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домовленостей була спричинена зростанням чисельності та військового 
впливу козацтва, здатного своїми морськими походами спровокувати за-
гострення відносин між туреччиною, кримським ханством та Польщею. 
За королівським універсалом для переговорів з козаками була створена 
спеціальна комісія на чолі з воєводою руським і старостою чигиринським 
я. даниловичем, князями я. острозьким та Ю. Збаразьким. їй підпоряд-
ковувалося кілька полків. Після укладення коронним гетьманом с. Жол-
кевським мирної угоди з турками та повернення гетьманської влади П. са-
гайдачному було узгоджено текст В.у. Вона передбачала обрання козаками 
кошового отамана та затвердження його кандидатури польським урядом. 
ліміт чисельності козацького реєстру не визначався (хоча польська сторо-
на наполягала на його обмеженні 1 тис. чол.) та з нього мали бути виклю-
чені міщани, збіглі селяни, що пристали до лав козацтва протягом останніх 
років. козакам заборонялося виходити за межі відведених їм земель та на-
падати на турецькі й татарські території. 

літ.: pisma St. Żołkiewskiego. – Lwów, 1861; Грушевський м. історія 
україни-руси. – к., 1995, т.7.

о.а. іваненко.

вірменія, респУбліка вірменія (hayastan) – держава, розт-
ашована у північно-східній частині Вірменського нагір’я кавказу. терито-
ріально межує на півночі – з Грузією, на сході – з азербайджаном, на за-
ході – з туреччиною, на півдні – з іраном. столиця – Єреван. Форма прав-
ління – змішана (однопалатний парламент, Президент). адміністративно-
територіальний поділ – марзи (губернії), міські і сільські громади. Пло-
ща – 29, 8 тис. км2. Населення – 3 млн. осіб (2007), в переважній більшості, 
вірмени (самоназва – хай) – 89 %, решта – азербайджанці, росіяни, курди, 
українці та ін. державна мова – вірменська. основна релігія – християн-
ство православного обряду. Грошова одиниця – драм. 

територія В. була заселена з часів палеоліту. у 2 пол. 2 тис. до н. е. набу-
ває розвитку культура бронзи високогірних районів. Від 13 ст. до н. е. для 
боротьби з експансією ассирії місцеві племена починають об’єднуватися 
у союзи (уруатрі, Наірі, дайані та ін.). у 9 ст. до н. е. на їх основі виникло 
перше державне утворення – урарту зі столицею у місті тушпа. культура 
урарту була однією з найбільш розвинутих на кавказі, мала власну пи-
семність (на основі ассирійського клинопису). На поч. 6 ст. до н. е. дер-
жава урарту занепала з причини внутрішніх протиріч та натиску скіфів. 
Від останньої чверті 6 ст. до н. е. вірменські території належать державі 
ахеменідів. саме у відомому Бехистунському написі дарія і (еламський 
та персидський тексти) вперше згадується країна з назвою «Вірменія». 
Після поразки ахеменідів, у баталії з військом александра македонського 
під Гавгамелами 331 до н. е., вірменські сатрапи ерванд ііі і мітраустес 
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засновують два незалежні царства. 220 до н. е. селевкидський правитель 
антіох ііі підкорює державу ервандитів. На кінець 3 ст. до н. е. майже усі 
вірменські землі належать селевкідам під назвою В. Великої. 190 до н. е. 
антіох ііі зазнав поразки у боротьбі з римом при магнесії, а В. Велика 
стає незалежним царством із столицею у місті арташат. Найбільшого роз-
квіту В. Велика досягає у 95 – 56 до н. е., за царя тиграна іі, який приєд-
нав до держави усі етнічні вірменські території та землі сусідів – царство 
селевкідів, месопотамію, кілікію та ін. Проте, вже 66 до н. е. вона зазна-
ла поразки у боротьбі з римом. Від римської залежності В. звільнилася 
за царя артавазда іі, який володарював протягом 56 – 34 до н. е. у 2 пол. 
3 ст. В. потрапляє у залежність від ірану. В цей же час активізуються дії 
Візантії, спрямовані на підкорення вірменських територій. 387 іран і Ві-
зантія розділяють В. між собою. Відтоді до 6 ст. вірмени ведуть постійні 
війни з іраном, який згодом поступається Візантії більшістю вірменських 
територій. Протягом 698 – 700 В. завойовують араби, створивши намісни-
цтво під назвою «Вірменія». Період правління Халіфата триває до кінця 
9 ст. та вже 1065 турки-сельджуки захоплюють майже усю В. Період ту-
рецького панування тривав до початку 13 ст., коли вірменські війська під 
проводом Захарідів звільнили країну. Протягом 1236 – 1243 В. підкоряють 
кочівники-монголи, країна входить до складу держави Хулагуідів. На поч. 
15 ст. В. потрапляє в залежність спочатку від кочових племен кара-коюнлу, 
пізніше – ак-коюнлу. у 16 – 18 ст. В. стала об’єктом османсько-іранської 
боротьби, в ході якої її західна частина була приєднана до туреччини, а 
східна – до ірану. Протягом 1801 – 1828 східні і західні землі В. ввійшли до 
складу російської імперії, набувши статусу Єреванської губернії. 

