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терплять кривди, долають труднощі козацького життя в «пустелях», 
служать «з води і з трави, а не з вотчин та помість». До 70-х pp. XVII ст. 
козацьким спільнотам Дону, Волги, Яїка й Тереку вдавалося зберігати 
свою незалежність від Москви. Упродовж XVIII ст. військово-
адміністративний контроль над козацькими спільнотами з боку Російської 
держави посилився. Врешті козацькі спільноти було зведено до рівня 
окремих суспільних прошарків імперського соціуму, прерогативи яких 
регулювала центральна влада [1, c. 40–55]. 

За твердженням В. Брехуненка українські козаки взяли активну 
участь у козакотворенні на Дону, де долучилися до формування козацького 
поясу, але назавжди залишалися потужною рушійною силою з іншою 
історичною місією [1]. 

Таким чином генеза козацтва була результатом вікової боротьби в 
зоні «Великого кордону», який розділяв європейські та азійську 
цивілізації. Наявність типологічно подібних суспільних груп у Франції, 
Хорватії, Угорщині, Трансільванії, Московії. Всі вони виникали 
хронологічно в один і той час XV–XVI cт., мали спільні риси внутрішнього 
устрою, господарської організації, соціального становище, виконували 
подібні місії. Проте подібність українського козацтва до світових аналогів 
не виключає його унікальності, адже лише еволюція  козацтва в Україні 
сприяла утворенню суспільної організації – держави.  
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СТАНОВИЩЕ ЖІНКИ ЗА КОРАНОМ 
 
Світ, де панівною релігією є Іслам, залишається для нас багато в 

чому незбагненним і загадковим. Через брак знань з історії, культури, 
звичаїв, традицій мусульманського світу в нашому суспільстві поширена 
думка, що в Ісламі найбільше порушуються права жінок. У значної 
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кількості українців при словах «мусульманство» та «іслам» виникають 
негативні асоціації, пов’язані з неповагою та жорстоким ставленням до 
жіночої статті. Та чи дійсно це так? 

Щоб вийти на шлях істини, потрібно розібратися, яке становище 
займали в суспільстві жінки в доісламський період, як воно змінилося з 
утвердженням ісламської релігії. 

У доісламський період становище жінки було складним, вона не 
мала ніякого впливу ні в родинному, ні суспільному житті, їй заборонялося 
здобувати освіту, а також вона була позбавлена юридичних прав. Її 
прирівнювали до товару, який можна купити, продати чи подарувати. 

Народження дочки в родині доісламських арабів було справжнім 
лихом. Батько, побоюючись злиднів та ганьби міг новонароджену донечку 
поховати живцем. Залишаючи батьківський дім, дівчина втрачала волю 
назавжди. Жінки перебували під владою чоловіка, який розпоряджався 
життям жінки, за незначну провину він міг вигнати свою дружину з дому. 
В разі смерті чоловіка жінка мусила вийти заміж за кого-небудь із родичів 
чоловіка. Вдова опинялася під опікою сина, який примушував її 
підкорятися його волі після смерті батька.  

Таким чином, до поширення Ісламу становище жінки в суспільстві 
було жалюгідним та безправним. Вона була істотою в руках чоловіка, який 
керував її життям, звинувачував у всіх нещастях. Жінці було заборонено 
висловлювати свою думку, вирішувати сімейні проблеми, спілкуватися зі 
своїми рідними. Спроби змінити закони, які так утискали життя жінки 
здійснювалися, але нічого хорошого з цього не виходило, а навпаки, 
становище жінки ще більше ставало нестерпним [4, c. 182–183]. 

З утвердженням Ісламу, що виник на початку VІІ століття ставлення 
до жіночої статті значно покращилося. Іслам надав жінці певні права й 
визначив обов’язки. Засновник релігії пророк Мухаммад закликає 
чоловіків ставитися до жінки шанобливо, піклуватися та оберігати її, а не 
ображати та не принижувати: «Обходьтеся з дружинами по-доброму. Ви 
отримали їх в дар від Аллаха й вони стали доступні вам за словом його» 
[2, c. 382]. 

