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Огляд досліджень із всесвітньої історії на сторінках 

"Літератури та культури Полісся" (1990–2020 рр.) 

 
У пропонованому огляді публікацій із всесвітньої історії на сторінках "Лі-
тератури та культури Полісся" за весь період існування від 1990 р. 
автор робить спробу скласифікувати та згрупувати за періодами історії 
дослідження багатьох істориків, як українських, так і зарубіжних. Відзна-
чено найактивніших дослідників, які підготували по декілька публікацій, а 
також тих авторів, які подали до друку найбільш актуальні та цікаві  
статті. Констатовано, що найбільше публікацій у збірнику було 
досліджень з періоду новітньої історії, а трохи менше – з історії нового 
часу. Тематика статей із всесвітньої історії була різноплановою, як і 
арсенал наукових методів дослідження історичних проблем. 
Ключові слова: всесвітня історія, періоди історії, міжнародні відносини, 
політична історія, соціальна історія, історіографія, політична система, 
роль особи в історії, мемуаристика, комплекс документів. 

 

 
За тридцять років свого існування "Література та культура 

Полісся" перетворилося з регіонального видання (вже за назвою) на 
знаний не тільки в Україні, а й далеко за її межами, науковий збір-
ник.  Для багатьох науковців саме публікація в "Літературі і культурі 
Полісся" була першою пробою пера в їхньому дослідницькому 
пошуку від студента чи магістранта до знаного фахівця у своїй 
галузі знань. 

Проблематика всесвітньої історії була представлена у збірнику 
не у всіх його випусках. Загалом, за нашими підрахунками, побачи-
ли світ 111 статей найширшої тематики. Цікавими є деякі статистич-
ні підрахунки змісту випусків збірника. Наприклад, з-поміж згаданих 
111 публікацій 9 статей вийшли в світ англійською мовою, 12 – 
російською, а решта – українською. Також спонукає до певних роз-
думів інформація про кількість публікацій за темами  відповідних 
періодів світової історії. Так, зокрема, давня історія представлена 
всього 2 статтями, а період середньовічної історії – 4 статтями. 
Натомість період нової історії висвітлюється у 37 статтях – це рівно 
третина всіх публікацій зі всесвітньої історії. Цілком зрозумілим є 
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переважання періоду новітньої історії – маємо 68 статей. Такий 
"ухил" у бік новітньої історії не є чимось особливим. Проблематика 
новітньої історії помітно переважає чи не у всіх періодичних видан-
нях з історії. Те ж саме можна говорити і про захист дисертацій з 
історії. Географія авторів публікацій у збірнику є доволі широкою – 
Україна, Білорусь, Грузія, Польща, США. Звичайно ж, абсолютними 
є переважання українських авторів і представників ніжинської вищої 
школи. 

Не всі публікації є рівноцінними з точки зору глибини і новизни 

наукового дослідження. Проте переважна більшість з них відзнача-

ються належним науковим рівнем і містять більший чи менший 

елемент новизни дослідження. Напрямки досліджень є різноплано-

вими. Переважає політична історія, проте багато досліджень при-
свячені соціальній, економічній, військовій, дипломатичній історії та 

проблемам історіографії.  Цікавим є те, що перші дві публікації з’я-

вилися тільки в 6-му і 13-му випусках "Літератури та культури Поліс-

ся". Це були праці професора Л. В. Таран, присвячені проблемі 

історіографічних досліджень у світі в ХХ ст. [1]. Авторка наголошує, 

що світова історіографія стоїть перед вибором шляху подальшого 
розвитку і саме всесвітньо визнана французька історіографічна 

школа "Анналів" зробила у ХХ ст. найзначніший внесок у те, щоб 

вказати. якими засобами і методами досягти цілісного пояснення 

історичного поступу людства. На її думку, на початку ХХІ ст. склада-

ється нова методологія історії і перед українською історичною 

наукою, яка десятиліттями перебувала в ізоляції, стоїть завдання 
наведення мостів зі світовою наукою. Крім того, цікавою й акту-

альною є стаття Л. В. Таран про французький досвід патріотичного 

виховання у ХІХ–ХХ ст. [2]. 

