов них уста нов, здо бутки цих закла дів у сфері 
освіти. Також опи сано роботу укра ї нсь ких вчи те лів у канадсь ких дер жав них 
шко лах. Озна чено завдання, які ста вили перед собою вчи телі, що пере важно мали 
на меті збе ре ження укра ї нсь кої мови, істо рії, куль тури та тра ди цій у діаспорі.

В ста тье осве ща ется исто рия ста нов ле ния и раз ви тия укра инс кого школь-
ного обра зо ва ния в диас поре Канады в период между двумя миро выми вой нами. 
Дока зана важ ность вве де ния укра и но вед чес ких дис цип лин в обра зо ва тель ный 
про цесс для наци о нально-пат ри о ти чес кого вос пи та ния под рас та ю щего поко ле-
ния. Пока зан уро вень общест вен ной актив ности и ини ци а тив ности укра ин цев 
в стро и тель стве собст вен ных школ в эмиг ра ции, пути орга ни за ции дея тель-
ности учебно-вос пи та тель ных учреж де ний, дос ти же ния этих заве де ний в сфере 
обра зо ва ния. Также опи сана работа укра инс ких учи те лей в канадс ких госу дарст-
вен ных шко лах. Отме чены задачи, кото рые ста вили перед собой учи теля, что 
пре и му щест венно имели цель сох ра не ния укра инс кого языка, исто рии, куль туры 
и тра ди ций в диаспоре.

The article enlightens the history of formation and development of the Ukrainian 
school education in the Diaspora of Canada in the period between the two world wars. 
The importance of introduction of the Ukrainian studies studies in the educational 
process for national-patriotic education of the rising generation is proved. It is shown 
the level of social activity and initiative of the Ukrainians in building their own schools 
in emigration, the ways of organizing activity of teaching and educational institutions, 
the achievements of these institutions in the sphere of education. The work of the 
Ukrainian teachers in the Canadian state schools is also described. The tasks set by the 
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teachers are noted, that mainly aimed at preserving the Ukrainian language, history, 
culture and traditions in the Diaspora.

Лях Галина Мико ла їв на,
про від ний біб лі о те кар Хар ківсь кої дер жав ної нау ко вої біб лі о теки ім. В. Г. Ко-
ро лен ка

Пред став лення і про су вання фонду екс те рі о рики 
у біб лі ог ра фіч них про ек тах від ділу «Укра ї ні ка»

ім. Т. Г. Шев ченка ХДНБ ім. В. Г. Коро лен ка

Пре зен ту ємо ство рені фахів цями від ділу «Укра ї ні ка» біб лі ог ра фічні про екти, 
що роз кри ва ють колек цію зару біж ної укра ї ніки ХДНБ ім. В. Г. Коро ленка. Спе ці а-
лі зо вані біб лі о течні колек ції пот ре бу ють особ ли вих та інно ва цій них форм і засо бів 
їх про су вання. Най більш потуж ним шля хом і наоч ним резуль та том вивчення 
якіс ного складу фон дів є біб лі ог ра фічна про дук ція різ них видів і жан рів. Спи ра-
ю чись на дос від нау ко вої біб лі о теки, роз кри ва ємо основні важелі впливу на фор му-
вання, про блеми роз витку та напрями по пуля ри за ції фонду екс те рі о рики.

Пред став ляем под го тов лен ные спе ци а лис тами отдела «Укра ї ні ка» биб ли ог ра фи-
чес кие про е кты, кото рые рас к ры вают поль зо ва те лям кол лек цию зару беж ной укра и-
нис тики ХГНБ им. В. Г. Коро ленко. Спе ци а ли зи ро ван ные биб ли о те ч ные кол лек ции 
пред по ла гают осо бые инно ва ци он ные формы и средства их прод ви же ния. Наи бо лее 
дейст вен ным спо со бом и нагля д ным резуль та том изу че ния качест вен ного сос тава 
фонда явля ется биб ли ог ра фи чес кая про дук ция раз ных видов и жан ров. Опи ра ясь 
на опыт науч ной биб ли о теки, рас к ры ваем осно в ные рычаги вли я ния, пути фор ми ро-
ва ния, про блемы раз ви тия и по пуля ри за ции фонда экс те ри о рики.

