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Анотація. Метою статті є вивчення ментального 
простору запорозьких козаків в уявленнях видатного 
українського історика Дмитра Яворницького (1855–
1940). Методами дослідження стали історіографічний 
аналіз і синтез. Джерела: праці Дмитра Яворницького, 
спогади сучасників ученого- історика, сучасна 
історіографія. Основні результати полягають 
у тому, що автор актуалізував історико- географічний 
аспект ментальної історії України; на прикладах 
доробку українських та зарубіжних європейських 
учених показав важливість осягнення просторової 
ідентифікації й диференціації задля усвідомлення 
історичної та національної ідентичності, ментального 
розуміння світу. На основі аналізу творчого доробку 
Дмитра Яворницького доведено, що учений- історик 
дійшов висновку про давній, органічний характер 
належності теренів Степової України до Вольностей 
Війська Запорозького низового; встановив його 
зовнішні кордони, помітив внутрішньоукраїнське 
територіальне розмежування між землями Війська 
Запорозького низового і Полтавського полку 
Гетьманщини. Знавець історії Запорозьких Вольностей 

встановив, що простір ментального світу запорозького 
козацтва охоплював величезний степовий обшир, 
що пролягав уздовж обох берегів Дніпра; широко 
залучив дані гідрографії, топографії, клімату, 
флори і фауни запорозького краю, щоб зрозуміти 
особливості цієї території, яка мала величезний вплив 
на ментальність запорожців. Сакральне значення для 
ментального світу запорожців мала річка Дніпро, що 
об’єднувала два береги Запорозьких Вольностей. Для 
розуміння просторової компоненти ментального світу 
запорожців важливим є військовий і територіальний 
поділ Запорожжя, показ історії запорожців у контексті 
контактів із сусідами. Відмічаючи особливості історії 
запорозького козацтва, Дмитро Яворницький тісно 
пов’язав боротьбу запорозьких козаків не тільки за 
права і вольності Запорожжя, а й інших українських 
земель, що підтверджує ментальну єдність 
запорожців з іншими частинами України. Стислі 
висновки. Д. І. Яворницький розкрив просторові 
аспекти розмаїтого ментального світу запорожців, 
який породжував особливу історичну енергетику, 
основу волелюбності й сили духу запорозького 
товариства. Практичне значення статті в тому, що 
її матеріал представлятиме інтерес для студентів, 
аспірантів, докторантів та фахівців- істориків 
у процесі вивчення історіографії та ментальної історії 
України. Оригінальність статті полягає в осягненні 
маловивчених ментальних аспектів спадщини ученого- 
історика. Наукова новизна –  в розробці недостатньо 
дослідженої проблеми ментального світу запорожців 
у доробку Дмитра Яворницького. Тип статті: 
аналітичний.

Ключові слова: Вчений- історик; Ментальна історія; 
Історична та національна ідентичність; Вольності 
Війська Запорозького низового.
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Аннотация. Целью статьи является изучение 
ментального пространства запорожских казаков 
в представлениях выдающегося украинского историка 
Дмитрия Яворницкого (1855–1940). Методами 
исследования стали историографический анализ 
и синтез. Источники: труды Дмитрия Яворницкого, 
воспоминания современников ученого- историка, 
современная историография. Основные результаты 
заключаются в том, что автор актуализировал историко- 
географический аспект ментальной истории Украины; 
на примерах трудов украинских и зарубежных 
европейских ученых показал важность постижения 
пространственной идентификации и дифференциации 
для осознания исторической и национальной 
идентичности, ментального понимания мира. На 
основе анализа творчества Дмитрия Яворницкого 
доказано, что ученый- историк пришел к выводу 
о древнем, органическом характере принадлежности 
территорий степной Украины к Вольностям Вой-
ска Запорожского низового; установил внешние 
границы, заметил внутриукраинское территориальное 
разграничение между землями Вой ска Запорожского 
низового и Полтавского полка Гетманщины. Знаток 

истории Запорожских Вольностей установил, что 
пространство ментального мира запорожского 
казачества охватывало огромный степной простор, 
который пролегал вдоль обоих берегов Днепра; широко 
привлек данные гидрографии, топографии, климата, 
флоры и фауны запорожского края, чтобы понять 
особенности этой территории, которая имела огромное 
влияние на ментальность запорожцев. Сакральное 
значение для ментального мира запорожцев имела 
река Днепр, объединявшая два берега Запорожских 
Вольностей. Для понимания пространственной 
компоненты ментального мира запорожцев важно 
военное и территориальное деление Запорожья, 
история запорожцев в контексте контактов с соседями. 
Отмечая особенности истории запорожского 
казачества, Дмитрий Яворницкий тесно связал борьбу 
запорожских казаков не только за права и вольности 
Запорожья, но и других украинских земель, что 
подтверждает ментальное единство запорожцев 
с другими частями Украины. Краткие выводы. 
Д. И. Яворницкий раскрыл пространственные аспекты 
разнообразного ментального мира запорожцев, 
который порождал особую историческую энергетику, 
основу свободолюбия и силы духа запорожского 
общества. Практическое значение статьи в том, что 
ее материал будет представлять интерес для студентов, 
аспирантов и докторантов в процессе изучения 
историографии и ментальной истории Украины. 
Оригинальность статьи заключается в постижении 
малоизученных ментальных аспектов наследия 
ученого- историка. Научная новизна –  в разработке 
недостаточно исследованной проблемы ментального 
мира запорожцев в творчестве Дмитрия Яворницкого.
Тип статьи: аналитический

Ключевые слова: Ученый- историк; Ментальная 
история; Историческая и национальная идентичность; 
Вольности Вой ска Запорожского низового.
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Abstract. The aim of the article is to study the mental 
space of the Zaporozhian Cossacks in representations of 
the prominent Ukrainian historian Dmytro Yavornytsky 
(1855–1940). Historiographic analysis and synthesis are 
research methods. Sources: works of Dmytro Yavornytsky, 
memoirs of contemporaries of the scientist- historian, 
modern historiography. The main results are that the 
author actualizes the historical and geographical aspect of 
the mental history of Ukraine; shows the importance of 
understanding spatial identification and differentiation for 
the realization of historical and national identity, mental 
understanding of the world on the examples of achievements 
of Ukrainian and foreign European scientists. Based on 
the analysis of Dmytro Yavornytsky’s creative work, it is 
proved that the scientist- historian came to the conclusion 
about the ancient, organic nature of the territory of Steppe 
Ukraine to the Freedoms of the Zaporozhian Lowland 
Army; its external borders are established; the internal 
Ukrainian territorial demarcation between the lands of the 
Army of the Zaporozhian lower and Poltava regiments of 
the Hetmanate is marked. An expert on the history of the 
Zaporozhian Freedoms established that the space of the 