Серед  праць, присвячених періоду історії нового часу, слід 

відзначити низку статей доцента В. В. Мартиненка (м. Ніжин) з 
історії Білоруської Народної Республіки [3]. Автор ретельно дослі-

див історіографію теми, комплекс передумов та обставини утво-

рення білоруської державності у 1918 р., складні внутрішні й зовніш-

ні чинники функціонування республіки, найважливіші заходи уряду 

БНР, взаємини із сусідніми державами і Німеччиною як гарантом 

республіки, проблеми молодої держави та причини її сходження з 
історичної сцени.  

Різнобічні й важливі аспекти промислової політики Російської 

імперії часів модернізації другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

досліджуються в статтях доцента О. В. Крупенко (м. Ніжин) [4]. Зо-

крема, простежено основні напрямки урядової політики у 
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реформуванні відсталого господарства держави, її результати і 

наслідки, з’ясовано ключові поняття проблеми. Акцентовано увагу 

на наздоганяючому характері модернізаційних процесів у Росії, що 

пояснює труднощі на цьому шляху та складні соціальні наслідки 

промислової політики. Викликає інтерес дослідження інноваційних 
процесів у промисловій політиці держави наприкінці ХІХ – початку 

ХХ ст., де авторка зауважує на гальмуванні інновацій з боку само-

державної бюрократії, що виливалося у хворобливий характер 

модернізації в Росії. 

Постаті видатного філософа і фундатора Чехословацької рес-

публіки Томаша Масарика присвячено декілька статей доцента 
П. П. Моціяки (м. Ніжин) [5]. Перша світова війна створила сприят-

ливу ситуацію для самовизначення народів і створення чи віднов-

лення власної державності. Одним з перших це зрозумів і почав 

велику організаційну роботу, у т. ч. і створення Чехословацької 

Національної ради, професор Карлового університету в Празі 

Томаш Масарик. Т. Масарик провів за роки війни величезну роботу і 
переконав провідні держави у можливості і необхідності створення 

держави чехів і словаків. Автор на основі спогадів Т. Масарика ство-

рив портрет видатного політичного діяча, який протягом тривалого 

періоду був реалістичним і послідовним у втіленні в практику життя 

свого принципу "Правда переможе".  
Відразу декілька дуже цікавих досліджень з історії Російської 

імперії ХІХ – початку ХХ ст. містить випуск № 3 серії "Історичні 

науки" ("Література та культура Полісся". Вип. 79). Зокрема, доцент                            

О. Г. Самойленко (м. Ніжин) [6] у дуже об’ємній праці аналізує 

малодосліджену проблему цензури в царині історичних знань в 

Російській імперії, коли влада вирішувала, що є історична правда і 
яку саме правду народ може знати. Особливу увагу привернуто до 

проблем української історії і тих нескінченних заборон і обмежень, 

яких зазнали українські автори. Дослідник приходить до висновку 

про те, що саме критерієм "особливо не зручна на  даний час" керу-

валися цензура та її очільники. Загалом, на думку О. Г. Самойленка, 
цензурні заборони стояли на шляху розповсюдження знань історич-

ного спрямування, дослідження  тих  тем,  які  були  актуальними  в  

силу  соціально-політичної ситуації,  яка  складалася  в  Російській  

імперії  протягом  ХІХ  –  на початку ХХ ст.  

