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Актуальність монографії Петра Костюка «Код ідентич-
ності» (Львів, «Універсум», 2018, 456 с., іл.) обумов-
лена суспільним запитом на науково-популярне ви-

світлення вітчизняної історії. В умовах інформаційної війни
та збройного протистояння на Сході України у виданні ак-
центується увага на позитивних і звитяжних сторінках ук-
раїнської історії, які впливатимуть на формування гордості
за нашу державу, впевненості у перемозі, вихованні патріо-
тизму, утверження національної ідентичності. 

Автор відображає усталені історичні періоди військової
та воєнної історії України, починаючи від Княжої доби та ук-
раїнських земель у складі Великого князівства Литовського

і Речі Посполитої та закінчуючи відновленням Збройних Сил
після відновлення української державності в 1991 році.

З погляду сучасних вимог Петро Костюк по-новому пе-
реосмислює вітчизняну історію. Звертаючись до маловідомих
сторінок історичного минулого українського народу, він
творить власне бачення історичного процесу, зокрема, се-
редньовічної історії. 

Опрацювавши значну кількість літератури, автор про-
понує матеріал про древню столицю антів, розташовану в
околицях майбутнього Львова, висуває і достатньо пере-
конливо обгрунтовує версію, що Дмитро Детько – це дядь-
ко Юрія II. 

Заслуговують на увагу ті сторінки історії, в яких висвіт-
люються маловідомі широкому загалові перемоги українців:
битва на Синіх Водах (1362 р.), у Грюнвальдській битві (1410
р.), перемога у битві під Оршею (1514 р.), похід козаків на чолі
з Петром Сагайдачним на Москву (1618 р.), участь українців
у битвах під Віднем та Парканами (1683 р.)

Як професійний військовий, автор фахово висвітлює
військові питання історії українських військових формувань,
зокрема їхньої участі в наполеонівських війнах, приділяє ува-
гу полково-сотенному устрою України козацької доби. 

Цікавим є дослідження про українські козацькі полки на
періоду Східної (Кримської) війни 1853-1856 років, україн-
ські збройні формування в російській армії 1863-1864 років,
а також українські збройні формування Австро-угорської мо-
нархії.

Як військовий фахівець Петро Костюк прискіпливо ана-
лізує воєнні операції під час подій Української національної
революції і боротьби за незалежність в 1917-1921 рр.

З огляду на анексію Російською Федерацією Кримсько-
го півоострова в 2014 році, особливо цікавим є підрозділ про
похід Петра Болбочана на Крим 1918 року. Не оминає автор
своєю увагою історію Карпатської Січі.

Попри те, що окремі тези й позиції автора є дискусійни-
ми і потребують спеціального дослідження, «Код ідентич-
ності» стане своєрідним навчальним посібником для курсантів
і викладачів військових навчальних закладів, для студентів ци-
вільних вишів. Завдяки якісному літературному стилю викладу
і «живій» мові книга, безумовно, зацікавить і широке коло чи-
тачів.

Насамкінець слід зазначити, що своїй появі монографія
завдячує доброчинній фінансовій підтримці Фундації імені
Івана Багряного (США) за що їм щира дяка.
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МІЛІТАРНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
І НЕ ТІЛЬКИ…

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ
Петро Костюк «Код ідентичності» 

(456 сторінок, понад 200 чорно-білих ілюстрацій)
Запропонована книжка – глибоке осмислення мілітарної тяглості українського народу, сили духу українського вій-
ська, плекання національної пам’яті. Автор звертається до маловідомих широкому загалові сторінок української
історії, які допомагають ідентифікувати громадянина у військовому однострої як українця-патріота, спону-
кають пишатися власною історією. Видання чітко визначає світоглядні пріоритети в такий непростий для
Української держави час – війну з російським агресором за нашу незалежність та національну ідентичність.
Книжка адресована широкому колу читачів, зокрема тим, хто цікавиться історією українського війська. 
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