mental world of the Zaporozhian Cossacks covered a huge 
steppe expanse that ran along both banks of the Dnieper; 
widely used the data of hydrography, topography, climate, 
flora and fauna of the Zaporozhian region to understand 
the features of this area, which had a huge impact on the 
mentality of the Cossacks. The Dnieper River, which 
united the two banks of the Zaporozhian Freedoms, was of 
sacred significance for the mental world of the Cossacks. 
To understand the spatial component of the mental world 
of the Cossacks, it is important to divide the military and 
territorial division of Zaporozhye, to show the history of 
the Cossacks in the context of contacts with neighbors. 
Noting the peculiarities of the history of the Zaporozhian 
Cossacks, Dmytro Yavornytsky closely linked the struggle 
of the Zaporozhian Cossacks not only for the rights and 
freedoms of Zaporozhye, but also of other Ukrainian lands, 
which confirms the mental unity of the Cossacks with other 
parts of Ukraine. Brief conclusions. D. I. Yavornytsky 
revealed the spatial aspects of the diverse mental world of 
the Cossacks, which gave rise to a special historical energy, 
the basis of freedom- loving and the strength of spirit of 
the Zaporozhian society. The practical significance of the 
article is that its material will be of interest to students, 
graduate students, doctoral students and historians in the 
study of historiography and mental history of Ukraine. The 
originality of the article is in understanding of little- studied 
mental aspects of the heritage of the scientist- historian. 
Scientific novelty is in the development of insufficiently 
studied problem of the mental world of the Cossacks in the 
work of Dmitry Yavornytsky. Type of article: analytical.

Keywords: Scientist- historian; Mental history; Historical 
and national identity; Freedoms of the Zaporozhian 
Lowland Army.
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166 Постановка проблеми. Вивчення менталь-
ного світу, його ґенези, змістовної структури, ево-
люції в ході історичного процесу, механізмів кон-
струювання ментальних мап у творчості істориків 
представляють значну пізнавальну цінність. Адже 
ці аспекти мають прямий зв’язок зі складними гно-
сеологічними проблемами історичної й національ-
ної пам’яті, ідентичності та свідомості, які є вельми 
актуальними для сучасного українського суспіль-
ства, особливо в період соціально- економічної та 
суспільно- політичної нестабільності світової циві-
лізації. Дослідження ментального світу може від-
буватися в кількох інтелектуальних вимірах –  за-
гальнонаціональному, регіональному, локальному, 
соціальному, корпоративному, персоналістичному.

Однією з важливих складових ментального сві-
ту як окремого індивідуума, так і людської спільно-
ти є категорія ментального простору, яка є близькою 
до категорії історичного простору (Бондаренко, Г., 
1998, с. 119). Адже ментальний простір формувався, 
переживав періоди становлення та еволюції в кон-
тексті історичних епох. У ньому віддзеркалюється 
індивідуальне чи колективне світобачення тієї чи 
іншої території, краю, держави, уявляються їх те-
рени та розміри в контексті історичного, національ-
ного та соціального самоусвідомлення. Для кож-
ної історичної епохи, окремої цивілізації поняття 
ментального простору, його освоєння було різним.

За визначенням української дослідниці 
О. А. Стасевської, яка розглядала зазначений кон-
цепт у філософсько- культурологічному дискурсі, 
«ментальний простір» –  ціннісно- смислове утво-
рення, що являє собою сукупність ціннісних основ, 
сфери функціонування менталітету, а також його 
результату, вираженого у формуванні соціокультур-
ної ідентичності» (Стасевська, О. А., 2017, с. 114). 
Відомі зарубіжні вчені –  французький лінгвіст Жіль 
Фоконьє та американський спеціаліст з когнітивної 
поетики й риторики Марк Тернер –  глибоко розро-
били проблему ментальних просторів у галузі ког-
нітивної лінгвістики (Дяченко, Н. Л., 2019).

Як бачимо, ментальний простір –  поняття ба-
гатовимірне, але нас цікавлять насамперед його іс-
торичні аспекти, тобто соціокультурне середови-
ще, яке історично сформувалося на певній тери-
торії і репрезентувало певне світобачення, наці-
ональні, соціальні та духовно- культурні цінності, 
які ментально відрізняли дану спільноту від інших. 
Важливо простежити, які чинники та в який спо-
сіб впливали на формування і розвиток ментально-
го простору. Серед них можна назвати природно- 
кліматичний, етнічний, етнонаціональний, духовно- 
культурний, історико- демографічний, соціальний, 
державно- політичний та ін.

Історіографія. Історія ментальності, в якій 
віддзеркалюються основні концепти індивідуально-
го, сімейного та суспільного буття людей, їхні фізі-
ологічні, гендерні, морально- психологічні, етичні, 
естетичні, емоційні, культурні, правові, духовно- 
релігійні, природні, територіально- просторові та 
історико- часові сутності та особливості, все біль-
ше привертає увагу дослідників, у тому числі єв-
ропейських. Так, французький історик Фернан 
Бродель у своїй фундаментальній тритомній праці 
«Ідентичність Франції» (1986) приділив першоряд-
не значення тісному зв’язку простору й історії, пока-
зав особливості географічного середовища цієї кра-
їни та особливості тих змін, які зазнає її простір, що 
є важливим чинником її ідентичності (Бродель, Ф., 
2013). Російський дослідник Л. М. Гумільов у праці 
«География этноса в исторический период» пов’я-
зував складні проблеми етногенезу й культуроге-
незу з географічним ландшафтом (Гумилев, Л. Н., 
1990). У цьому самому контексті значний дослід-
ницький потенціал для подальшого осмислення 
ментальної проблематики має узагальнююча пра-
ця «Історія європейської ментальності», видана за 
редакцією Петера Дінцельбахера, що віддзеркали-
ла розмаїття підходів до розв’язання проблем істо-
рії ментальності, котрі існують на німецькомовно-
му науковому просторі (Історія европейської мен-
тальності, 2004, с. 13).

Зазначена проблематика стала предметом роз-
гляду й такого відомого представника сучасного 
польського історіописання, як Єжи Топольський. 
У своїй праці «Як ми пишемо і розуміємо істо-
рію. Таємниці історичної нарації» дослідник ви-
світлив, зокрема, процес перетворення простору 
в історичній нарації, актуалізував такі аспекти, як 
конструювання простору істориком, базові просто-
рові елементи, багатоплощинні структури просто-
ру (Топольський, Є., 2012, с. 123–138, 150–162).

У новітній українській історіографії теж спо-
стерігаємо зростання інтересу до проблем менталь-
ної історії. Потужним проявом зазначеної тенденції 
є публікації на сторінках альманаху теорії та історії 
історичної науки «Ейдос». На шпальтах наукового 
видання постали соціокультурні локуси/менталь-
ні мапи, в тому числі їх урбаністичні, освітні, об-
рядові, історико- географічні та просторові аспек-
ти (Щукін, В., 2011/2012; Посохов, С., 2011/2012; 
Темченко, А., 2011/2012; Вьоллер, Б., 2011/2012), 
а також різні грані націокультурного, культурного та 
соціокультурного просторів (Папакін, Г., 2011/2012; 
Будзар, М., 2011/2012; Суздаль, М., 2011/2012).