We present the innovative bibliographic projects which introduce the collection 
of exteriorization of Kharkiv Korolenko State Scientifi c Library. The particular projects 
contain the bibliographic reference catalogues, virtual literature exhibitions and many 
others.

На га чевська Зіно вія Іванівна,
про фе сор кафедри педа го гіки імені Бог дана Сту па рика ДВНЗ «При кар патсь-
 кий наці о наль ний уні вер си тет імені Василя Сте фа ни ка», док тор педа го гіч них наук

Жі ночі пос таті укра ї нсь кої дитя чої літе ра тури зару біжжя 
дру гої поло вини ХХ ст.

Ана лі зу ється вне сок у роз ви ток дитя чої літе ра тури пред став ниць укра ї-
нсь кої діас пори в дер жа вах євро пейсь кого, аме ри кансь кого й авст ра лійсь кого 
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кон ти нен тів дру гої поло вини ХХ ст. Акцен то вано на про бле ма тиці літе ра тур ної 
спад щини жінок-еміг ран ток, вихід ців із Гали чини (Софія Пар фа но вич, Ірина 
Пеленська, Іванна Савицька, Олена Цегельсь ка) та змісті й вихов ній спря мо ва-
ності тво рів, адре со ва них дітям дошкіль ного і молод шого шкіль ного віку.

Ана ли зи ру ется вклад в раз ви тие детс кой лите ра туры пред ста ви тель ниц 
укра инс кой диас поры в госу дарст вах аме ри канс кого и авст ра лийс кого кон ти-
нен тов вто рой поло вины ХХ в. Акцен ти ро вано на про бле ма тике лите ра тур ного 
насле дия жен щин-эмиг ран ток, выход цев из Гали чины (София Пар фа но вич, 
Ирина Пеленс кая, Иванна Савиц кая, Елена Цегель с кая), содер жа нии и вос пи-
та тель ной направ лен ности про из ве де ний, адре со ван ных детям дош коль ного 
и млад шего школь ного возраста.

The contribution to the development of Ukrainian children’s literature made 
by the representatives of Ukrainian diaspora in the countries of European, American 
and Australian continents in the latter half of the 20 th centuries has been under study. 
The focus is kept on the range of problems in the heritage of women-emigrants from 
Halychyna (Sofi ia Parfanovych, Iryna Pelenska, Ivanna Savytska, Olena Tsehelska) and 
on the essence as well as educational orientation of the works addressed to pre-school 
and primary school-aged children.

Пет ри ченко Кате рина Вік то рів на,
мо лод ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни го-
з навст ва На ці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь ко го

Польська літе ра тура у фонді від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту 
кни гоз навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни 

імені В. І. Вер надсь ко го

У статті роз кри ва ється інфор ма ція про польсь ко мовну літе ра туру, 
що зна хо диться у фонді від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни гоз навства. 
За типо ло гією її можна поді лити на такі види: збір ники доку мен тів, моног ра фії, 
спо гади, перек лади польсь кою мовою, мате рі али кон фе рен цій тощо. За галу зями 
знань – полі то ло гічна, істо рична, літе ра ту роз навча, мовоз навча, етног ра фічна, 
крає знавча, художня літе ра тура. У фонді пред став лені праці від омих польсь ких 
нау ков ців, літе ра то рів, мовоз нав ців. Вису ва ється про по зи ція під го товки ката логу 
польсь ко мов ної літе ра тури фонду від ділу зару біж ної укра ї ніки.

В ста тье рас к ры ва ется инфор ма ция о поль с ко я зы ч ной лите ра туре, кото рая 
нахо дится в фонде отдела зару беж ной укра и ники Инс ти тута кни го ве де ния. 
По типо ло гии ее можно раз де лить на сле ду ю щие виды: сбор ники доку мен тов, 
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моног ра фии, вос по ми на ния, пере воды на поль с кий язык, мате ри алы кон фе-
рен ций и т. д. По отрас лям зна ний – поли то ло ги чес кая, исто ри чес кая, лите ра ту-
ро вед чес кая, язы ко вед чес кая, этног ра фи чес кая, кра е вед чес кая, худо жест вен ная 
лите ра тура. В фонде пред став лены работы изве с т ных поль с ких уче ных, лите ра-
то ров, язы ко ве дов. Выд ви га ется пред ло же ние под го товки ката лога поль с ко я зы-
ч ной лите ра туры фонда отдела зару беж ной укра и ники.

