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ВІД РЕДАКТОРІВ

Нову серію відкриває <<Нарис історії України>> двох зарубіжних укра
їнських істориків - професора Аркадія Жуковського (вступ, розділи І-ІІІ,
VI-IX, хронологічна таблиця найважливіших подій, бібліографія) та про
фесора Ореста Субтельного (розділи IV -V). Написано <<Нарис ... » на основі
їхнього ж тексту до англомовної <<Енциклопедії Українознавства>>. Пропоно
вана праця має ряд переваг, які вигідно вирізняють її з-поміж аналогічних
робіт. Більшість синте·rичних оглядів історії України - як довоєнних, так і тих,
що вийшли друком на Заході,- завершуються описом подій напередодні
Першої світової війни або української революції 1917-1920 рр. У «Нарисі ... >>
опис подій доведено до найновішого часу. Очевидне достоїнство <<Нарису ... >>
полягає також у тому, що майже половину його обсягу присвячено оглядові
найбільш сфальсифікованого відтинку української історії - національно
визвольним змаганням у XVIII-XX ст. Багато уваги приділено історії церкви
та української еміграції. «Нарис ... >> є своєрідним підсумком дослідження
історії України кількома поколіннями· українських істориків. Професори
Аркадій Жуковський та Орест Субтельний належать ЩJ того покоління, яке в
умовах повоєнної еміграції, працюючи у провідних західних наукових центрах,
зробило чимало для осмислення української історії у ширшому європейському та загальносвітовому - контексті. Авторське розуміння
окремих історичних подій багато в чому відрізняється від трактування їх не
лише в сучасній радянській, але й в українській дорадянській історіографії.
Тому Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові випускає цю книжку з
надією, що зможе не лише дати читачеві науково вивірений сучасний підручник
з історії України, але й пожвавити вивчення української історії.
Ми свідомі того, що величезне зацікавлення гро!)'Іадськості українською
історією не може бут}!: повністю задоволене стислим, без належного відтінення
окремих осіб та найважливіших явищ викладом подій. Тому при редагуванні
цього видання вважали можливим, користаючи з ласкавого дозволу авторів та
поважаючи їхнє право на власну інтерпретацію, внести·мінімальні, конче
n,Yrpi6нi доповні!ннJІ до оригінального тексту. Готуючи їх, ми користу-

з

валися насамперед працею одного з авторів, Ореста Субтельного, «Ukraine.
А History» (London; Buffalo; Toronto, 1988).
Зміни стосувалися також -rермінів, узвичаєних у діаспорі, але не зовсім
прийнятних для сучасного читача в Україні.
Текст редаговано згідно з вимогами другого видання Українського
правопису 1960 р., затвердженого Академією Наук УРСР. Разом з тим, за
наполяганням авторів, збережено відмінне від сучасних правописних норм
написання власних назв (Авгсбург замість Аугсбург, Гайнріх замістьГенріх,
Івано-Франківське, Дніпродзержинське замість Івано-Фра11ківськ, Дніпродзер
жинськ тощо). Доповнено найновішим матеріалом бібліографію та хроно
логічну таблицю. Додано щкож ілюстрації, іменний та географічний по
кажчики. Формуючи корпус ілюстрацій, ми прагнули відобразити в ньому ті
постаті історії України, об'єкти матеріальної культури, події, про які йде мова
у <<Нарисі ...>>. При доборі матеріалу взято до уваги як узагальнюючі роботи
з історії України, так і періоцичні видання, матеріали із державних і приватних
архівів, авторські фото.
Ілюстрації підготував Юрій Головач, іменний -ra географічний покажчики до тексту <<Нарису ...» уклав Тарас Романюк.
На основі матеріалів професора Аркадія Жуковського карти виготовила
Наталя Корчак.
Усім, хто допоміг підготувати рукопис до друку, висловлюємо щиру по
дяку.
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"ПЕРЕДМОВА
k!'l'O{Jiя Уk{18Ї11.И сьосvдні- одна з найбільш занедбаних українознав
чих · дисциплін у нашій Батьківщині. З болем писав Олександр Довженко,
що українці позбавлені історії. Протягом десятків років невблаганна система
робила все можливе, щоб позбавити нас минулого, деформувати його й уза
лежнити від московської імперії. Михайло Брайчевський констатував «своє
рідну інтерпретацію>> історії України, мовляв, <<Виходило, що на протязі ба
гатьох століть український народ боровся головним чином... проти власної
національної незалежності... що всі ті, хто кликали його на боротьбу за ·на
ціональну незалежність, були... найлютішими ворогами українського народу ...
все оцінювалося з... позиції щодо Росії» (Брайчевський М. Приєднання чи
возз'єднання? - Торонто, 1972.- С. 18). Міжнародної слави знавець Ра
дянського Союзу, Гелен Карер-д'Енкос, стверджувала: «Неросійські народи
змушені (читай - примушені) зі свого минулого зберігати тільки те, що їх
зближувало з Росією. І позбавленим власного минулого, їм не лишається
нічого іншого, як історично ототожнювати себе з російським народом...»
(Carrere d'Encausse Н. L'Empire eclate - !а revolte des nations en URSS.
Paris, 1978.- Р. 32).
Більшість підручників з історії України, виданих на Заході, зокрема
«Нарис історії України» (1933, т. 1-11) Д. Дорошенка, «Історія України»
(1949) -І. Холмського-Крип'якевича, <<Ілюстрована історія України» (1918)
М. Грушевського, висвітлюють події до початку ХХ ст. Дещо далі, тобто до
1920 р., до кінця існування Директорії, щ:�сунула свій аналіз Н. Полонська
Василенко («Історія України», 1972-1_976, т. 1-11).
Для заповнення, бодай часткового, тої великої прогалини, що існує,
підготовлено на основі «Енциклопедії Українознавства» стислий <<Нарис
історії України», який охоплює події від найдавніших часів до нинішнього
дня. Періодизацію проведено за характерними політично-культурними про
явами життя українського народу. На основі цієї схеми можна буде опрацювати
грунтовніший підручник з історії України.
До «Нарису...>> подано основні праці з історії ,України, а також долучено
хронологічну таблицю найважливіших подій, почавши з 1917 р.