Цілком закономірно, що українські й зару-
біжні європейські вчені фокусують свою ува-
гу на історико- географічних аспектах менталь-
ної історії, бо осягнення просторової диферен-
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167ціації має вельми важливе значення для усві-
домлення власної ідентичності, ментального ро-
зуміння світу. З цього погляду заслуговують на 
увагу ряд розвідок, які стосуються ментальних 
мап у трикутнику Україна –  Росія –  Європа. Різні 
аспекти зазначеної проблематики порушували-
ся у ряді статей, зокрема Леоніда Зашкільняка 
(Львів) –  про уявлення українських інтелекту-
альних еліт першої половини ХІХ ст. про Східну 
Європу та її історичні поділи (Зашкільняк, Л., 2013), 
Івана Куцого (Тернопіль) –  про поняття «Захід» 
і «Схід» на ментальних картах українських істо-
риків Східної Галичини ХІХ ст. (Куций, І., 2013), 
Володимира Ващенка (Дніпро) –  про конструю-
вання М. Грушевським «історичного простору» 
України, Європи та Росії в контексті «ментальної 
географії» епохи Модерну (Ващенко, В., 2013), 
Віталія Масненка (Черкаси) –  про уявлені про-
сторові образи України та її сусідів на менталь-
ній карті В’ячеслава Липинського (Масненко, В., 
2013), Буркгарда Вьоллера (Відень) –  про страте-
гії ментального картографування в українській іс-
торіографії ХІХ ст. (Вьоллер, Б., 2013). Як бачимо, 
в доробку сучасних учених актуалізовано концепт 
ментальних мап у контексті творчих конструкцій 
окремих істориків, громадських та політичних ді-
ячів або на ширшому тлі певних відрізків історіо-
графічного процесу.

У цілому ряді досліджень розкрито різні грані 
географічних образів і територіальних ідентично-
стей. Так, зокрема, Богдан Галь (Дніпро) дослі-
див геоконцепт «Малоросія» на ментальних ма-
пах ХVІІІ –  першої половини ХІХ ст. (Галь, Б., 
2013), Василь Кононенко –  уявну географію у сві-
домості авторів «Договорів та постанов» 1710 р. 
(Кононенко, В., 2013), Наталія Венгер (Дніпро) –  
особливості формування ментальних карт «народа 
в пути» (Венгер, Н., 2013), Дмитро Іщенко (Київ) –  
колективні генеалогії, національні ідентичності та 
конструювання ментальних мап (Іщенко, Д., 2013). 
Важливе теоретичне значення має стаття Ірини 
Колесник (Київ) про ментальні мапи як інструмен-
тарій історика (Колесник, І., 2013).

Постать видатного вченого- історика 
Д. І. Яворницького вже давно, а особливо в остан-
ні десятиліття, ставала предметом наукових сту-
дій. Відома учена- історикиня в галузі яворниць-
кознавства С. В. Абросимова свого часу вказала 
44 сучасних українських дослідника, котрі вивчали 
різноманітні сюжетні лінії його життя та діяльно-
сті (Абросимова, С. В., 2007, с. 21–22). Проте мен-
тальні аспекти творчості Д. І. Яворницького ще не 
здобули належного висвітлення, а тому уявляють-
ся вельми перспективними. В сучасній історіогра-
фії порушувалися лише окремі сюжети в контек-

сті ментального світу вченого- історика. Це, зокре-
ма, дослідження «своїх» і «чужих» символів істо-
ричної пам’яті у світогляді та творчій спадщині 
Д. І. Яворницького (Світленко, С., 2018). Однак 
концепт ментального простору у творчості вели-
кого знавця історії запорозького козацтва ще недо-
статньо досліджений. Заповнити цю лакуну і до-
слідити ментальний простір запорозьких козаків 
в уявленнях Дмитра Яворницького має на меті 
представлена стаття.

Дана розвідка написана на основі таких дже-
рел, як наукові та науково- популярні праці Дмитра 
Яворницького з історії запорозького козацтва, спо-
гади сучасників ученого- історика та новітня істо-
ріографія.

Виклад основного матеріалу та результа-
ти. Д. І. Яворницький добре усвідомлював важли-
вість вивчення історичного простору Запорозьких 
Вольностей. Вже у 1888 р. молодий український 
дослідник видав монографію «Запорожье в остат-
ках старины и преданиях народа», яку відома вчена- 
історикиня М. М. Олійник- Шубравська назвала 
його «першою історико- народознавчою монографі-
єю про Запорожжя». Праця стала результатом уза-
гальнення численних археологічних, фольклорно- 
етнографічних і топографічних матеріалів, отри-
маних у ході особистих евристичних подорожей 
історика (Еварницький, Д. І. (Яворницький, Д. І.), 
1995, с. 5, 11).

Ці експедиції мали важливий результат –  вче-
ний зібрав унікальні дані з археології, історії та то-
пографії, що в поєднанні з народними переказами, 
піснями й архівними актами репрезентували мен-
тальний простір запорожців, яких Д. І. Яворницький 
назвав «носіями ідей світла і правди, свободи і рів-
ності, простоти і братства» (Еварницький, Д. І. 
(Яворницький, Д. І.), 1995, с. 207). Дослідник за-
порозьких козаків у той час усвідомлював, що ще 
не створив «повної, систематично викладеної іс-
торії запорозьких козаків» (Еварницький, Д. І. 
(Яворницький, Д. І.), 1995, с. 32). Втім, молодий 
вчений- історик, не уникнувши певної романтиза-
ції образів своїх героїв, зміг осягнути головні при-
кмети запорозького світосприйняття.

Важливо, що Д. І. Яворницький нерозривно 
пов’язував Запорозьку Січ з Україною, називаючи 
її «вічно юним серцем Украйни», де «свято викону-
валися всі предківські звичаї українського народу, 
де ніколи не вмирала козацька воля і молодецька 
завзятість…», утверджувалася різноманітна й різно-
барвна високохудожня культура (Еварницький, Д. І. 
(Яворницький, Д. І.), 1995, с. 406). Вчений- історик 
зібрав великий та різноманітний фактичний ма-
теріал, який дав можливість зробити висновок 
про те, що вже наприкінці ХV –  впродовж ХVІ ст. 
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168 у запорозьких козаків сформувалося таке світо-
сприйняття, яке йшло прямо врозріз із централі-
зацією і єднанням російської держави. «Це були 
два крайніх полюси: південний і північний, –  пи-
сав Д. І. Яворницький, –  що ніколи не сходилися 
і ніколи не могли зійтись». Свободолюбство за-
порожців, яке виявлялося у самовільних виборах 
старшини, самостійних зовнішніх зносинах і вну-
трішніх порядках, у яких спостерігалися основи 
справжньої держави, викликали все більше роз-
дратування російських монархів. Тому у другій 
половині ХVІІІ ст. Катерина ІІ стала на шлях зни-
щення Запорозької Січі та ліквідації її політично-
го життя (Еварницький, Д. І. (Яворницький, Д. І.), 
1995, с. 382–383, 385).