Малхаз Цирекідзе з університету м. Телаві (Грузія) [7] дослі-

джує маловідомий документ "Записку-проект о лучшем устройстве 
Грузии" спадкоємця престолу Грузії Давида Багратіоні. Цей доку-

мент з’явився в 1812 р., коли Грузія вже була в складі Російської  
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імперії, а грузини зрозуміли, що потрапили не під крило рятівника, а 

в кігті хижака. Давид Багратіоні пропонував Олександру І реформу-

вати російську систему правління колоніального характеру, ство-

рену тоді в Грузії, і повернути його країні автономію. Це прохання, як 

і наступні, Олександр І відкинув, а Давидові Багратіоні закинув ще й 
надмірні претензії й необґрунтовані мрії. На думку М. Цирекідзе, 

Давид Багратіоні у пам’яті грузинського народу залишається як 

активний учасник національно-визвольного руху й автор однієї з 

перших праць, які пробуджували національну самосвідомість і роз-

кривали імперську сутність "приєднання" Грузії до Росії. 

С. С. Андрєєва (Запорізький національний університет) [8]  у 
своїй статті розглядає історію Кримського ханства в системі міжна-

родних відносин середини XVIII ст. Спираючись на широку дже-

рельну базу, авторка статті досліджує роль і місце Кримського 

ханства в боротьбі великих держав за домінування на Близькому 

Сході і, зокрема, в басейні Чорного моря та приходить до висновку, 

що Кримське  ханство  виявилося  досить слабкою  ланкою  в складі 
Османської імперії,  що  дало можливість Росії накопичити арсенал 

дипломатичних та політичних механізмів для  забезпечення  свого  

впливу  в  регіоні  та  підготовки  війни  з Туреччиною, а за результа-

тами переможної війни 1768–1774 рр. та анексії Криму 1783 р. Росія 

приєднується до вершителів  "східного питання". 
Професор Телавського університету Майя Бурдіашвілі [9]  у 

своєму невеличкому нарисі представляє історію давнього аристо-

кратичного грузинського роду Джорджадзе. Перші писемні згадки 

про цей рід сягають Х ст. Авторка нарису згадує найпомітніші фігури 

роду протягом сотень років – письменників, політиків, підприємців, 

воїнів, які відзначались не тільки аристократизмом, але й патріо-
тизмом,  самопожертвою і просвітництвом.   

Доцент Житомирського державного університету ім. І. Франка        

О. М. Білобровець [10] презентує аналіз різнопланового розмежу-

вання польського суспільства під впливом революційних подій 

1917 р. Значна джерельна база дозволила проаналізувати позиції 
сторін цього розмежування стосовно майбутнього Польщі. Саме 

розбіжності з питань органів влади і збройних сил, на думку авторки, 

призвели до розколу між різними таборами польського національ-

ного руху, що ускладнило рух до відновлення Польської держави. 

Подолання ідейних та інституційних суперечностей стало  дорого-

вказом на шляху до проголошення незалежної Польської держави. 
Період новітньої історії має абсолютно переважаюче представ-

лення на сторінках "Літератури та культури Полісся". Хронологічні 
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рамки досліджень обіймають час від виникнення Версальсько-Ва-

шингтонської системи до сьогодення. Географія дослідницьких по-

шуків включає всі частини світу. Проблематика досліджень є різно-

плановою, проте переважає політична історія та історія міжнарод-

них відносин.   
Найбільше публікацій (по 10 статей) мають доценти Л. М. Ми-

цик і Ю. М. Давиденко, які працюють у Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя. Зокрема, Л. М. Мицик [11] біль-

шість своїх публікацій подала англійською мовою. Наукові уподо-

бання цієї авторки торкаються політичної історії Європи і США, а 

також питання міжнародних відносин новітнього періоду. Значний 
інтерес викликає тема радянсько-британських стосунків у роки Дру-

гої світової війни, цій темі присвячено дві статті. Спираючись на 

архівні матеріали, авторка акцентує увагу на особливостях не офі-

ційних, а громадських зв’язків між двома країнами в 1941–1945 рр., 

досліджує протиборство між демократичною Великою Британією й 

авторитарним СРСР, незважаючи на союзницькі стосунки між ними. 
Історія Європейської Союзу, його становлення, зміцнення та політи-

