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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 
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здійснювали посольства Папи іоанна XV в 988 і 991 та сильвестра II в 
1000 до великого князя київського Володимира святославича та посоль-
ства останнього до риму 991 і 1001. Через кілька років Володимир приймав  
папського місіонера до печенігів Бруно кверфуртського. 1075 Папа Гри-
горій VII виданням булл підтримав великого князя ізяслава ярославича, 
який через прибулого до риму свого сина ярополка просив допомоги в 
боротьбі за престол у києві. Зближенню папства з українськими землями 
сприяло направлене в монголію за дорученням Папи іннокентія IV по-
сольство Плано карпіні 1245-1247, яке відвідало київ, канів, Переяслав, 
Галицько-Волинське князівство і вело переговори з тамтешніми володаря-
ми. 1253, в надії здобути підмогу серед західних християнських держав для 
відсічі татаро-монгольській навалі, князь данило Галицький коронувався 
на короля папським легатом опізо. В середині 15 ст. в тісних стосунках з В. 
перебував київський митрополит ісидор, який кілька років мешкав у римі 
і отримав сан кардинала. Наприкінці 70-х – початку 80-х 16 ст., у зв’язку з 
планами об’єднання католицької і православної церков, папський нунцій 
а.Болоньєтто вів переговори з українським магнатом В.-к.острозьким. 
1595, готуючи церковну унію, римська курія організувала і фінансувала 
подорож до риму українських єпископів і.Потія і к.терлецького, які під-
писали трактат з Папою климентом VIII. Після проголошення Берестей-
ської унії 1596 відбуваються регулярні поїздки київсько-галицьких цер-
ковних діячів до риму (П.рутський, р.корсак, я.суша та ін.). 1626 постій-
ну репрезентацію при В. дістають прокуратори київських митрополитів та 
ордену василіанів. Від 1682 новопостала греко-католицька церква перехо-
дить у відання конгрегації пропаганди віри, з 1917 – конгрегації східних 
церков. 

у 16-17 ст. В. намагався включити українське козацтво до антитурець-
кої коаліції європейських держав. 1594 з інструкціями Папи климента 
VIII до козацьких ватажків приїздив легат о.комулович, щоб схилити 
Б.Хмельницького на бік антиосманських планів. З цією ж метою В. ви-
користовував також посередництво дипломатичних місій інших держав 
у Чигирині – Венеціанської республіки (1650), священної римської ім-
перії (1657). стримуючим фактором у розвитку ватикано-українських 
взаємин виступала політика речі Посполитої, пов’язана з примусовим на-
садженням католицизму й унії на українських землях й спротивом поль-
ському панлатинізму з боку православного населення. В 19-20 ст. В. вжи-
вав політико-дипломатичних й ідеологічних заходів захисту уніатства від 
владних утисків російської імперії, Польщі, срср. 1855 конкордатом з 
австрією В. забезпечив масове заснування українських шкіл під наглядом 
греко-католицької консисторії. конкордатом з Польщею 1925 було врегу-
льоване правне становище греко-католицької церкви в країні. В устано-
вах В. здійснюється підготовка греко-католицького духовенства. З 1845 
україн ці навчаються в греко-руській колегії, з 1897 – у заснованій Папою 
левом Хііі українській колегії тощо. 

Перше постійне дипломатичне представництво В. в україні – генераль-
не консульство Папської області в одесі – було відкрито в 1-й пол. 19 ст. 
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(функціонувало до 1870). По закінченні Першої світової війни диплома-
тія В. опікувалася проблемами української державності. 1919-20 налаго-
джуються офіційні дипломатичні відносини з уНр: при В. працює над-
звичайна місія директорії на чолі з м.тишкевичем (згодом Ф.Бонном). 
1920 Папа Бенедикт XV передав 100 тис. лір у фонд допомоги україн-
ському населенню, а конгрегація східних церков – 50 тис. лір для греко-
католицьких священиків. Призначений в україну апостольський візітатор 
дж. дженоккі, перебуваючи у Варшаві і Відні, встановив зв’язки з пред-
ставниками уряду ЗуНр, 1923 відвідав Галичину. 1922 папський держ-
секретар П.Гаспаррі підписав з керівником російської економічної деле-
гації в італії В. Воровським угоду про надання гуманітарної допомоги 
голодуючому населенню росії і україни. 1939 В. відгукнувся на прого-
лошення карпатської україни призначенням для неї свого офіційного 
представника. Поворотним пунктом у ватикано-українських взаєминах 
стало визнання В. незалежності україни і встановлення між ними повно-
масштабних дипломатичних відносин, включаючи відкриття нунціатури 
в києві 1992. 23–27 червня 2001 відбувся візит Папи іоанна Павла II в 
україну. 

В. – один з центрів світової культури і науки, складовою частиною 
якого є зосереджена в його архівах, бібліотечних та мистецьких колекці-
ях україніка – найбагатша в Західній Європі. до студії її документальних 
джерел зверталися В.антонович, с.томашівський, м.Грушевський та інші 
українські вчені. На базі ватиканських фондів здійснюються публікації 
корпусів історичних документів про україну. серед них – 100-томна серія 
“римські документи до історії україни” (видання триває з 1952), “історич-
ні документи україни” (14 томів, 1964-1977).
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веймарська респУбліка 1919–1933. утворена у Німеччині 
після падіння монархічного режиму згідно з прийнятою 11 серпня 1919 
Веймарською конституцією – першим демократичним основним зако-
ном країни. Вищим органом влади був парламент (рейхстаг). конституція 
проголошувала демократичні права і свободи, загальне виборче право, га-