The article reveals information about the Polish-language literature, which is located 
in the department of Foreign Ukrainica of Bibliology Institute. By its typology, it can 
be divided into the following types: collections of documents, monographs, memoirs, 
translations into Polish, conferences materials etc. By branches of knowledge – political 
science literature, historical, literary, linguistic, ethnographic, regional literature, 
fi ction. The works of famous Polish scholars, writers, linguists are presented in fund. 
A proposal for the preparation of a catalog of Polish-language literature of the Foreign 
Ukrainica Department is proposed.

Піс кун Вален тина Мико ла їв на,
за ві ду вач від ділу дже ре лоз навства нові т ньої істо рії Укра їни Інституту укра ї-
нсь кої архе ог ра фії та дже ре лоз навства ім. М. С. Гру шевсь кого НАН Укра їни, 
док тор істо рич них наук

Ча со пис «Нові дні» (Кана да) про укра ї нську мову, 
її особ ли вості та роз ви ток

Пер ший номер уні вер саль ного ілюст ро ва ного місяч ника «Нові дні» поба чив 
світ у 1950 р. Вихо див часо пис в одно і мен ному видав ництві, а без змін ним 
редак то ром і авто ром ста тей та інфор ма цій них пові дом лень був Петро 
Воли няк. Він наро дився на Волині у с. Гульськ, Новог рад-Во линсь кого району, 
Жито мирсь кої області, його справжнє ім’я Петро Кузь мо вич Чечет, а оскільки 
в 1945 р. йому дове лося еміг ру вати із СРСР, то з того часу пуб лі ку вався у пресі під 
псев до ні мом Петро Воли няк. У 1948 р. він пере ї хав до Канади і там від но вив своє 
видав ництво «Нові дні». Часо пис «Нові дні» офі ційно заре єст ро ва ний у Торонто; 
мав свої пред став ництва у Анг лії (Лон дон, А. Бон да рен ко), Авст ра лії (Аде ла-
їда, С. Кри во лап), Арген тині (Peremoga). Вар тість річ ної перед плати, напри-
клад, на 1960 р. ста но вила 3.50 дол., а ціна одного номера 40 центів. За га лом 
цей часо пис нале жить до уні вер саль них ком плекс них видань, на сто рін ках якого 
пуб лі ку ва лися літе ра турні твори укра ї нсь ких письмен ни ків, як радянсь ких, так 
і тих, хто тво рив у віль ному світі, спо гади, рецен зії, пуб лі цис тичні твори. Часом 
пере дру ко ву ва лися мате рі али з радянсь ких видань. Так, напри клад, у ч.31 за 
сер пень 1952 р. під заго лов ком «Пол та всько-ки ївсь кий діа лект – основа укра ї-
нсь кої наці о наль ної мови» помі щено пере друк статті кан ди дата філо ло гіч них 
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наук Ф. Жилка з Київсь кої газети «Радянська Укра ї на» ч.153 (9360) від 29 червня 
1952 р. з зау ва гою редак ції про те, що стаття «буде цікава не тільки нашим уче ним, 
а й усім чита чам, бо дасть їм змогу уявити над чим пра цю ють наші мовоз навці 
в Укра їні. Сама теза, що пол та всько-ки ївсь кий діа лект є основа сучас ної нашої 
літе ра тур ної мови не нова, але цікаво, що тепер вона поши рю ється на поняття 
наці о наль ної мови. … Ми вики нули з неї лише ту обо в’яз кову тара бар щину про 
«гені альні праці тов. Ста ліна з ділянки мовоз навства та обо в’яз кові ком п лі менти 
«стар шому бра то ві» (с. 21). І в цьому ж номері помі щено статтю д-ра Яро слава 
Руд ниць кого «Важ лива праця про укра ї нську літе ра турну мову (З при воду появи 
«Нарису сучас ної укра ї нсь кої літе ра тур ної мови» Ю. Шере ха)». Автор зазна-
чає: «Що насам пе ред дос та т ньо вра жає корис ту вача цією кни гою, це зовсім 
новий мате ріял, при зби ра ний самос тійно авто ром для ілюст ра ції тео ре тич них 
мір ку вань» (с. 25). Окрім мір ку вань про загаль ний зміст книги автор також кон с-
та тує важ ли вий її ком по нент про те, що основна заслуга Шереха поля гає в тому, 
що «вона дає образ сис теми сучас ної укра ї нсь кої мови, опер тий на мовоз нав чих 
кри те ріях і мето дах дос лі ду» (с. 26) і що автор нале жить до мовоз нав ців, яким «не 
чужі методи західно-єв ро пейсь кого мовоз навст ва». На сто рін ках часо пису також 
поди бу ємо статті про руси фі ка цію і поняття цього тер міна П. Одар ченко «Руси фі-
ка ція, росі я ні за ція чи росій щен ня» (Нові дні, № 418, гру день 1984, с. 28–29). 
Також дис ку сії про вжи вання тих чи інших слів в укра ї нсь кій мові. Роз гля да лися 
й інші питання функ ці о ну вання укра ї нсь кої мови в побуті як в УРСР, так і за 
кордоном.

