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TЕМА:   «Руська Трійця» та початки рецепції 

«козацького міфу» в Галичині 

ДОПОВІДАЧ: Кандидат історичних наук Денис Шаталов, 
керівник наукового відділу Українського інституту 
вивчення Голокосту «Ткума»  (м. Дніпро), Visiting Fellow of 
‘Prisma Ukraïna-Research Network Eastern Europe’ (Forum 
Transregionale Studien, Berlin) 

МОВА ВИСТУПУ: українська (дискусія українською та 
англійською мовами) 

ДАТА:                    ЧЕТВЕР,  24 ЖОВТНЯ  2019 року  

ЧАС:                       18:00 – 19:30 (вхід із 17:30) 

МІСЦЕ:  Посольство України в Німеччині, Albrechtstraße 
26, 10117 Berlin 

Реєстрація обов’язкова до 21 жовтня:   berlin@ukrainet.eu  Вкажіть, будь ласка, Ваше ім'я та прізвище, 
місце роботи/навчання і місто проживання – згідно з вимогами безпеки для відвідувачів посольства. Із 
собою необхідно мати паспорт. 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас на зустріч з істориком Денисом Шаталовим, керівником наукового відділу 
Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» у місті Дніпро. У 2012 р. пан Денис  із 
відзнакою закінчив історичний факультет Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара; у 2016 він захистив дисертацію, яку було видану за рік у вигляді монографії 
«Уявлення про козацтво. Українське козацтво у суспільній думці другої половини XVIII – першої 
половини ХІХ ст.». Зараз  він є гостьовим стипендіатом програми «Prisma Ukraïna–Research 
Network Eastern Europe» у рамках Forum Transregionale Studien (Берлін), де працює над проектом 
«Покозачення Галичини»: рецепція «козацького міфу» в Галичині та процес формування 
модерної української нації (перша половина ХІХ ст.)».  

 https://www.prisma-ukraina.de/news/news-detail/prisma-ukraina-visiting-fellow-2019-denys-
shatalov.html 

 Анотація: «Козацький міф», уявлення про ключову роль козацтва в історії України та козаків 

як символ всіх чеснот українського народу, є однією з основ української національної ідентичності. 

Таке сприйняття козацтва поширене зараз і в історично некозацьких регіонах, зокрема в Галичині. 

На відміну від Наддніпрянщини жодної реальної козацької традиції там не існувало. І тим не менш, 

з 1860-х рр. у регіоні поширюється справжній «культ козацтва». Підґрунтя до рецепції цього 

«культу» готувалося вже першим поколінням українських будителів Галичини – Маркіяном 

Шашкевичем, Іваном Вагилевичем та Яковом Головацьким у 1830-ті роки. Козаки були одними з 

головних героїв їхніх творів та фольклорних текстів, опублікованих ними. Але як діячі «Руської 

трійці» уявляли собі козаків та історію козацької доби? Звідки вони отримали «імпульс 

козакофільства»? – Чи дійсно у не-козацькому регіоні існувала пам’ять про козацтво? Чи були тут 

вирішальними наддніпрянський вплив або ж місцева традиція? 
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