ка розширення також є предметом досліджень Л. М. Мицик. Привер-

тає  увагу  стаття, присвячена ролі ОБСЄ в сучасній архітектурі 

європейської безпеки. Проаналізовано роль ОБСЄ у формуванні 

європейської системи безпеки і стабільності. На думку авторки, 
сучасна роль ОБСЄ в архітектурі безпеки є обмеженою і потребує 

багатокомпонентного реформування та досягнення балансу між 

всіма видами діяльності організації. Крім того, окрема стаття при-

свячена аналізу концептуальних засад "Східного партнерства" та 

його реального втілення у політиці Європейського Союзу. Також  

цікава стаття з аналізом доктрини Обами в контексті еволюції 
зовнішньої політики США після 1945 р. Розкриваючи сутність назва-

ної доктрини, авторка приходить до висновку про те, що розробка в 

США нової концепції американського світового лідерства, її матеріа-

лізація на практиці  відбувається в умовах, коли Росія і Китай праг-

нуть переглянути існуючий світовий порядок, особливо після 2014 р. 
Доцент Ю. М. Давиденко [12] досліджує новітню історію Польщі, 

переважно часів Другої світової війни, періоду найбільших випробу-

вань, що випали в ХХ ст. на долю сусідньої держави. Науковий інте-

рес дослідника стосується діяльності різних військових організацій в 

рамках руху Опору в окупованій нацистською Німеччиною Польщі 

під час Другої світової війни. Значна документальна база (у т. ч. й 
архівні матеріали) дозволили автору створити досить повну картину 

діяльності цих організацій. Було розкрито передумови їхнього 
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виникнення, охарактеризовано соціальну базу учасників руху Опо-

ру, досліджено кількісний склад організацій, проаналізовано ідейно-

політичні платформи, загальний контекст протистояння на окупова-

них територіях. На думку автора, уже на кінець 1939 р. на окупова-

ній території Польщі навколо найбільш виразних політичних партій 
утворилися військові організації, які з часом стали фундаментом 

для організації найбільш впливових військових організацій та фор-

мувань, зокрема Армії Крайової, Гвардії Людової, Батальйонів 

Хлопських, що були основними елементами польського руху Опору. 

Окреме дослідження було присвячене діяльності майже не відомої 

донедавна диверсійної організації "Вахлярж". Дві статті дослідника 
присвячені діяльності військових організацій на так званих "приєд-

наних землях" (тобто землях Помор’я, які відійшли від Німеччини і 

стали складовою території Польської держави після Першої світової 

війни) протягом всього періоду окупації. Автор доводить, що, незва-

жаючи на складні умови окупаційного режиму на приєднаних тери-

торіях, де концентрувалися німецькі військові, поліцейські та адмі-
ністративні органи, підпільні військові організації зуміли розбудувати 

свою територіальну структуру та вели активну збройну боротьбу з 

окупантами.  

Професор Е. М. Кучменко (Ніжин) [13] пропонує добірку статей 

з історії міжнародних відносин та політології. У статті про міжкуль-
турний діалог та самоідентичність в політиці зроблено історіогра-

фічний огляд проблеми. Проаналізовано погляди провідних науков-

ців, у центрі уваги яких є концепція мультикультуризму щодо впливу 

культурних факторів на політичні процеси. Авторка статті погоджу-

ється з усталеною тезою, що принципи лібералізму за жодних об-

ставин не можуть бути принесені в жертву абстрактній та міжкуль-
турній солідарності. Ще один історіографічний огляд пропонує 

Е. М. Кучменко в статті, де досліджується процес трансформації 

африканського суспільства в контексті взаємодії історико-культур-

них процесів. На її думку, політична трансформація підриває основи 

діалогу культур і наголошує на тому, що розширюється стадіальний 
розрив в історичному розвитку Заходу і "незахідних" країн, що є пе-

