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у сучасній українській історіографії існують суттєві розбіжності 
щодо оцінки В.д. Більшість дослідників проблеми визначають безвихід-
не становище уряду уНр при укладені угоди з річчюпосполитою і цим 
пояснюють ту непомірно дорогу ціну, яку заплатив Петлюра за допомогу 
з боку Пілсудського у боротьбі проти більшовиків. Група інших дослід-
ників стверджує, що спільний похід українських та польських військ у 
квітні 1920 р. на киів мав всі ознаки інтервенції і водночас вніс певні 
антагонізми в українсько-польські відносини. разом із тим, серед істо-
риків поширена думка про В.д. як об’єктивну необхідність задля отри-
мання військової й політичної підтримки з боку речіпосполитої проти 
більшовицьких сил в збройній боротьбі українського народу за власну 
державність.
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варяги (від давньоскандинавського var – обітниця, клятва) – найме-
нування скандинавських воїнів, що, очевидно, виникло на руському грунті 
в середовищі скандинавів-найманців наприкінці 9 – початку 10 ст. і пер-
вісно позначало скандинавських воїнів, прийнятих на певних умовах (за 
угодою) до війська руських князів. Перша згадка про найм В. міститься в 
“Повісті временних літ” під 941 в оповіді про підготовку великого князя 
київського ігоря старого до походу на Візантію. В ісландському “Пасмі 
(сазі) про еймунда” докладно описується процедура укладення та умови 
угоди найму В. до руського війська за ярослава мудрого.

у “Повісті временних літ” слово В. вживається на позначення сканди-
навів взагалі, незалежно від їх місцеперебування і характеру діяльності. 
крім як в етнографічному вступі, укладач “Повісті…” жодного разу не вжи-
ває конкретних скандинавських етнонімів. літописець розрізнює варягів і 
русів: і рюрик, і перші руські князі олег та ігор, і княгиня ольга (судячи 
з імен, скандинави за походженням) називаються ним не “варязькими”, а 
“руськими” князями; В. і руси представлені як різні частини війська ігоря. 
Поступово розрізнення В. і русів переходить у їхнє протиставлення, а об-
раз В. набуває рис небезпечного чужоземця, наприклад у розповіді про за-
хоплення Володимиром святославичем києва 978. Зміна ставлення до В. 
простежується в описі новгородських подій 1015-16, коли князь ярослав 
мудрий визнає “своїми” новгородців, а “чужими” – В., і у знаменитому ви-
слові князя мстислава Володимировича після лиственської битви 1024, 
який також називає В. “чужими”. Використання слова “В.” у  “Повісті…” 
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припиняється з середини 11 ст.; пізніше воно трапляється 2-3 рази у лав-
рентіївському літописі і київському літописі, а у Новгородському пер-
шому літописі є лише назви скандинавських народів (донь, гьте, урмане, 
свеи), що, напевно, відображає зміни в характері відносин русі із сканди-
навськими країнами.

Наприкінці 10 – початку 11 ст., у зв’язку з формуванням у Візантії ім-
ператорської гвардії із скандинавських найманців, найменування В. про-
никає до Візантії у формі βàραγγοι (вперше згадане 1034); раніше, від 911, 
військові контингенти, що прибували з півночі та сходу Європи і брали 
участь у воєнних діях Візантії, мали назву “роси”. Візантійські автори 
розрізняють “палацових” (тобто імператорську гвардію в константино-
полі) і “зовнішніх” (у складі польової армії) “барангів”. Напевне, разом з 
воїнами-В., що вертались на батьківщину, найменування βàραγγοι потра-
пило до скандинавії, де набуло форми vaeringi, але виключно для позна-
чення скандинавів, що побували у Візантії.
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ватикан (офіц. назва – Lo stato della Cittá del Vaticano) – держава-
місто, резиденція Папи (“апостольська столиця”) та римської курії. розт-
ашований на однойменному пагорбі риму. Площа 0,44 км2, поза межами якої 
ще розміщено низку установ В. Населення 821 особа (2007). історія В. як 
центру католицької церкви сягає раннього середньовіччя – з постанням 756 
на території середньої італії теократичної держави – Папської (церков-
ної) області. теперішній статус В. визначено латеранськими угодами 1929 
з урядом італії, згідно з якими відновлено світську владу пап, втрачену ними 
внаслідок утворення об’єднаного італійського королівства в 1870. у В. пра-
цюють найвищі органи католицької церкви. Глава В. – Папа – обирається 
довічно таємним голосуванням колегії кардиналів. Йому належить зако-
нодавча та виконавча влада. у своїй політичній і духовній діяльності В. 
спирається на розгалужений апарат католицької церкви у світі і пов’язані 
з нею релігійні та світські організації, профспілки, жіночі, молодіжні, інші 
католицькі об’єднання, мережу власних засобів інформації та освітніх й 
наукових закладів. економічну основу В. складають доходи від капітало-
вкладень й пожертв. На основі конкордатів (угод) він підтримує диплома-
тичні відносини з багатьма державами. 

Під час християнізації русі апостольська столиця започаткувала дружні 
відносини з києвом. Перші безпосередні дипломатичні зв'язки між ними 