створення вірменської державності у ХХ ст. пов’язано з розпадом ро-
сійської імперії. у травні 1918 за рішенням закавказького сейму виникли 
три радянські республіки – азербайджан, В. та Грузія. Невдовзі більшу час-
тину В. окупувала туреччина. 1920 радянську владу у В. було відновлено 
і створено Вірменську рср. 1922 відповідно до укладеної між В., азербай-
джаном та Грузією угоди відбулося їх об’єднання у Закавказьку федерацію 
(ЗсФрр) у складі російської соціалістичної Федеративної радянської 
республіки (рсФрр). 1937 ЗсФрр була ліквідована, а В., як і інші чле-
ни Закавказької федерації, увійшла до складу срср на правах окремого 
суб’єкта – Вірменської радянської соціалістичної республіки. Наприкін-
ці 80-х вибухнув вірменсько-азербайджанський збройний конфлікт (три-
вав до 1994) з приводу статусу Нагірного карабаху – історичної області 
азербайджану, населеної, в переважній більшості, вірменами. Влітку 1990 
до влади у В. прийшов Вірменський загальнонаціональний рух. 1991 В. 
проголошена незалежною державою. 5 червня 1995 за результатами все-
народного референдуму було прийнято її конституцію. Від 1988 в країні 
легалізовано діяльність Вірменської революційної федерації «дашнакцу-
тюн». конфліктна ситуація між В. та азербайджаном щодо проблеми На-
гірного карабаху не вирішена й до сьогодні. 

1992 В. стала членом ооН, а також членом сНд. 18 грудня 1991 В. ви-
знала незалежність україни. 25 грудня того ж року між обома державами 
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 встановлено дипломатичні відносини. у травні 1995 в Єревані було підписа-
но договір про дружбу та співробітництво між україною та республікою В. 

українсько-вірменські відносини мають багату і тривалу історичну 
традицію. Перші зв’язки, переважно економічного характеру, мали місце 
в 4-7 ст. Вірмени, як і інші народи кавказу, контактували з русичами, пе-
редусім, через Чорне море та крим. Вірменський автор Х ст. м. дасхуран-
ський (дасхуранци) став першим серед своїх співвітчизників, хто згадує 
слово «русь-рузік». створювалися також спільні військові альянси. 954, 
за свідченням арабського історика Навойрі (ахмет-ебі-абдал-Вегам), гре-
ки у союзі з русичами та вірменами оточили війська алі-Гасана у сици-
лії. київський князь Володимир святославович (978-1015), на прохання 
візантійського імператора Василя іі (належав до вірменської династії) 
про допомогу, відправив 6 тис. воїнів, за що отримав згоду на одруження з 
сестрою імператора – анною. міждинастичний шлюб сприяв зміцненню 
відносин між вірменами та київською руссю. 1054 під час нападу сельджу-
ків на Вірменію останнім вийшло на зустріч військо русичів. Вірмени бра-
ли участь у визвольній боротьбі українського народу у складі козацького 
війська. складений 1649 реєстр Війська Запорозького містить прізвища, 
що вказують на вірменське походження осіб, яким вони належать: у Біло-
церківському полку – степан Вурменін та Федір ярмяк, в уманському – 
макар ормененко та ін. 