решкодою ефективним культурним контактам та приходить до 

висновку, що трансформації в африканському суспільстві набува-

ють конфліктного характеру. Викликає інтерес спроба історіософ-

ського огляду системного підходу і "зіткнення цивілізацій" у 

міжнародних відносинах. Відштовхуючись від тези про "зіткнення 
цивілізацій", авторка статті розглядає проблеми, пов’язані із суттє-

вими змінами у міжнародних відносинах, які відбуваються сьогодні. 
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Наголошується на можливості переносу центру міжнародних відно-

син із Заходу на Схід у зв’язку зі зростанням впливу т. зв. "третього 

світу". Підсумовуючи сказане, авторка погоджується, що на сьогодні 

погляди на майбутнє світу і, головне, на характер міжнародних від-

носин розділилися. Це, безумовно, ускладнює прогнозні оцінки сто-
совно ситуації у світі та веде до збільшення кризових явищ у міжна-

родних справах. Дотичним до цього дослідження є наступна стаття 

з дещо незвичним застосуванням футурології до міжнародних 

відносин. Е. М. Кучменко  говорить, що футурологія використовує 

силу людського розуму і сучасну йому інформацію та прогнозує 

майбутнє. У статті простежено історію футуристичних соціологічних 
та політичних концепцій міжнародних відносин. Головний висновок 

цього аналізу – майбутнє людства залежить від вирішення супереч-

ностей між людьми не у сфері економіки чи політики, а саме 

культури. 

Професор О. Ю. Захарова [14] є відомим знавцем державної  

церемоніальної культури та дипломатичного протоколу. У випусках 
"Літератури та культури Полісся" ми зустрічаємо три статті цієї 

дослідниці з такої тематики. У першій з них аналізується семіотика 

жесту і церемоніального костюму, у т. ч. і таких аксесуарів костюму,  

як табакерка, рукавички, віяло та квіти. Наголошено на особливому 

значенні жінки на балах чи дипломатичних прийомах. Авторка при-
ходить до висновку, що мова костюму підкреслювала соціальний 

статус людини, говорила про її мистецький смак, а невербальна 

мова спілкування в церемоніальній культурі слугує не тільки для 

само ідентифікації чи ідентифікації особистості, але й для іденти-

фікації соціуму. Наступна стаття О. Ю. Захарової присвячена дослі-

дженню подарунків як важливої складової дипломатичного прото-
колу. На значному документальному матеріалі (Архів зовнішньої 

політики Росії) простежено історію радянської протокольної прак-

тики, пов’язану з дипломатичними подарунками. Цікавими є 

подробиці обміну подарунками (часто неймовірно дорогими) між 

державними делегаціями чи офіційними особами, про які переваж-
на більшість простого люду і гадки не мала. У СРСР не існувало 

законодавчих актів, які б регулювали сферу дипломатичних пода-

рунків і тому наявність таких дорогих подарунків, на думку авторки 

статті, – це нехтування очільниками СРСР існуючих норм диплома-

тичного протоколу. Нехтування нормами протоколу, як зауважує 

О. Ю. Захарова, завдавало удару по іміджу держави, його автори-
тету в світі. У третій статті також на матеріалах Архіву зовнішньої 

політики Росії розкриваються політичні та протокольні аспекти 
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перебування дипломатичного корпусу в Москві в 30-х рр. ХХ ст. та 

перебування німецької делегації у серпні 1939 р. на чолі з Й. Ріб-

бентропом під час підписання сумнозвісного пакту про ненапад між 

Німеччиною та СРСР. Досліджено розвиток протокольної служби 

Наркомату зовнішніх справ та проаналізовано залежність диплома-
тичного протоколу від зовнішньополітичних пріоритетів держави. 