Згідно з вимогами шаріату, доросла мусульманка повинна 
виконувати певні релігійні обов’язки, які виконує й чоловік: щоденна 
п’ятиразова молитва, дотримання посту в рамадан, здійснення хаджу. Щоб 
полегшити життя жінки через її певні фізіологічні особливості шаріат 
звільняв її від молитви й посту під час менструації. Щодо дотримання 
відповідних обмеженьу рамадан, то жінка, як зазначено в хадисах, повинна 
відшкодувати кількість пропущених днів, після припинення менструації, 
тобто відбути піст у звичайні дні [5, c. 103]. 

Перед Всевишнім Аллахом жінка й чоловік постають рівноправними, 
тому вони отримують однакову винагороду за добрі справи й однакове 
покарання за вчинені ними гріхи в теперішньому й майбутньому 
житті:»Чоловікам і жінкам, які робили добро й були віруючими, Ми 
неодмінно даруємо прекрасне життя. І Ми неодмінно винагородимо їх за 
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те найкраще, що вони зробили !» [6, с. 403]. 
Аллах, згідно з Кораном, створив жінку й чоловіка з одного джерела, 

тобто чоловік не може бути суспільно вищим за жінку. Іслам скасував всі 
пануючі до нього норми, що принижували жінку та ставили її на останній 
щабель соціальної драбини:»О люди ! Бійтеся Господа вашого, Який 
створив вас з однієї душі та створив із неї другу до пари; а з них ще й 
інших чоловіків та жінок і розселив їх. Тож бійтесь Аллаха, ім’ям якого ви 
звертаєтесь одне до одного і дотримуйтесь родинних зв’язків. Воістину, 
Аллах наглядає за вами !» [6, с. 106] 

У Корані вказано, що жінка має право на захист своєї честі та 
гідності, а той хто зводить наклеп на жінку мусить бути покараним. В аяті 
4, 24-ї сури йдеться: «А ті, що кидають звинувачення на цнотливих, а 
потім не приведуть чотирьох свідків, – побийте їх вісімдесятьма ударами 
та не приймайте від них свідчення ніколи; це – розпусники» [2, c. 390]. 

Іслам дав жінці право на спадок, дозволив вільно розпоряджатися 
своїм майном, здійснювати договір купівлі-продажу, в той час як в 
доісламський період цією можливістю жінка не була наділена, ось як про 
це сказано в 7-му аятісури «Жінки»: «Чоловікам належить частка з того, 
що залишили батьки й найближчі родичі, й жінкам належить частка з того, 
що залишили батьки й найближчі родичі, будь його мало або багато – 
долею наказаною» [2, c. 383]. 

Норми ісламу забороняли видавати жінку заміж без її згоди, вона 
мала право відмовити чоловіку, якщо не бажала стати його дружиною, а 
батьки не мали права примушувати доньку до шлюбу. Пророк закликав: 
«Не слід видавати заміж жінку, не порадившись з нею, а діву без її згоди» 
[8, c. 341]. 

Перед укладанням шлюбу чоловік зобов’язаний був надати жінці 
махр – майно дружини. Після одруження жінка має право розпоряджатися 
махром на свій розсуд. Ніхто з родичів чи близьких людей не має права 
посягати на її майно. У випадку розлучення чоловік не міг відбирати у 
дружини що-небудь із махра [7, c. 136]. 

Щодо мусульманського багатоженства, то шаріат дозволяє мати 
чотирьох дружин одночасно, якщо він у змозі виконати необхідні умови 
[5, c. 80]. По-перше, кожна дружина повинна бути поінформованою про 
наявність інших. По-друге, чоловік зобов’язаний забезпечити всіх своїх 
дружин всіма необхідними умовами: житлом, одягом, їжею, 
господарським реманентом, а також ставитись до всіх своїх дружин 
справедливо не виділяючи між ними кращу. Пророк Мухаммед 
наголошував: «Якщо чоловік, що має дві дружини, не буде однаково 
справедливий до обох, то в Судний День його буде очікувати подвоєння 
гріхів».По-третє, чоловік повинен утримувати всіх своїх дітей, та бути до 
них справедливим [7, c. 135–136]. 