Внаслідок еміграції населення із Закавказзя на українських землях 
утворються вірменські колонії. Вже у 11 ст. вони існували в криму – у 
кафі (тепер Феодосія), у 12 ст. – у києві. Протягом 13-18 ст. в україні було 
близько 70 вірменських поселень. Найбільш чисельні з них зосереджува-
лися у львові, кам’янці-Подільському, луцьку, станіславі (тепер івано-
Франківськ), а також у містах кримського півострову – солдеї (нині су-
дак) і сурхаті (старий крим). Період культурного і економічного розквіту 
вірменських колоній припадає на 15 – 1 пол. 17 ст. у львові та кам’янець-
Подільському вони дістають самоврядування і являють собою відособлені 
громади, очолювані війтом і радою старійшин, із своєю церквою, підпо-
рядкованою вірменському єпископові у львові. діяльність вірменських 
купців сприяла піднесенню економіки українських міст шляхом налаго-
дження торговельних зв’язків з країнами Близького сходу, Балканського 
півострова та ін. Заможні вірмени займалися благодійністю, засновували 
школи, друкарні, бібліотеки, театри, будували культові та цивільні спору-
ди та ін. 

Від 2-ої пол. 19 ст. важливу роль рушія вірменсько-українських куль-
турних зв’язків набуває література. 1879 у вірменському часописі «Базма-
вел» з’являється стаття, присвячена життєвому шляху та творчій спадщи-
ні тараса Шевченка, а також переклади віршів поета. одним з перших се-
ред українських письменників вивчає вірменську літературу та фольклор 
о. Навроцький, який деякий час жив у В. Поету Павлу Грабовському на-
лежать перші переклади з вірменської мови на українську поезій р. Пат-
каняна, Г. туманяна та ін. у ХХ ст. перекладачами вірменської літератури 
виступають м. Бажан, м. рильський, л. Первомайський та ін. разом з тим 
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у Вірменії неодноразово друкувалися окремими виданнями твори Григо-
рія сковороди, тараса Шевченка, лесі українки, Павла Загребельного, 
івана драча в перекладах Ґ. саряна, л. міріджаняна та сільви капутікян, 
яка за визначний внесок у розвиток вірменсько-українських літературних 
взаємин нагороджена орденом княгині ольги. класичним дослідженням 
творчості Великого кобзаря стала праця «тарас Шевченко» м. Шагінян 
(українське видання - 1970). 

Після проголошення незалежності україни, у багатьох областях країни, 
автономній республіці крим, містах києві та севастополі виникли вірмен-
ські національно-культурні товариства, відкрито недільні школи для дорос-
лих та факультативи для дітей по вивченню вірменської мови і літератури. 
За даними перепису населення 2001, в україні проживає 99,9 тис. вірменів. 

літ.: исторические связи и дружба украинского и армянского наро-
дов. – ереван, 1961; исторические связи и дружба украинского и армян-
ского народов. – к., 1965; дашкевич я. р. армянские колонии на украине 
в источниках и литературе ХV – ХіХ веков. историографический очерк. – 
ереван, 1982; абаза В. а. история армении. – ереван, 1990; дашкевич я. 
Вірменія і україна. – львів, Нью-Йорк, 2001; Задорожна л. українсько-
вірменські літературні взаємини. Парадигма розвитку. – к., 2004. 

В. В. Піскіжова.

“вісла”, акція 1947 – завершальний етап примусової депортації 
українців 28 квітня – 12 серпня з лемківщини, Надсяння, Холмщини та 
Підляшшя, згідно з вересневою 1944 угодою між урядом урср і Поль-
ським комітетом національного визволення. акція розроблялася та здій-
снювалася польською владою і координувалася з партійно-радянськими 
органами срср. її проведення офіційно мотивувалося необхідністю при-
пинити діяльність українського підпілля (організації українських націо-
налістів і української повстанської армії) в цьому регіоні, позбавити його 
соціально-економічної та морально-психологічної підтримки з боку місце-
вої української людності, а також змішаних родин і забезпечити цілісність 
Польської держави. офіційним приводом для початку депортації стала за-
гибель 28 березня 1947 у засідці, організованій сотнями уПа, віце-міністра 
національної оборони Польщі, генерал-полковника к. сверчевського.

Всі основні рішення у справі “В.”, а саме про склад командування опе-
ративної групи “Вісла”, створеної з метою проведення цієї акції, її терміни, 
райони розселення переселенців (польські північні й західні землі), мето-
ди боротьби з членами українського підпілля та з цивільним населенням, 
запідозреним у сприянні підпіллю (запровадження військово-польових 
судів і концтаборів, зокрема у явожно) приймалися політбюро цк Поль-
ської робітничої партії. командування військовою операцією здійсню-
вав заступник начальника генштабу Війська Польського, генерал-майор 