Пе р вый номер уни вер саль ного иллюст ри ро ван ного еже ме сяч ника «Новые 
дни» уви дел свет в 1950 г. Выхо дил жур нал в одно и мен ном изда тель стве, 
а бес смен ным редак то ром и авто ром ста тей и инфор ма ци он ных сооб ще ний был 
Петр Волы няк. Он родился на Волыни в с. Гульск, Новог рад-Во лынс кого района 
Жито мирс кой области, его насто я щее имя Петр Кузь мич Чечет, а так как в 1945 г. 
ему при шлось эмиг ри ро вать из СССР, то с тех пор пуб ли ко вался в печати под 
псев до ни мом Петр Волы няк. В 1948 г. он пере е хал в Канаду и там вос ста но вил 
свое изда тель ство «Новые дни». Жур нал «Новые дни» офи ци ально заре гист ри-
ро ван в Торонто; имел свои пред ста ви тель ства в Анг лии (Лон дон, А. Бон да рен ко), 
Авст ра лии (Аде ла ида, С. Кри во лап), Арген тине (Peremoga). Сто и мость годо вой 
под писки, напри мер, на 1960 г. сос тав ляла 3.50 долл., а цена одного номера 
40 центов. В целом этот жур нал при над ле жит к уни вер саль ным ком пле к с ным 
изда ниям, на стра ни цах кото рого пуб ли ко ва лись лите ра ту р ные про из ве де ния 
укра инс ких писа те лей, как советс ких, так и тех, кто тво рил в сво бод ном мире, 
вос по ми на ния, рецен зии, пуб ли цис ти чес кие про из ве де ния. Иногда пере пе ча ты-
ва лись мате ри алы с советс ких изда ний. Так, напри мер, в ч.31 за август 1952 г. под 
заго лов ком «Пол тавско-ки евс кий диа лект – основа укра инс кого наци о наль ного 
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язы ка» поме щена пере пе чатка ста тьи кан ди дата фило ло ги чес ких наук Ф. Жилка 
из Киевс кой газеты «Советс кая Укра и на» ч.153 (9360) от 29 июня 1952 г. с заме ча-
ни ями редак ции о том, что ста тья «будет инте ресна не только нашим уче ным, 
но и всем чита те лям, потому что даст им воз мож ность пред ста вить над чем 
рабо тают наши язы ко веды в Укра ине. Сам тезис, что пол тавско-ки евс кий диа лект 
основа сов ре мен ной нашего лите ра тур ного языка не нова, но инте ресно, что 
теперь она расп рост ра ня ется на поня тие наци о наль ного языка. . Мы выб ро сили 
из нее только ту обя за тель ную тара бар щину о «гени аль ные труды тов. Ста лина 
с участка язы коз на ния и обя за тель ные ком п ли ме нты «стар шему бра ту» (с. 21). 
И в этом же номере поме щена ста тья д-ра Яро слава Руд ниц кого «Важ ная работа 
о укра инс ком лите ра тур ном языке (По поводу появ ле ния «Очерка сов ре мен ного 
укра инс кого лите ра тур ного язы ка» Ю. Шере ха)». Автор отме чает: «Что прежде 
всего дос та точно пора жает поль зо ва теля этой кни гой, это совер шенно новый 
мате риал, при соб ран ная самос то я тельно авто ром для иллюст ра ции тео ре ти-
чес ких сооб ра же ний» (с. 25). Кроме сооб ра же ний об общем содер жа нии книги 
автор также отме чает важ ный ее ком по нент о том, что основ ная заслуга Шереха 
заклю ча ется в том, что «она дает образ сис темы сов ре мен ного укра инс кого языка, 
опи ра ю щийся на язы ко вед чес ких усло виях и мето дах опы та» (с. 26 ) и автор 
отно сится к язы ко ве дам, кото рым «не чужды методы западно-ев ро пейс кого 
язы коз на ния». На стра ни цах жур нала также нахо дим ста тьи о руси фи ка ции 
и понятии этого тер мина П. Одар ченко «Руси фи ка ция, роси я ни за ция или руси фи-
ка ции» (Новые дни, № 418, декабрь 1984, с. 28–29). Также дис кус сии о при ме-
не нии тех или иных слов в укра инс ком языке. Расс мат ри ва лись и дру гие воп росы 
функ ци о ни ро ва ния укра инс кого языка в быту как в УССР, так и за рубежом.