Авторка прийшла до висновку про те, що протокол не тільки допо-

магає облаштовувати дипломатичні зносини, але й вказує на 

пріоритети зовнішньої політики держави, висвітлює моральні цінності 

лідерів держав, що особливо яскраво виявилося під час візиту 

Й. Ріббентропа.  
Викликає інтерес публікація в випусках  65 і 66 "Літератури та 

культури Полісся" статей трьох дослідників з Телавського універ-

ситету (Грузія). Зокрема, Д. Майсурадзе [15] розглядає епохальні 

події в історії грузинської церкви в 1977–2007 рр., коли Католи-

косом-Патріархом всія Грузії було обрано Цхум Абхазського Митро-

полита Іллю II (Шіолашвілі). А вже в 1990 р. грузинська церква 
отримала автокефалію і всі православні церкви світу визнали її. За 

цей період було зроблено багато. Церква відіграє дуже важливу 

консолідуючу роль у грузинському суспільстві та має велику повагу. 

Автор висловлює надію, що церква допоможе Грузії подолати всі 

труднощі і відновити історичну справедливість, і додамо від себе, в 
т. ч. і в територіальному питанні після агресії Росії в 2008 р.  

Т. Сімашвілі [16] пропонує актуальну сьогодні історію терору і 

терористичних організацій у ХХ ст. Докладно розглянуто етапи 

розвитку терористичної "Бойової організації", створеної російськими 

соціалістами-революціонерами в 1901 р. для здійснення саме теро-

ристичних актів. Автор проводить порівняльний аналіз діяльності 
"Бойової організації" з діями сучасних терористичних організацій 

світу, причому знаходить багато спільного чи схожого. Така схожість 

не є дивною, оскільки СРСР активно використовував терор для 

дезорганізації життя багатьох країн і готував терористів на своїй 

території, очевидно, спираючись на досвід "Бойової організації". 
Крім того, автор робить спробу проаналізувати помилки тодішніх і 

теперішніх спецслужб у боротьбі проти терористичних організацій. 

Т. Є. Ахалмосулішвілі [17] звертається до періоду Другої світо-

вої війни, коли на територію Грузії було евакуйовано деякі про-

мислові підприємства з України, які заклали основи військової 

промисловості цієї республіки. У статті на основі архівних матеріалів 
досліджено процес відновлення виробництва евакуйованих підпри-

ємств і випуск такої необхідної для фронту продукції. У роки війни 
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на цих підприємствах виготовлялися військові літаки, гармати, 

кулемети, стрілецька зброя, боєприпаси та вибухові пристрої, відбу-

вався ремонт бойових кораблів та їхнє обслуговування.  

До теми інформації і пропаганди в роки Другої світової війни 

звертається професор О. О. Салата (Київ) [18]. Перша стаття до-
слідниці присвячена вивченню впливу інформаційної політики на 

соціальні конфлікти. Простежено, як сучасними вченими, відомими 

істориками, політологами, соціологами та психологами розглядала-

ся проблема впливу інформаційної політики на виникнення і розви-

ток соціальних конфліктів. Наведено конкретні приклади такої 

інформаційної політики, технології її застосування у соціально-полі-
тичному середовищі на окупованих територіях як з боку СРСР, так і 

з боку Німеччини. Авторка наголошує на дискусійності досліджу-

ваного питання і приходить до висновку, що аналіз впливу інформа-

ційної політики та ЗМІ на процес виникнення і розвитку соціального 

конфлікту в період війни  показав, що інформаційна політика будь-

якої держави здатна розвивати, регулювати і використовувати соці-
альні конфлікти з певною метою. У другій статті О. О. Салата аналі-

зує інформаційно-пропагандистську політику нацистської Німеччини 

в працях зарубіжних істориків і, зокрема, проблему інформаційного 

впливу на свідомість населення окупованих територій та країн 

Західної і Східної Європи в роки Другої світової війни.  Проаналізо-
вано праці багатьох дослідників Заходу, які, спираючись на значну 

документальну базу, всебічно дослідили інформаційну і пропаган-

дистську політику Німеччини як в самій Німеччині для власного 

населення, так і на окупованих територіях. Авторка приходить до 

висновку, що для істориків Німеччини, США і Великої Британії 

характерною є велика увага до діяльності нацистської пропаганди 
на території Третього Рейху, у той час як вплив на Червону армію і 

населення окупованих територій СРСР вивчався в основному в 

контексті східної політики Німеччини.  

