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     Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд. 
М. С. Тимошик. - 2-ге вид.,  випр. - К. : Наша культура і наука, 2004. – 434 c. 

 
Це одна з визначних праць ученого, яка за радянських часів 
вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, 
доступно і переконливо автор показав той воїстину тернистий 
шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, 
утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності мови як 
«душі нації», «найціннішого скарбу» народу. 
 
 «Мова душа кожної національності, її святощі, її найцінніших 
скарб. У мові наша стара й нова культура, ознака нашого 

національного визволення… І поки живе мова – житиме й народ. Як 
національність. Не стане мови – не стане й національності: вона геть 
розпорошиться поміж дужчим народом..»                    
 
«Найперші рідномовні обов`язки» http://ukrlife.org/main/minerva/mova.htm 
 

       Огієнко, I. Дохристиянські вірування  українського народу : 
історично-релігійна монографія / І. Огієнко. - К. : Обереги, 1994. – 424 c. 

 
Україна має свою прадавню дохристиянську міфологію у 
вигляді анімістичної віри. У праці митрополит Іларіон розглядає 
давні українські традиційні вірування, з якими християнські 
священники часто стикалися. І хоч розглядає це все через 
призму свого релігійного світогляду, але любов до свого народу 
заставляє його з приязню і цікавістю вивчати віру предків. 
 
«Цікаво ще підкреслити, що ритуальні обряди усіх чотирьох 
сусідніх народів: українського, московського, білоруського й 

польського в своїй більшості зовсім різні. Обряди московські звичайно пересякнені 
чужими фінськими та азійськими елементами; обряди білоруські часто 
заховують глибоку давнину походження, а коли новіші, то мішані, московсько-
українські. Польська обрядовість уже більше в'яжеться з західньою, а в першу 
чергу з чеською та німецькою. 

 В обрядовому українському календарі заховалося дуже багато глибокої 
старовини. Наші обрядові пісні взагалі йдуть з дуже давнього часу, ще з доби 
українського розселення, а деякі вірування, що виглядають з них, сягають доби 

http://ukrlife.org/main/minerva/mova.htm


Чорноморсько-дунайської. Ось чому в наших святкових обрядах немало спільного 
з обрядами балканських слов'ян…» 
 

      Огієнко, I. Українська культура. Коротка історія культурного 
життя українського народа. З малюнками i портретами українських 
культурних діячів / І. Огієнко.  - К. : Воскресіння, 1995. – 272 c. 

 
В книзі розкривається історія української культури, її право 
на власний шлях розвитку.  Автор розширив у часовому 
вимірі межі функціонування української культури, 
обстоюючи неперервність національного культурного 
розвитку та його еквівалентність генезису нації. 
Концептуально учений виходив з того, що українська 
культура почала формуватися з глибокої давнини, 
перебуваючи на перехресті багатьох культурних впливів. 
Однак вона залишилася самостійною та самобутньою з 
притаманними їй      рисами відкритості та місійності.  
 

«Віки ми йшли під важким тягарем недолі, часто стомлені падали на 
тернистім шляху, проте ніколи не спинялися в своїй культурній роботі, а все 
прямували вперед та вперед… 

За довгі віки свого існування народ український натерпівся муки, набрався 
горя та лиха, і проте перегорівши як криця, як золото в огні , вийшов чистим із 
мук та неволі, вийшов міцним та дужим, талановитим та тямущим… 

Тернистим шляхом, згинаючись під важким тягарем чорної недолі, 
утворили ми свою велику культуру… 

Я з гірким болем запитаю вас: якою була б ця культура наша, коли б 
прямували ми до неї битими шляхами, коли б ми творили її  увесь час вільними 
руками…»  
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