The report provides an overview of publications in the Canadian magazine «New 
Days» on the linguistic issues in general and the development of the Ukrainian 
language in particular. The Ukrainian language as a factor in the formation of the 
nation. The Ukrainian language in the context of the East Slavic language fi eld.

Со лонська Ната лія Гав ри лів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни го-
з навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
істо рич них наук

Ін сти туту сло в’я ноз навства Укра ї нсь кої віль ної 
ака де мії наук –70 років

У 2018 р. нау кове спів то ва риство від зна чає 70-річчя Інсти туту словʼяно-
з навства Укра ї нсь кої віль ної ака де мії наук (далі – УВАН). Був засно ва ний з іні ці-
а тиви видат ного укра ї нсь кого сла віста, філо лога, фоль к ло риста Я. Руд ниць кого 

124



19 сер пня 1948 р. в Авгс бург (Німеч чи на). Для еміг ран тів із країн соці а лізму настає 
період облаш ту вання та визна чення пос тій ного місця про жи вання. У 1949 р. 
Інсти тут словʼяноз навства був пере ве де ний у Канаду. Він орга нічно вли ва ється 
в нау кову інфра струк туру кра їни. Це стало новою сто рін кою в істо рії канадсь кої 
сла віс тики, її новим парост ком. У Канаді, завдяки діяль ності укра ї нсь ких вче них, 
які усві дом лю ють наці о нальні тра ди ції свого народу і багатство його куль тури, 
почав зрос тати справж ній інте рес до словʼянства. Ді яль ність уста нови було 
спря мо вано на роз криття його істо рії, її опри люд нення в умо вах англо- і фран ко-
мов ного середо вища, на від сто ю вання при нци пів іден тич ності, захист рід ної 
мови, пре зен та цію в бага то куль тур ному сус піль стві істо рії і куль тури Укра їни, 
пози ці о ну вання укра ї нства як словʼянсь кої етніч ної групи. Інсти тут нама гався 
реа гу вати на кон цеп ту альні зміни у світі і в сус піль стві, у сві до мості укра ї нсь ких 
імміг ран тів. Тема орга ні за ції Інсти туту словʼяноз навства УВАН невід дільна від 
про блем: третя хвиля укра ї нсь кої еміг ра ції; сла віс тика в несловʼянсь ких кра ї нах, 
укра ї нство і словʼянство; визнання його як словʼянсь кої групи; збе ре ження 
і захист рід ної мови тощо.