У тому самому 1888 р. Д. І. Яворницький 
опублікував «Сборник материалов для истории 
запорожских козаков», що об’єднав 118 справ. 
Особливий інтерес становлять справи щодо зов-
нішніх стосунків запорожців супроти сусідів, зо-
крема про віддалення запорожців від меж турецько- 
татарських володінь, про суперечки запорожців 
і донських козаків, новослобідських полків, но-
восербських поселенців, слов’яно-сербів та на-
віть старосамарців, що призвели до захоплення 
північно- західної та північно- східної околиць за-
порозьких степів. Ряд справ розкривають росій-
ську політику щодо запорозьких козаків, сутність 
якої полягала в послідовному прагненні уніфікува-
ти Запорожжя з його особливими правами і приві-
леями з рештою населення імперії (Яворницький, 
Дмитро, 2004 а, с. 39–42). Все це свідчить, що за-
порозькі козаки мали ментальну мапу зі своїм про-
стором, на який вой овничі сусіди здійснювали на-
ступ із різних сторін.

Російський імперський режим прагнув до пов-
ного поглинення цієї території з вільнолюбним за-
порозьким козацтвом. Катерина ІІ не хотіла мири-
тися зі своєрідним устроєм Запорозької Січі. Так, 
19 квітня 1764 р. була видана Грамота імператриці 
з вимогою пояснень щодо причин порушення вста-
новленого нею порядку при виборі нової старши-
ни на Січі. Адже всі кадрові зміни щодо кошового 
отамана і старшини запорожці мали узгоджувати 
з російською владою через «гетьмана малоросій-
ського». Втім, уже в листопаді того самого року 
Катерина ІІ ліквідувала гетьманство, а в 1775 р. 
дійшла черга і Запорозької Січі, яка була окупова-
на й ліквідована російськими військами генерала- 
поручика П. А. Текелії, про що свідчило донесення 
останнього від 6 червня 1775 р. 10 червня 1776 р. 
імператриця Катерина ІІ видала Указ № 1419 про 
заслання кошового отамана Петра Калнишевського 
в Соловецький монастир, а судді Павла Головатого й 
писаря Івана Глоби –  на Сибір (Яворницький, Д. І., 

2004 а, с. 184–185, 196–197; Петро Калнишевський, 
2009, с. 320–321).

Для осягнення ментального простору запо- 
розьких козаків представляють інтерес «Нариси 
з історії запорозьких козаків та Південної України» 
(«Очерки по истории запорожских козаков 
и Новороссийского края»), що вперше видані дру-
ком у 1889 р., а до того частково публікувалися у ви-
гляді журнальних і газетних статей (Яворницький, 
Д. І., 2004 б, с. 460). Вже у першому нарисі, присвя-
ченому І. М. Синельникову, першому катеринослав-
ському правителю 1784–1788 рр., Д. І. Яворницький 
блискуче показав, що під час своєї подорожі терена-
ми колишніх Запорозьких Вольностей Катерина ІІ 
була в захваті від неповторного краєвиду Дніпра, 
дніпровських порогів, навколишньої місцевості та 
сміливості запорозьких рибалок із місцевих селян, 
які відчайдушно пройшли через Ненаситецький по-
ріг (Яворницький, Д. І., 2004 б, с. 238).

Ментальні риси запорозьких козаків яскраво 
розкриті Д. І. Яворницьким у ряді нарисів. Це і мі-
літарний звитяжний дух запорожців, які стояли на 
сторожі православ’я; і звичаєве право, за яким за-
порожці не допускали жінок на Січ; розділялися 
на курені та паланки; щорічно міняли всю козаць-
ку старшину; здійснювали суд, покарання і страти. 
Частиною ментального світу запорожців був одяг 
і озброєння, військові клейноди, чудова природа на 
теренах Запорозьких Вольностей, висвітлені істо-
риком у ряді нарисів (Яворницький, Д. І., 2004 б, 
с. 243–256, 257–263, 264–269, 270–317).

Цілком природно, що Д. І. Яворницький роз-
почав свій великий козацький наратив «Історія за-
порозьких козаків» (Т. 1. 1892) саме з визначення 
кордонів Вольностей Запорозьких низових козаків. 
Праця ученого- історика стала результатом копітко-
го 16-річного опрацювання життя запорозьких ко-
заків за письмовими джерелами, що були виявле-
ні в державних і приватних архівах Одеси, Києва, 
Катеринослава, Харкова, Москви, Петербурга, 
Архангельська, Соловецького монастиря. Окрім 
друкованих першоджерел, зокрема південнорусь-
ких літописів, польських хронік та різних мемуа-
рів, Дмитро Іванович ретельно вивчав топографію 
краю, багато разів відвідуючи історичні місця коли-
шніх Запорозьких Січей (Яворницький, Д. І., 1990 
а, с. 25). Свідчення про цю самовіддану працю за-
лишила дружина академіка Серафима Яворницька, 
яка згадувала, що Дмитро Іванович ретельно до-
сліджував запорозькі терени, «влітку ходив по без-
країх степах України, оглядав кургани, городища, 
старовинні церкви, записував пісні, думи, розпо-
віді про запорожців» (Яворницька, С., 2006, с. 10).

Д. І. Яворницький зазначав динаміку постійних 
змін кордонів Запорозьких Вольностей, що відбу-
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169валися в різний час і під впливом різних обставин. 
Водночас дослідник наголошував на складності ви-
значення чітких кордонів Війська Запорозького ни-
зового, що зумовлено надто загальними вказівками 
найдостовірніших і найточніших першоджерел. До 
них належали українські («малоросійські») літо-
писці, документи польських королів Сигізмунда І 
та Стефана Баторія. Характерно, що польські дже-
рела вказували на належність запорозьким козакам 
таких важливих населених пунктів, як давнє, ста-
ровинне місто Чигирин та місто Трахтемирів з мо-
настирем і перевозом, містечка, села, хутори запо-
розьких степів, а також рибні ловлі та інші угід-
дя «вшир від Дніпра на степ» (Яворницький, Д. І., 
1990 а, с. 27, 28).

Після переходу запорожців під протекцію 
Московії в царській грамоті 1654 р. йшлося, що 
запорозькі козаки будуть користуватися колишні-
ми правами і привілеями, які свого часу отримали 
від королів польських і великих князів литовських. 
«Універсал гетьмана Богдана Хмельницького» від 
1655 р., цитований Д. І. Яворницьким за копією, 
справжність якої важко перевірити, дає уявлен-
ня про бачення істориком простору запорозьких 
козаків. Зокрема, він помітив тотожність визна-
чення кордонів Запорозьких Вольностей в цито-
ваному документі у західній їх частині з текстом 
Бучачського миру 1672 р. Кордони теренів запо-
розьких козаків теж були важливим елементом під 
час укладення Бахчисарайського перемир’я між 
Росією і Туреччиною 1681 р. та «Вічного миру» 
між Річчю Посполитою і Московським царством 
1686 р. За всією тодішньою нечіткістю визначен-
ня кордонів Запорозьких Вольностей ключове зна-
чення належало таким гідронімам, як Дніпро та 
Південний Буг, по яких проходило розмежування 
між запорозькими козаками і кочів’ями татар. Не 
менш прикметними були вказівки, поряд із гідро-
німами, й на такі топоніми, як місто Кодак і міс-
це запорозького кошу –  центру Запорозької Січі 
(Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 28–29).