АРКАДІЙ ЖУКОВСЬКИЙ

ВСТУП
Під історією України ми розуміємо історію українського
народу на основних землях його поселення, а також історію
його предків, від найдавніших часів до .сьогодення. Це історія
українських земель, історія території, на якій пер�бував чи
перебуває український народ, інколи разом з іншими племе
нами чи народами, історія державної влади чи інституцій, що
правили визначеною територією.
У цій праці охоплюватимемо різні аспекти: політичний,
соціально-економічний, культурний, релігійно-церковний;
будемо розглядати соціальні верстви, стани, класи, спеціальну
увагу приділятимемо провідній верстві та народним і держав
ницьким процесам.
Періодизацію історії України проводимо за національним
принципом: доби й історичні періоди відповідають характерним
етапам буття і політично-соціальним формам розвитку, витво
реним українським народом. Крім праісторії і ранньої історії,
розглянемо доби княжу, литовсько-руську, козацьку, козацько
гетьманську, культурно-національного відродження, держав
цого відродження України 1917-1921 рр., міжвоєнної окупа
ції українських земель сусідами, період Другої світової війни,
радянський період.
Велика трудність у викладі історії України полягає у тому,
що протягом віків змінювалася територія українського посе
лення, на ній у той самий час існували різні політично-державні
формації, часто співіснували різні державні структури (на
приклад, Гетьманщина, устрій Правобережної України, Запо
ріжжя). Ці труднощі стосуються більшою мірою історії захід
них українських земель, які тривалий час жили відрубно від
Центральної України і де у специфічних історичних і політич
них обставинах поставали окремі краї - Галичина, Буковина,
Закарпаття, Волинь, що мали власну історію. Оскільки ці
землі - і центральні; і західні - були заселені одним авто
хтонним українським населенням, їх об'єднувала спільність
мови, національно-культурних і релігійних особливостей,
майже тотожна соціальна структура. Особливі труднощі при
вивченні історії України створює і та обставина, що у нас про
тягом віків не було власної держави, самостійних українських
політичних формацій, і Україна чи її частини належали до
Польщі, Туреччини або Росії. Сьогодні Україна на переважній
частині своєї етнічної території становить державну оди
ницю - Українську Радянську Соціалістичну Республіку, одну
з п'ятнадцяти республік СРСР, проте її права ТJ::!Же обмежені.
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І. ПРАІСТОРІЯ І РАННЯ ІСТОРІЯ
(200 ооо р. ДО н. е.- ІХ ст. н. е.)