Малодослідженій в Україні історії Хорватії міжвоєнного періоду 
та часів Другої світової війни присвячено чотири статті магістра 
історії О. П. Моціяки (Ніжин) [19]. Перша стаття висвітлює історію 
діяльності Хорватської партії права після Першої світової війни і до 
1929 р., коли її лідер Анте Павелич змушений був покинути батьків-
щину. Досліджено організаторську роботу Анте Павелича у зміцнен-
ні позицій Партії права в тодішній політичній системі держави. Наго-
лошено на важливості для хорватського національного руху, його 
майбутнього успіху встановлення тісних контактів з владою фа-
шистської Італії. Продовженням цієї теми є стаття з історії виник-



 

      81 
 

Література та культура Полісся № 100 
Серія "Історичні науки" № 14. Серія "Філологічні науки" № 15  

 
нення усташсько-домобранського руху хорватської еміграції на чолі 
з Анте Павеличем та аналіз програмних документів цього руху. Ана-
лізуючи програмні документи, авторка виявила особливості ідео-
логії, політичних поглядів, ставлення до всього хорватського народу 
та інших націй, державного устрою майбутньої Хорватії. Зроблено 
висновок про те, що усташський рух із самого початку свого існуван-
ня прагнув до утворення незалежної хорватської держави. Окремо 
розглядається питання про роль організації усташів у політиці фа-
шистської Італії на Балканах від виникнення організації до утворен-
ня Незалежної Держави Хорватія. Досліджено функціонування 
усташських таборів на території Італії. Зроблено висновок про те, 
що саме завдяки такій підтримці з боку Італії у хорватів з’явився 
шанс відновлення своєї державності, чим вони і скористалися у 
квітні 1941 р. Остання стаття О. П. Моціяки присвячена аналізу вну-
трішньої та геополітичної ситуації в Хорватії напередодні та на 
початку Другої світової війни. Розкриваються плани Італії та Німеч-
чини стосовно Югославії та власне Хорватії. Досліджено обставини 
утворення автономної Бановини Хорватії (1939 р.) та Незалежної 
Держави Хорватія (1941 р.). 

Цікаві паралелі провів аспірант Грегорі Д. Аймаро-Пармут [20] з 
університету штату Індіана (США), зіставивши дві трагедії, які 
сталися з інтервалом в півстоліття – трагедію в с. Корюківка Черні-
гівської області в 1943 р. і подібну різанину в м. Сребрениця в Боснії 
в 1995 р. На думку автора, обидві трагедії цілковито підпадають під 
визначення їх як геноциду. Розглянуто перебіг подій, з’ясовано вико-
навців масових вбивств, встановлено число жертв мирного насе-
лення, зазначено відмінності та подібності залежно від контексту 
Другої світової війни та війни в Югославії наприкінці ХХ ст. 

Відразу чотири статті випуску № 94 "Літератури та культури 
Полісся" стосуються Версальсько-Вашингтонської системи міжна-
родних відносин. Три статті належать польським авторам – магі-
страм Ігору Гральчику, Давиду Трелі і Агаті Бар, а ще одна – 
доценту О.В. Дудар (Київ).  

Ігор Гральчик [21] з Варшавського університету досліджував 
українсько-польську угоду 1920 р. Її було розглянуто під кутом зору 
ефективної польсько-української співпраці у боротьбі з більшовиць-
кою Росією. Автор робить спробу відповісти на питання: чи не було 
це помилкою для Симона Петлюри і що вона давала Юзефу Піл-
судському. Всебічно розглянувши наслідки підписаної угоди, зроб-
лено висновок, що угода була тоді фактично єдиною можливістю 
сприяти звільненню українських земель від більшовицької окупації 
та створила передумови для стратегічного союзу Польщі й України.  
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Дослідження Давида Трелі (Варшава) [22] присвячено темі 