Отже, на основі аналізу різноманітних доку-
ментів українського, польського і російського похо-
дження ХVІ–ХVІІ ст., Д. І. Яворницький підводив 
читача до переконливого усвідомлення давнього, 
органічного характеру належності теренів Степової 
України до Вольностей Війська Запорозького низо-
вого. Водночас вчений- історик помітив територіаль-
не розмежування між землями Війська Запорозького 
низового і Полтавського полку Гетьманщини і су-
перечку між двома частинами українських земель 
за контроль над місцевістю між Ореллю і Самарою, 
що розпочалася за гетьмана Івана Самойловича. На 
думку Д. І. Яворницького, запорожці справедливо 
вважали це межиріччя територією, що належало 

низовому війську. Адже саме в цій місцевості, від 
лівого берега Орелі, розпочинався степ, що різко 
вирізняв Низ від Гетьманщини (Яворницький, Д. І., 
1990 а, с. 29).

Д. І. Яворницький проаналізував конфігура-
цію кордонів Війська Запорозького низового за 
кількома важливими договорами кінця ХVІІ –  по-
чатку ХVІІІ ст. Так, Карловицький мир 1699 р. ви-
значав західним кордоном Запорозьких Вольностей 
р. Синюху, що впадала в Буг. Константинопольський 
мирний договір 1700 р. між Московським царством 
і Туреччиною вказував на південний кордон запо-
розьких володінь, який пролягав від річки Великої 
Берди до міста у гирлі річки Міус, у місці її впадін-
ня в Азовське море, та від річки Міус до річки Дон.

Прикметно, що в територіальній суперечці між 
двома державами інтереси Запорозьких Вольностей 
абсолютно не враховувалися. Невипадково за зга-
даним трактатом передбачалося «подніпровські мі-
стечка всі розорити, місцям, на котрих вони стоя-
ли, бути в султанській стороні порожніми, та і всім 
землям по Дніпру від Січі до Очакова бути порожні-
ми…». Точне й детальніше розмежування кордонів 
Вольностей на південно- західних і південно- східних 
кордонах зустрічається в «межовому запису» 1705 р. 
між Московією і Туреччиною (Яворницький, Д. І., 
1990 а, с. 30–31).

Вельми цікаво, що Д. І. Яворницький помітив 
формування української ідентичності на теренах 
Війська Запорозького низового, репрезентантами 
якої були запорозькі козаки на чолі з кошовим ота-
маном Костем Гордієнком. Підтвердженням цього 
є вказівка історика на те, що запорожці «віддали-
ся в оборону» шведського короля Карла ХІІ через 
те, що вони бажали бачити «свою вітчизну, милу 
матку, і військо запорозьке, городове і низове» (ви-
діл. –  Авт.) в непорушних, розширених і розмно-
жених вольностей «квітучу і багату». Тут не під-
лягає сумніву, що своєю батьківщиною, рідною не-
нею запорожці вбачали Україну, яка в їхньому ро-
зумінні об’єднувала козаків- гетьманців та козаків- 
низовиків і мала виступити захисницею їхніх воль-
ностей в широкому розумінні цього слова. Саме це 
і спонукало їх приєднатися до виступу гетьмана 
Івана Мазепи проти царя Петра І (Яворницький, 
Д. І., 1990 а, с. 31).

Відплата російського самодержця не забари-
лася –  запорожці втратили свої Вольності й навіть 
перейшли у підданство турецького султана і крим-
ського хана. Але це тривало недовго, до Прутського 
миру 1711 р., після укладення якого запорожці від-
новили свої Вольності. З 1709 р. по 1733 р. запо-
рожці проживали на землях татарських, спочатку 
на кордоні російських і татарських володінь, на річ-
ці Кам’янці, що впадала у Дніпро з правого боку, 
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170 а затим значно нижче, в урочищі Олешки, з лівої 
сторони Дніпра. Водночас після 1711 р. вони мог-
ли засновувати свої зимівники або хутори по оча-
ковській стороні від Переволочної до самого Бугу. 
По кримській стороні, від Самари до Азовського 
моря, запорожці могли займатися мисливством 
(Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 31–32).

Від 1734 р. запорожці знову перейшли під 
владу Росії. Після російсько- турецької війни 1735–
1739 рр. і Белградського миру, в 1740 р. було укладе-
но особливий «Інструмент» 1740 р. при р. Великий 
Інгул, за яким володіння запорозьких козаків ви-
значалися із західної сторони прямою лінією від 
гирла Синюхи і до гирла Берди в Азовському морі, 
а зі східного боку залишалися в кордонах межо-
вої записи 1705 р. Прикордонний «Інструмент» 
1740 р. давав можливість російському уряду про-
вести за р. Самара «нову українську лінію» земля-
них укріплень, вигіднішу для прикриття україн-
ських земель від набігів татар і нових військових 
дій проти Турецької імперії та Кримського ханства. 
Проте для запорожців нова конфігурація кордонів 
на перших порах спричинила чимало бід і розорень 
унаслідок зіткнень із найближчими сусідами –  дон-
ськими козаками, з якими виникли суперечки, що 
тривали від 1743 р. до 1746 р. Водночас запорозькі 
козаки мали проблеми з російськими коменданта-
ми, котрі самовільно побудували на р. Самара три 
перевози, і з вторгненням у межі Вольностей на-
чальників Полтавського полку (Яворницький, Д. І., 
1990 а, с. 32–43).

У 1750-х рр. наступ на території Вольностей 
Війська Запорозького низового тривав. Так, у 1752–
1753 рр. їх кордони значно скоротилися внаслідок 
передачі частини території під поселення сербів 
та румун, які прибули в Росію. Внаслідок анексії 
північно- західної околиці запорозького степу була 
утворена Нова Сербія з фортецею Св. Єлизавети. 
При цьому новосерби отримали кращі землі (в май-
бутньому Херсонської губернії). Характерно, що 
поселення новосербів створювалися з метою охо-
рони земель Російської імперії від запорожців 
і татар. Затим у 1753 р. імперський режим приєд-
нав північно- східні околиці запорозьких степів й 
утворив там Слов’яносербію з фортецею Бахмут 
(Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 46–47).