В 2018 г. науч ное сооб щество отме чает 70-ле тие Инс ти тута сла вя но-
 ве де ния Укра инс кой сво бод ной ака де мии наук (далее – УСАН). Был осно ван 
по ини ци а тиве выда ю ще гося укра инс кого сла виста, фило лога, фоль к ло риста 
Я. Руд ниц кого 19 августа 1948 г. в Авгс бурге (Гер ма ния). Для эмиг ран тов 
из стран соци а лизма насту пает период обуст ройства и опре де ле ния на пос то-
ян ное место житель ства. В 1949 г. Инс ти тут сла вя но ве де ния был пере ве ден 
в Канаду. Он орга нично вли ва ется в науч ную инф раст рук туру страны. Это стало 
новой стра ни цей в исто рии канадс кой сла вис тики, ее новым рост ком. В Канаде, 
бла го даря дея тель ности укра инс ких уче ных, осоз на ю щих наци о наль ные 
тра ди ции сво его народа и богатство его куль туры, начал воз рас тать насто я щий 
инте рес к сла вянству. Де я тель ность учреж де ния была направ лена на рас к ры тие 
его исто рии, ёё обна ро до ва ние в усло виях англо- и фран ко я зы ч ной среды, 
на отс та и ва ние при нци пов иден тич ности, защиту род ного языка, пре зен та цию 
в мно го куль тур ном сооб ществе исто рии и куль туры Укра ины, пози ци о ни ро-
ва ние укра инства как сла вянс кой этни чес кой гру ппы. Инс ти тут пытался реа ги-
ро вать на кон цеп ту аль ные изме не ния в мире и в обществе, пере мены в соз на нии 
укра инс ких иммиг ран тов. Тема орга ни за ции Инс ти тута сла вя но ве де ния УСАН 
неот де лима от про блем: тре тья волна укра инс кой эмиг ра ции; сла вис тика в несла-
вянс ких стра нах, укра инство и сла вянство; при зна ние его как сла вянс кой гру ппы; 
сох ра не ние и защита род ного языка и тому подобное.

In 2018, the scientifi c community marks the 70 th anniversary of the Institute 
of Slavic Studies of the Ukrainian Free Academy of Sciences (hereinafter referred 
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to as the UVAN). It was founded on the initiative of the prominent Ukrainian Slavist, 
philologist, folklorist Ya. Rudnitsky on August 19, 1948 in Avgsburg (Germany). 
For emigrants from the countries of socialism, there comes a period of arrangement and 
determination of a permanent place of residence. In 1949 the Institute of Slavic Studies 
was transferred to Canada. It integrates organically into the scientifi c infrastructure 
of the country. It has become a new page in the history of Canadian Slavic studies, 
its new germ. In Canada, thanks to the activities of Ukrainian scholars who are aware 
of the national traditions of their people and the richness of their culture, real interest 
in Slavery began to increase. The activities of the institution were aimed at revealing its 
history, its publication in the conditions of the English-speaking and French-speaking 
environment, defending the principles of identity, protecting the native language, 
presenting the Ukrainian culture as a Slavic ethnic group in the multicultural society 
of history and culture of Ukraine. The Institute tried to respond to conceptual changes 
in the world and in society, in the minds of Ukrainian immigrants. The theme of the 
organization of the Institute of Slavic Studies UVAN is inseparable from the problems: 
the third wave of Ukrainian emigration; Slavic studies in non-Slavic countries, Ukrai-
nians and Slavs; recognition of him as a Slavic group; preservation and protection 
of the native language, etc.

Суп ро нюк Оксана Кос тян ти нів на,
стар ший нау ко вий спів ро біт ник від ділу зару біж ної укра ї ніки Інсти туту кни го-
з навства Наці о наль ної біб лі о теки Укра їни імені В. І. Вер надсь кого, кан ди дат 
філо ло гіч них наук

Юрій Шеве льов – укра ї но зна вець і сла віст

Юрій Шеве льов – один з най виз нач ні ших пред став ни ків укра ї нсь кої інте лек-
ту аль ної еліти в еміг ра цій ному середо вищі ХХ ст., який надав нових вимі рів 
укра ї но знав чим сту діям. Він укра їно-аме ри кансь кий сла віст-мо воз на вець, 
істо рик укра ї нсь кої літе ра тури, актив ний учас ник нау ко вого та куль тур ного життя 
укра ї нсь кої еміг ра ції. Про фе сор Гар ва рдсь кого і Колум бійсь кого уні вер си те тів, 
іно зем ний член укра ї нсь кої Ака де мії наук. З його іме нем повʼяза ний фун да мен-
таль ний і рево лю цій ний злам у науці про нашу спад щину у галузі мовоз навства: 
у сту діях похо дження і роз витку укра ї нсь кої мови. Видана в 1979 р. у Нью-Йорку 
фун да мен тальна сту дія «A Historical Phonology of the Ukrainian Language» 
про фе сора Колум бійсь кого уні вер си тету Юрія Шеве льова еру до вано і висо ко-
п ро фе сійно запе ре чує оту «обще русь ку» схему істо рич ного і мов ного мину лого. 
Подібно, як колись праці Гру шевсь кого в істо рі ог ра фії, книга Шеве льова – 
це пере ломна точка у сло в’янсь кому мовоз навстві. Адже вона дока зує окре міш-
ність про це сів фор му вання укра ї нсь кої і російсь кої мов у ран ніх ста діях роз витку, 
запе ре чу ючи гіпо тезу про існу вання однієї спіль ної дав ньо русь кої мови. Сучасні 
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дос лі дження і мему ари висвіт лю ють життя Ю. Шеве льова як від да ного пат рі ота 
Укра їни і одного з най ви дат ні ших укра їн ців ХХ ст.