ревізії рішень Версальського договору 1919 р., здійсненій Німеччи-

ною, Італією та Угорщиною протягом 20-х рр. ХХ ст. Автор просте-

жив розвиток та власне зміст ревізіоністських зазіхань майбутніх 

союзників напередодні і в роки Другої світової війни. Досліджено 
також і питання про те, як вплинув Рапалльський договір між Німеч-

чиною і радянською Росією на відхід Німеччини від взятих на себе 

зобов’язань, що, як відомо, призвело до появи в Європі вогнища 

майбутньої Другої світової війни. На думку автора, здійснена ревізія 

Версальського договору була політичним інструментом Німеччини 

як для проби власних сил, з одного боку, так і перевірки реакції 
переможців на таку ревізію. Все це невдовзі мало сумні наслідки 

для всього світу. 

Агата Бар з Ягеллонського університету (Краків) [23]  аналізує 

мандатну систему,  впроваджену після Першої світової війни для 

держав-переможниць з метою нібито розвитку колоніальних чи на-

півколоніальних країн, а насправді вона була прихованою формою 
старого колоніального контролю. Сама ж Ліга Націй виявилася не-

спроможною зупинити наростання суперечностей між державами, 

одні з яких прагнули до домінування в світі, а інші – до реваншу. 

Відповідаючи на питання: успіхом чи невдачею була мандатна си-

стема, авторка дослідження зазначає, що ідея була гарною, проте 
загалом Ліга Націй не змогла зупинити розв’язання Другої світової 

війни. 

Доцент О. В. Дудар (Київ) [24] робить огляд праць вітчизняних і 

зарубіжних дослідників стосовно оцінки функціонування Версаль-

ської системи міжнародних відносин. Аналізуючи різні підходи до-

слідників до такої оцінки, авторка статті дещо критично характери-
зує українську історіографію, натякаючи на недостатню самостій-

ність вітчизняних істориків та їхній більший крен у бік з’ясування 

власне "українського питання" в системі міжнародних відносин 

першої чверті  ХХ ст. Що ж до зарубіжних авторів, то у статті 

проаналізовані найбільш значні праці Г. Кіссінджера, Г. Вайнберга, 
А. Шарпа. У висновку зауважено, що найважливішим завданням 

дослідників є комплексне вивчення проблеми та розширення між-

дисциплінарних зв’язків в аналізі історичних уроків Версалю.  

На сторінках випусків "Літератури та культури Полісся" є багато 

й інших цікавих досліджень різних авторів, про які не згадали в 

цьому огляді, проте які, ми впевнені, привернуть увагу фахівців.  
Таким чином, зробивши огляд праць різних дослідників на теми 

всесвітньої історії, можна констатувати, що у випусках нашого 
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збірника представлено всі періоди всесвітньої історії, ключові про-

блеми сучасних історичних досліджень, різноманіття думок і підхо-

дів наших авторів – від магістра до професора. Зважаючи на появу 

спеціалізованої серії "Історичні науки" (побачили світ вже 13 випус-

ків), можна побажати дослідникам активнішого наукового пошуку і 
плідної підготовки до друку на сторінках "Літератури та культури 

Полісся". 
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Review of research on world history on the pages of "Literature and Culture of 
Polissya" (1990–2020) 

In the proposed review of publications on world history on the pages of "Literature and 
Culture of Polissya" for the entire period of existence since 1990, the author tries to classify 
and group according to the periods of history the research of many historians, both 
Ukrainian and foreign. The most active researchers who have prepared several 
publications, as well as those authors who have submitted to publication the most relevant 
and interesting articles, were noted. It was stated that most of the publications in the 
collection were studies from the recent history, and a little less - from the modern history. 
The topics of articles on world history were diverse, as was the arsenal of scientific methods 
for studying historical problems. 
Key words: World History, periods of history, international relations, political history, social 
history, historiography, political system, the role of the person in history, memoirs, set of 
documents. 
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