Таким чином, у середині ХVІІІ ст. Російська 
імперія здійснила наступ на території Вольностей 
Війська Запорозького низового, внаслідок чого 
вони втратили велику північно- східну ділянку 
землі між річками Сіверським Донцем, Бахмутом 
і Луганню, а з часом –  весь простір землі майже 
до самої вершини лівого притока Дніпра –  Самари. 
Територіальні втрати спостерігалися і в північно- 
західній частині Вольностей, де у запорозьких 

козаків захопили великий масив землі, почина-
ючи від гирла річки Кагарлик і далі прямою ліні-
єю до верхів’їв річки Тур’їй, а від них –  по гир-
ло річки Кам’янка та гирло річки Березовка, лі-
вого притоку Інгулу, від верхів’їв Березовки на 
вершину річки Омельника і звідти вниз по річці 
Омельник до самого її гирла, до місця впадіння 
її в Дніпро, відходячи від польських кордонів на 
20 верст (Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 47).

Втім, у 1752–1756 рр. у Вольностей Війська 
Запорозького низового була анексована й північно- 
західна місцевість для поселення слобідського ма-
лоросійського полку, за яким закріплювалися зем-
лі запорожців у районі річок Самоткань, Бешка 
і Верблюжка. В 1760–1763 рр. між запорожцями 
і поселенцями слобідського малоросійського пол-
ку виникли суперечки на ґрунті територіального 
розмежування, які не були врегульовані. У 1768 р. 
знову постали територіальні суперечки між запо-
рожцями і новосербами (Яворницький, Д. І., 1990 
а, с. 48, 49).

Лише за Кючук- Кайнарджийським миром 
1774 р. володіння запорожців зросли як на лівому, 
так і на правому березі Дніпра. Напередодні лікві-
дації Запорозької Січі 1775 р. Запорозькі Вольності 
охоплювали терени від річки Бахмут нижче «ста-
рої» української лінії, визначеної 1733 р. від гир-
ла річки Орель до верхів’їв Сіверського Дінця до 
річки Буг вздовж 600 верст, від гирла Берд до «ста-
рої» української лінії, вшир 350 верст, на сході –  
із Землею Війська Донського, на півдні та заході –  
з турецькими володіннями –  Очаковом і Кримом, 
а навпроти Кубані –  по Азовське море.

Підсумовуючи, Д. І. Яворницький зазначав, що 
в найширших межах (запорожці часто виходили за 
визначені трактатами й постановами кордони) те-
рени Запорозьких Вольностей, якщо застосовувати 
адміністративно- територіальні назви ХІХ –  початку 
ХХ ст., охоплювали всю Катеринославську губер-
нію з її 9 повітами, зокрема Катеринославським, 
Верхньодніпровським, Новомосковським, 
О л е кс а н д р і в с ь к и м ,  П а в л о г р а д с ь к и м , 
Бахмутським, Слов’яносербським, Ростовським 
і Маріупольським; значну частину Херсонської 
по річку Буг з її трьома повітами: Херсонським, 
Олександрійським і Єлисаветградським; деяку ча-
стину Дніпровського повіту Таврійської губернії, 
поблизу міста Олешки; а також невелику ділян-
ку землі Ізюмського повіту Харківської губернії 
(Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 50–52).

Отже, ментальний простір запорозького коза-
цтва охоплював величезний степовий обшир, що 
пролягав уздовж обох берегів Дніпра в їхній течії 
до річки Бугу, з одного боку, і вздовж правого бе-
рега річки Конки і до річки Кальміусу, що впада-
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171ла в Азовське море, –  з іншого. Д. І. Яворницький 
широко залучив дані гідрографії, топографії і клі-
мату запорозького краю, щоб зрозуміти особли-
вості цієї території, яка мала величезний вплив на 
ментальність запорожців.

Для ментального просторового світу запорож-
ців сакральне значення мала річка Дніпро, яка діс-
тала назву «Дніпра- брата» в козацьких піснях. Та й 
дійсно, величний «Дніпро- Славута», який об’єдну-
вав два береги Запорозьких Вольностей впродовж 
507 верст, зі своїми на цих теренах дев’ятьма поро-
гами, 91 забором, грядами диких гранітних скель; 
265 великими і малими островами; численними 
плавнями, особливо 100-верстовим Великим Лугом; 
465 озерами, гирлами і лиманами вздовж обох бе-
регів, уздовж лівого берега річки Орель –  300, по 
обох берегах річки Самара –  24, створював непов-
торну природну ауру, яка приваблювала й манила 
запорозьких козаків, котрі знаходили тут своє на-
дійне пристанище і всеохоплюючу колиску, фор-
мувалися й утверджувалися як дійсно вільні люди, 
котрі любили промовляти: «Січ-мати, а Великий 
Луг –  батько! Степ і воля –  козацька доля!…». А як 
ще не згадати «славну» річку Буг з її 21 порогом, 
яка впродовж близько 180 верст довжини у своїй 
течії теж належала запорожцям, та річки Торець, 
Лугань, Кальміус, Кальчик і три річки Берди, які 
паралельно текли з півночі на південь і впадали без-
посередньо в Азовське море. Весь цей козацький 
край був важко доступний для руки королівського 
чиновника, пана-поневолювача, влади коронного 
гетьмана. Тут не владарювали польсько- литовські 
королі, турецькі султани і кримські хани. Тут зросло 
не одне покоління безстрашних, мужніх і вільних 
людей, які назавжди були віддані цьому унікально-
му краю (Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 53–57, 96).

Матеріальним та емоційно- естетичним під-
ґрунтям любові запорозьких козаків до свого рід-
ного краю була продуктивність родючої землі, 
краса, різноманітність і багатство флори і фауни. 
Д. І. Яворницький наводив спомини старців, у згад-
ках яких країна Запорозьких Вольностей уявляла-
ся багатою і квітучою, хоча вчений- історик показав 
і суперечливість кліматичних умов, і негативний 
вплив посух, хвороб, набігів сарани тощо. Втім, 
попри незручності, пов’язані з літньою спекою, 
зимовою стужею, обпікаючим вітром, посушли-
вим кліматом, край Запорозьких Вольностей вва-
жався козаками своєю обітованою землею і запо-
вітною Палестиною, де із покоління в покоління 
передавалась майстерність хліборобства, тварин-
ництва, мисливства, рибальства тощо. Це свідчи-
ло, що в ментальності запорозьких козаків див-
ним чином перепліталися бойовий дух оборонців 

рідної землі та мирна праця трударів- гречкосіїв 
(Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 70–96).

Для розуміння просторової компоненти 
ментального світу запорожців важливим є вій-
ськовий і територіальний поділ Запорожжя. 
Д. І. Яворницький показав, що запорозька військо-
ва громада ділилася на 38 куренів, а в територіаль-
ному вимірі спочатку на п’ять, потім на вісім, а під 
кінець функціонування Запорозької Січі –  10 пала-
нок, зокрема три на правому березі Дніпра, а сім –  
на лівому. Вчений- історик описав територіальні 
межі кожної паланки, у тому числі Бугогардівської, 
Інгульської, Кодацької, Самарської, Орельської, 
Протовчанської, Кальміуської, Прогноїнської, 
Барвенковської та Личковської (Яворницький, Д. І., 
1990 а, с. 157–162).