Юрий Шеве лев – один из самых выда ю щихся пред ста ви те лей укра инс кой 
интел лек ту аль ной элиты в эмиг ра ци он ной среде ХХ века, дея тель ность кото рого 
вывела укра и но вед чес кие исс ле до ва ния в новые изме ре ния. Он укра ино-аме ри-
канс кий сла вист, язы ко вед, исто рик укра инс кой лите ра туры, акти в ный участ ник 
науч ной и куль тур ной жизни укра инс кой эмиг ра ции. Про фес сор Гар ва рдс кого 
и Колум бийс кого уни вер си те тов, иност ран ный член укра инс кой Ака де мии наук. 
С его име нем свя зан фун да мен таль ный и рево лю ци он ный пере лом в науке о нашем 
насле дии в области язы коз на ния: в исс ле до ва ниях о про ис хож де нии и раз ви тии 
укра инс кого языка. Издан ная в 1979 г. в Нью-Йорке фун да мен таль ная моног ра фия 
«A Historical Phonology of the Ukrainian Language» про фес сора Колум бийс кого 
уни вер си тета Юрия Шеве лева эру ди ро ванно и висо коп ро фес си о нально отри цает 
«обще рус скую» схему исто ри чес кого и язы ко вого прош лого. Подобно, как 
когда-то труды Гру шевс кого были пере ло м ным момен том в исто ри ог ра фии, книга 
Шеве лева – это пере лом ная точка в сла вянс ком язы коз на нии. Ведь она дока зы вает 
отдель ность про цес сов фор ми ро ва ния укра инс кого и рус ского язы ков на ран них 
ста диях раз ви тия, отри цая гипо тезу о сущест во ва нии одного общего древ не рус-
ского языка. Сов ре мен ные исс ле до ва ния и мему ары осве щают жизни Ю. Шеве лева 
как пре дан ного пат ри ота Укра ины и одного из самых выда ю щихся укра ин цев ХХ в.

George Yurii Shevelov is one of the most prominent representatives of the 
Ukrainian intellectual elite in the emigrant environment of the 20 th century, who has 
taken Ukrainian studies to a new dimension. He was a Ukrainian-American Slaviс 
linguist, a historian of Ukrainian literature, an active participant of scientifi c and 
cultural life of Ukrainian emigration; also a professor of the Harvard and Columbia 
Universities, and a foreign member of the Ukrainian Academy of Sciences. His name 
is linked to a fundamental and revolutionary breakthrough in the science about our 
heritage in the fi eld of linguistics, namely in the studies of origin and development 
of the Ukrainian language. A fundamental research «A Historical Phonology of the 
of Ukrainian Language» published in 1979 in New York by Yurii Shevelov, professor 
of the Columbia University, skillfully and professionally contradicts the well-known 
«all-Russian» pattern of shared historical and linguistic past. Similar to works of Hrush-
evsky (at his time) in the fi eld of historiography, the book of Shevelov is a critical point 
in Slavic linguistics. This is due to the fact that it proves the independence of formation 
processes of Ukrainian and Russian languages in early stages of development, thus 
rejecting the hypothesis about existence of a single common Old East Slavic language. 
Modern researches and memoirs highlight the life of Yurii Shevelov as a loyal patriot 
of Ukraine and one of the most prominent Ukrainians of the 20 th century.
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Учас ники кон фе рен ції