Найдавніші сліди перебування людини на Україні датують
раннім палеолітом (при
близно 200 ООО р. до н. е.). Іх відкрито, зокрема, у Південному
Криму (стоянки Кіїк-Коба), у Приазов'ї (Амвросіївка), у Дні
провському Надпоріжжі (Круглик), на Волині, Житомирщині
та інших місцях. За середнього палеоліту (100 000-40 ОООр.
тому) число людей істотно збільшилося. З цього часу відомі
стоянки в Криму (Кіїк-Коба, Чокурча, Старосілля), над Дніп
ром (Кодак), над Дінцем (Деркул), над Дністром (Молодо
ве І). В період пізнього палеоліту (40 000-15 ООО р. тому)
майже вся територія України була заселена людьми. З цієї
доби відомі стоянки на Дністрі (Молодове V), у басейні рік
Горині (Городок) і Те·rерева (Радомишль), на території Києва
(Кирилівка), на Десні (Мізин, Новгород-Сіверський, Пушкарі,
Чулатів), на Полтавщині (Гінці) та інші. За палеоліту люди
займалися полюванням і збиральництвом, відкрили спосіб
штучного добування вогню. Основою супільного устрою був
матріархат.
У перехідній добі мезоліту (10 000-7000 р. до н. е.)
почало розвиватися рибальс·іво, приручено собаку, людина
користується луком. Пам'ятки цієї доби є в Криму (Таш
Аїр, Мурзак-Коба, Заміль-Коба), на нижньому Дністрі (Гре
беники) та інші. За мезоліту започатковано формування пер
вісної племінної організації (радянська історіографія називає
її первіснообщинним ладом).
За неоліту (7000-3000 р. до н. е._) населення території
України переходить до хліборобства - тут сіють просо, яч
мінь, пшеницю, овес, коноплі тощо; одомашнено биків, овець,
кіз, свиней, коней, розвивається скотарство. Люди виготовляли
глиняний посуд, почали виробляти тканини. Неолітичні пам'ят
ки відкрито на всій території України; особливе значення
мають Маріупольський могильник та наскельні малюнки Ка
м'яної могили біля Мелітополя.
Хліборобство і скотарство були дуже розвинені серед
племен трипільської культури (4000-2000 р. до н. е., назва
походить від села Трипілля біля Києва, де 1896 р. були вперше
відкриті пам'ятки цієї культури), які заселяли Подніпров'я,
осоf;ливо Правобережну Україну, а таІ{ОЖ. Подністров'я. Ця
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культура належала , найбільш розвиненій групі племен того
часу. Ці племена були обізнані з обробітком заліза, міді, вміли
виготовляти знаряддя праці, зброю, оздоби, будувати прямо
кутні наземні житла з дерев'яним каркасом, ліпити доскона
лий гончарний посуд, прикрашений поліхромною або прома
льованою орнаментацією у формі спіралей, стрічок та інших
композицій. Знахідки трипільської культури досліджено в
селах Луці-Врублівецькій і Ленківцях над середнім Дністром,
в урочищі Коломийщина на Київщині, в селах Володимирівці
у Степовій Україні, Шипинцях на Буковині, у могильнику на
Червоному хуторі біля Києва.
Паралельно з трипільською культурою або трохи пізніше
на території Лівобережної, а після 2000 р. і на Правобережній
Україні розвивалася культура скотарських племен, які вироб
ляли предмети з міді й бронзи (кінець IV - початок І тисячо
ліття). За цього періоду, завдяки зміні у rоспоцарській цін.ль
ності людини і ростові значення скотарства, головну роль у
виробничому житті почав відігравати чоловік, що привело до
виникнення патріархального ладу.
У 3000-2000 р. до н. е. степові та частина лісостепових
районів Лівобережжя були заселені скотарсько-хліборобськи
ми племенами ямної культури (Михайлівське поселення)
пізніше - племенами катакомбної і зрубної культур, які розво�
дили рогату худобу і коней та вели обмін із сусідніми племе
нами Кавказу і Середземномор'я. У правобережних районах
Полісся і частково в лісостеповій смузі, як також на тери
торіях Білорусії і Польщі, пізнішій прабатьківщині слов'ян,
у II тисячолітті до н. е. існувала група хліборобсько-скотар
ського населення, з якої утворилися племена культури шнуро
вої кераміки. У середині II тисячоліття до н. е. на Право
бережжі Дніпра виникло кілька племінних об'єднань. Серед
них була й група племен комарівської культури, яка заселяла
лісову і лісостепову територію від верхнього Дністра до Дніпра
і почасти - Лівобережжя.
Наприкінці П - на початку І тисячоліття до н. е. у Пів
денній Україні; у сточищах Богу (Південний Буг) і Дніпра з'яв
ляється хліборобсько-скотарське плем'я кіммерійців - перше
плем'я на території України, назва якого збереглася у того
часних грецьких (Гомер в «Одіссеї>>) і асирійських джерелах.
Кіммерійці почали вживати залізо. За залізної доби (VIII ст.
до н. е. - перші століття до н. е.) завдяки залізним знаряддям
розвинулися хліборобство і ремесла.
У VIII ст. до н. е. з Азії в степову Південну Україну пере
селилися кочові племена скитів (іранського походження), які
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