Ще одним із значущих елементів усвідомлен-
ня простору ментального світу запорожців ста-
ло визначення низових козаків в оточенні сусідів. 
У цьому контексті заслуговує на увагу опис ученим- 
істориком мусульманських і християнських сусі-
дів запорозьких козаків, висвітлення політичних, 
релігійних та економічних чинників, які обумов-
лювали й ментальні відмінності між народами. На 
різноманітних першоджерелах Д. І. Яворницький 
показав просторові особливості сухопутних і мор-
ських походів запорозьких козаків і їхні мирні за-
няття хліборобством, скотарством, рибальством, 
звіроловством, городництвом і садівництвом, тор-
гівлею, промислами й ремеслами, в чому виявляв-
ся їхній розмаїтий ментальний світ, який породжу-
вав особливу історичну енергетику, основу воле-
любності й сили духу запорозького товариства 
(Яворницький, Д. І., 1990 а, с. 319–330, 343–375, 
384–395, 396–410, 411–427).

Осмислюючи ґенезу запорозького козацтва, 
Д. І. Яворницький тісно пов’язував формування 
його ментальності з цілим рядом чинників, у тому 
числі економічних, соціальних, етнокультурних, 
що були невід’ємними від факторів просторових. 
Зокрема, розвитку українського козацтва сприяла 
і близькість вільних степових просторів, і етногра-
фічні особливості південноруської (української) 
народності з притаманними їй громадськими фор-
мами життя, вічовим устроєм та самоврядністю. 
Прикметно, що Д. І. Яворницький розглядав і го-
родове лівобережне, і запорозьке низове козацтво 
як історичне явище, що вийшло з одного південно-
руського, або українського кореня. Відмінності між 
цими двома групами українського козацтва стали 
виразними з середини ХVІІ ст. (Яворницький, Д. І., 
1990 б, с. 13–17). Втім, відмічаючи особливості 
історії запорозького козацтва, Д. І. Яворницький 
тісно пов’язував його боротьбу з не тільки з тере-
нами Запорожжя, а й з іншими частинами україн-
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172 ських земель, що підтверджує їх ментальну єдність 
(Яворницький, Д. І., 1990 б, с. 17).

Великий матеріал, який ілюстрував такі непе-
рехідні ментальні цінності запорожців, як вольності 
та християнська віра, представлений у третьому томі 
«Історії запорозьких козаків» Д. І. Яворницького. 
У праці, зокрема, йшлося, як будівництво самарсько- 
орельських фортець за розпорядженням москов-
ського уряду наприкінці ХVІІ ст. викликало невдо-
волення запорожців, які стали на сторожі своїх ін-
тересів і звернулися з відповідним листом до укра-
їнського гетьмана Івана Мазепи (Яворницький, Д. І., 
1990 в, с. 42).

Свободолюбність запорозьких козаків приве-
ла до того, що 1709 р. вони під орудою кошового 
отамана Костя Гордієнка перейшли на бік гетьма-
на Івана Мазепи та шведського короля Карла ХІІ. 
Це мало наслідком руйнацію Чортомлицької Січі 
російськими військами. Затим 5 квітня 1710 р. за-
порожці взяли участь у великій козацькій раді й 
разом із малоросійськими козаками визнали ви-
щим протектором всього козацького війська швед-
ського короля Карла ХІІ й обрали гетьманом усі-
єї Малоросії генерального писаря за часів Івана 
Мазепи Пилипа Орлика.

Тоді було ухвалено «Правовий уклад та 
Конституції стосовно прав і вольностей Війська 
Запорозького, укладені між ясновельможним паном 
Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська 
Запорозького, і генеральною старшиною, полков-
никами, а рівно і самим Військом Запорозьким» 
(Орлик, П., 2006, с. 45). Прийняті документи, як 
писав Д. І. Яворницький, повною мірою віддзерка-
лювали ідеали політичних устремлінь запорожців, 
що залишалися актуальними ще з часів гетьмана 
Івана Виговського. Зокрема, утверджувався прин-
цип непорушності кордонів Малої Росії, «вітчизни 
нашої», яка відмежовувалася від Речі Посполитої 
і держави Московської. Водночас декларувалася по-
трібність «приязні сусідської» до Кримського хан-
ства. У сферах внутрішнього життя проводилися 
думки про побудову суспільства на демократичних, 
самоврядних засадах, на основі стримувань і про-
тиваг, які б гарантували збереження прав і вольно-
стей козацтва. Характерно, що столичним містом 
називався Київ. Зазначений документ став яскравим 
виявом цілком певного ментального світосприй-
няття, що вирізняло українців, у тому числі запо-
рожців, серед інших народів (Яворницький, Д. І., 
1990 в, с. 342–357).

Опублікувавши тритомну «Історію запоро- 
зьких козаків» (1892, 1895, 1897), Д. І. Яворницький 
не припинив досліджувати історико- географічний 
простір Запорозьких Вольностей. Так, у 1898 р. 
вийшла друком монографія вченого- історика 

«Вольності запорізьких козаків: історико- 
топографічний нарис», яка стала ґрунтовним до-
слідженням топографії запорозьких земель, геогра-
фічних та природно- кліматичних умов територій 
Вольностей Війська Запорозького низового. Із пе-
редмови до цієї праці видно, що автор працював 
над нею впродовж дев’яти років (Яворницький, Д., 
2005, с. 7, 11).

Аналіз цієї праці Д. І. Яворницького свідчить, 
що автор, відштовхуючись від матеріалів першо-
го тому «Історії запорозьких козаків», значно роз-
ширив і поглибив уявлення про історичну топогра-
фію краю, зокрема описав Дніпро, його особливі 
прикмети у межах Запорозьких Вольностей: дні-
провські пороги, забори, камені, або скелі, остро-
ви, плавні, корчі й холуї, а також численні прито-
ки Дніпра, річки Азовського басейну; гілки ріки 
Дніпра; озера, гирла, лимани, прогної й болота 
у Запорозьких Вольностях; шляхи, переправи і бро-
ди, ліси на запорозьких теренах; продуктивність 
землі, особливості клімату, температури й рослин-
ність краю, подвійний характер смуги Запорозьких 
Вольностей і його причини; багатство й достатки 
краю; розмаїття фауни і флори Вольностей; пока-
зав картину загального благоустрою запорозького 
краю (Яворницький, Д., 2005, с. 13–223).

У тому самому 1898 р. в Санкт- Петербурзі 
вийшла друком ще одна праця –  «По следам за-
порожцев», де зібрано нариси й оповідання про 
численні «багаторічні роз’їзди» вченого- історика 
теренами Запорожжя. Це своєрідне першоджере-
ло, в якому записані цікаві залишки запорозьких 
типів, характерів, способу життя нащадків коза-
ків, котрі зберегли характерні риси вдачі, пісен-
ної та поетичної творчості мешканців колишніх 
Запорозьких Вольностей, чудово передали непо-
вторний ментальний колорит запорожців –  лица-
рів Степової України (Эварницкий, Д. И., 1898).