Ан то нюк Тетяна Дмит рів на
Ас та пенко Ігор Ана то лі йо вич
Ата ма ненко Алла Євге нів на
Бев зюк Євге ній Воло ди ми ро вич
Бе ре зенко Бог дан Олек сі йо вич
Бі рюк Альона Вале рі їв на
Бон дар Ната лія Пет рів на
Бо жук Люд мила Воло ди ми рів на
Боч ковська Вален тина Гри го рів на
Вак у ленко Мак сим Оле го вич
Вах ніна Лариса Кос тян ти нів на
Вол ко ві чер Тетяна Михай лів на
Воло щен ко Ста ніс лав Ана то лі йо вич 
Галь ченко Олена Михай лів на
Ганжа Анге ліна Юрі їв на
Гда ко вич Мар’яна Сте па нів на
Гли вінська Леся Кос тян ти нів на
Го гуля Марина Пет рів на
Го джал Світ лана Сер гі їв на
Гон ча ренко Аліна Воло ди ми рів на
Гриценко Павло Юхимович
Гу ба нова Ольга Алек санд ров на
Гу ме нюк Вік тор Іва но вич
Гу ме нюк Олена Ана то лі їв на
Гу ме нюк Ольга Мико ла їв на
Гур жій Іванна Олек санд рів на
Да ни ленко Люд мила Іва нів на
Да ни ленко Олек сандр Вік то ро вич
Да ниль ченко Оксана Юрі їв на
Де м’я ненко Люд мила Гри го рів на
Джус Оксана Воло ди ми рів на
Дзира Іван Яро сла во вич
Дзира Олеся Іва нів на
До ми лівська Люд мила Вале рі їв на
Дуб ро віна Любов Анд рі їв на 
Дя ди щева-Ро со вецька Юлія Бори сів на
За бо лотна Ната лія Вален ти нів на
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Іван ні кова Люд мила Воло ди ми рів на
Іван чик Олек сандра Воло ди ми рів на
Ін ди ченко Ганна Воло ди ми рів на
Ка ран Дмитро Бори со вич
Ка ра цуба Мирос лава Юрі їв на
Кі раль Сидір Сте па но вич
Кі реєва Галина Володимирів на
Ко валь-Фу чило Ірина Мирос ла вів на
Ко валь чук Галина Іва нів на
Ко зар Лідія Пет рів на
Ко ник Олек сандр Олек санд ро вич
Кос тиря Борис Мико ла йо вич
Кур га нова Олена Юрі їв на
Ку цир Тетяна Васи лів на
Ле ви чев Ігор Вален ти но вич
Лі Цзинь пин
Лось Ольга Мико ла їв на
Лю бо вець Надія Іва нів на
Лях Галина Мико ла їв на
Мак сим чук Ольга Васи лів на
Мех Ната лія Олек санд рів на
Ми ки тенко Оксана Оле гів на
Ми рон чук Ана то лій Свя тос ла во вич
Мі щук Сер гій Мико ла йо вич
Муш ке тик Леся Геор гі їв на
На га чевська Зіно вія Іва нів на
Ніка Оксана Іва нів на
Німенко Наталія Анатоліївна
Новак Валентина Станіславівна
Они щенко Олек сій Семе но вич
Осіння Ната лія Воло ди ми рів на
Па тик Вік то рія Васи лів на
Пет ри кова Вален тина Тео до рів на
Пет ри ченко Кате рина Вік то рів на
Піс кун Вален тина Мико ла їв на
Ро со вець кий Ста ніс лав Ста ніс ла во вич
Ро сул Тетяна Іва нів на
Руда Тетяна Пет рів на
Ру да кова Юлія Кос тян ти нів на
Си зо нов Дмитро Юрі йо вич
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Скурко Поліна Дмит рів на
Смирна Євге нія Тара сів на
Сна го щенко Вален тина Воло ди ми рів на
Солонська Ната лія Гав ри лів на
Ста вицька Ярина Віта лі їв на
Стам бол Ігор Іва но вич
Ста ро войт Світ лана Воло ди ми рів на
Суп ро нюк Оксана Кос тян ти нів на
Ти то вець Олена Йосипівна
Тре бик Ольга Сер гі їв на
Фйоль д варі Шан дор
Ха люк Леся Мико ла їв на
Ці бо ровська-Ри ма ро вич Ірина Оле гів на
Че ба нюк Олена Юрі їв на
Ша по вал Анд рій Іва но вич
Ше вер нога Мар га рита Воло ди ми рів на
Шев ченко Лариса Іва нів на
Шев чук Тетяна Мико ла їв на
Шип Надія Анд рі їв на
Шо рст кіна Олек сандра Федо рів на
Шпар гало Альона Вік то рів на
Шус това Юлія Еду ар дів на
Яко венко Яніна Васи лів на
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