Д. І. Яворницький неодноразово повертався 
до проблеми ролі особи в історії запорозького ко-
зацтва. В цьому контексті заслуговує на увагу роз-
відка вченого- історика «Гетьман Петро Конашевич 
Сагайдачний» (1913), в якій яскраво й переконли-
во показано образ видатного українського гетьма-
на. Д. І. Яворницький тісно пов’язав «дивовиж-
ну сміливість, швидкість і руйнівність» козаць-
ких походів на Крим та Туреччину перших деся-
тиліть ХVІІ ст. з іменем «геніального проводиря» 
П. Конашевича Сагайдачного (Яворницький, Д. І., 
1991, с. 33), представив гетьмана «далекоглядним 
політиком», який усвідомлював, що доля України й 
Запорозької Січі залежить від Польщі і Росії і «що 
справжнім володарем подій буде той, хто зуміє ста-
ти між цими державами і видобути користь з тієї й 
іншої сторони». Першорядне врахування україн-
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173ських інтересів яскраво виявилося в 1618 р., коли 
Петро Сагайдачний на прохання поляків визволити 
королевича Владислава з-під Москви, висунув ряд 
вимог, зокрема такі, як розширення козацької тери-
торії, свобода в Україні православної віри, збіль-
шення чисельності козацького війська та визнання 
з боку Польщі судової та адміністративної автономії 
України. Вкотре Петро Сагайдачний керувався саме 
інтересами українського народу, коли погодився до-
помогти польському королю в боротьбі з турками 
в 1621 р. і водночас висунув ряд умов, які стосува-
лися суверенності українства (Яворницький, Д. І., 
1991, с. 35, 39, 48).

Ментальні особливості світогляду українсько-
го народу, зокрема козацтва, відігравали першо-
рядну роль у діяльності гетьмана П. Сагайдачного, 
світлий образ якого назавжди залишиться в пам’я-
ті народу, адже він розширив козацьку територію, 
примножив чисельність козацького війська та пе-
ретворив козацьку справу із станової на загально-
народну (Яворницький, Д. І., 1991, с. 61, 62).

Д. І. Яворницький виступив на сторожі іс-
торичної пам’яті українського, зокрема запо-
розького, козацтва. У цьому сенсі вельми при-
кметною є лекція професора перед студентами 
Катеринославського університету «Україно- руське 
козацтво перед судом історії», прочитана 20 ве-
ресня 1918 р. (Яворницький, Д. І., 1918, арк. 1). 
В ній Дмитро Іванович виявив себе як український 
вчений, який аргументовано опонував польським 
та російським дослідникам історії козацтва і, на 
відміну від них, позитивно оцінив роль козацтва 
в історії (Яворницький, Д., 2010, с. 30–31, 36, 39). 
Д. І. Яворницький акцентував на тому, що україн-
ське козацтво відстоювало рідну землю й рідну віру 
від нападників. Ця політична, соціальна, станова 
і релігійна боротьба козаків проти поляків, турків 
та татар «породила дуже цікаве історичне пись-
менство, себто: багатий народний епос, драму, ко-
медію і великий літописний матеріал», а поряд із 
цим «розвиток церковної драми, містерії та коме-
дії» (Яворницький, Д., 2010, с. 51–52).

Все це було породженням неповторного мен-
тального світу українського козацтва, його цілком 
певного простору. Вельми прикметно, що, зазнача-
ючи першість запорозьких козаків в освоєнні сте-
пової України, що виявлялося у створенні в краї 
зимівників та хуторів, впровадженні культури зем-
леробства, у розвитку конярства, у запровадженні 
чорноморсько- азовського каботажного мореплав-
ства, торгівлі, Д. І. Яворницький цілком предмет-
но спростував міф про культурно- цивілізаційну мі-
сію росіян, які зруйнували Запорозьку Січ і наса-
дили в колишніх Запорозьких Вольностях кріпа-
цтво (Яворницький, Д., 2010, с. 59–63).

Простір ментального світу запорожців ви-
кликав інтерес у вченого- історика й надалі. Вже 
за радянсько- комуністичних часів, коли в пе-
ріод форсованої індустріалізації нова влада ви-
рішила затопити дніпровські пороги і побудувати 
Дніпрельстан, Д. І. Яворницький назавжди закар-
бував для нащадків цей унікальний і неповторний 
природно- історичний комплекс в альбомі фотогра-
фій з географічно- історичним нарисом «Дніпровські 
пороги» (Яворницький, Д. І., 2016).

Органічно поєднуючи історію та геогра-
фію в процесі вивчення запорозької спільноти, 
Д. І. Яворницький глибоко дослідив особливості 
ментального світу запорожців. Наукове вивчення й 
популяризація знань про козаків Д. І. Яворницьким 
сприяли формуванню історичної та національ-
ної ідентичності нового покоління українців у бу-
ремному ХХ ст. (Рильський, М., 2006, с. 85, 87; 
Костенко, А., 2006, с. 169–170; Гуменна, Д., 2006, 
с. 98).

Обговорення. Основні положення даної 
статті були апробовані в ході IV Всеукраїнських 
Яворницьких наукових читань, присвячених 165-річ-
чю від дня народження академіка Д. І. Яворницького 
6 листопада 2020 р. й опубліковані в тезах допо-
відей даної конференції (Див.: IV Всеукраїнські 
Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю 
від дня народження академіка Д. І. Яворницького 
06.11.2020 р. Тези доповідей. Дніпро, 2020. С. 12–16). 

Висновки. Отже, наведений матеріал свідчить, 
що, вивчаючи історію Запорозьких Вольностей, 
Дмитро Яворницький приділяв пильну увагу 
просторовому чиннику в ментальному світі запо- 
розьких козаків. Учений- історик переконливо до-
вів, що терени Степової України здавна належали 
Вольностям Війська Запорозького низового, мали 
свої географічні межі, які впродовж століть мали 
певну динамічну змінюваність. Знавець історії 
Запорозьких Вольностей встановив, що простір 
ментального світу запорозького козацтва відпові-
дав величезному степовому масиву, що пролягав 
уздовж обох берегів Дніпра. Дмитро Яворницький 
широко використав дані гідрографії, топографії, 
клімату, флори і фауни, господарства запорозького 
краю і зрозумів особливості цієї території, що мала 
величезний вплив на ментальність запорожців –  
вільних козаків, які побудували своє життя на са-
моврядних засадах, вели постійну боротьбу із вой-
овничими сусідами за права і вольності Запорожжя 
та інших українських земель. Д. І. Яворницький 
розкрив просторові аспекти розмаїтого менталь-
ного світу запорожців, що породжував особливу 
історичну енергетику, основу волелюбності й сили 
духу запорозького товариства.
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