Коран наказує чоловікам ставитися до своїх дружин з повагою, 
ніжністю, турботою, піклуватися про них і ні в якому разі не принижувати, 
гнобити, ображати, застосовувати фізичне насилля. Чоловік має радитися з 
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дружиною при вирішені проблем, допомагати їй по господарству та в 
хатніх справах, якщо жінка буде виконувати якісь обов’язки неохайно, то 
чоловік не повинен прискіпливо ставитеся до цього. Чоловік має 
охороняти та оберігати честь і гідність своєї дружини, забороняти їй 
відвідувати місця де панує розпуста. 

Іслам надав жінці право здобувати знання. В Корані сказано, що за 
те, що батьки нададуть доньці гарне виховання їм будуть відкриті ворота 
до раю. Шаріат наказує дотримуватися рівності й справедливості в прояві 
почуттів до дівчинки й хлопчика. Батьки не повинні надавати перевагу ні 
хлопчикам, ні дівчаткам, купуючи своїм дітям подарунки. Всі діти, згідно з 
Кораном, однакові. Іслам наказує дотримуватися справедливості у 
ставленні до дітей, навіть у дрібницях; донька має відчувати турботу та 
ніжність від батька [2, c. 21–23]. 

Іслам закликає особливо шанобливо ставитись до прав матері, 
проявляти доброту й милосердя до матері, указуючи на її гідність. За 
закликом поклонятися тільки аллаху відразу слідує заклик любити й 
шанувати батьків. Коран містить такі аяти: «Твій Господь наказав вам не 
поклонятися нікому, окрім Нього, і робити добро батькам. Якщо один з 
батьків або обидва досягнуть старості, то не говори їм слова невдоволення 
– не кричи на них і звертайся до них шанобливо. Схиляй перед ними крило 
упокорювання по милосердю своєму і говори: «Господи! Помилуй їх, адже 
вони ростили мене дитиною» [2, c. 386]. 

Стосовно зовнішнього вигляду та одягу осіб жіночої статті Коран 
закликає одягатися скромно, не виставляти на показ свою красу «О 
Пророче, скажи своїм дружинам, донькам і віруючим жінкам, щоб вони 
одягалися у свої покривала. Так їх легше впізнаватимуть і не образять. 
Аллах – Прощаючий, Милостивий !» [6, c. 635]. 

Отже ,становище жінки до запровадження ісламу було плачевним 
вона не володіла жодними правами, а існувала як «товар». Після 
поширення ісламської релігії роль жінки в суспільстві поліпшилась. 
Пророк Мухаммед закликав чоловіків переосмислити своє ставлення до 
жіночої статі. Іслам наділив жінку як обов’язками так і низкою прав, що 
стосувалися усіх сфер суспільного життя. В ісламі, звісно простежується 
різниця між правами та обов’язками між чоловіком та жінкою, але це не 
спрямовано на утиски прав мусульманки. Таким чином, ми з упевненістю 
можемо розвіяти міфи про складне та нестерпне життя мусульманських 
жінок, які століттями нав’язувались європейцям. 
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СПРОБИ ВИРІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ УРЯДАМИ 
ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В 30 РР. ХХ СТ. ІНСПІРАЦІЄЮ 
ПОЛІТИКИ «ВНУТРІШНЬОГО СЕПАРАТИЗМУ» СЕРЕД 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 
 
Польська держава була відновлена 11 листопада 1918 р. із назвою 

«Друга Річ Посполита».Вона проводила свою національну політику щодо 
національних меншин двояко: офіційно – опираючись на Малий 
Версальський трактат, у якому були прописані її зобов’язання, які 
польська держава брала на себе відносно національних меншин; 
неофіційно – проводила в життя політику їх «полонізації» і асиміляції, 
крім євреїв, яким було підтверджено їхні права, надані ще в XV ст. 

Уся польська урядова політика щодо національних меншин 
зводилася до одного – проводити її так, щоб не нашкодити державі поляків 
і не допустити створення національними меншинами своїх державних 
утворень [6, с. 18–19]. Для втілення в життя такої, вголос не декларованої, 
політики Друга Річ Посполита не гребувала ніякими засобами і методами. 
До таких чинників відносно українців можна віднести політичний 
«сокальський кордон» [6, с. 8], політичні і господарські дії щодо 
православної і греко-католицької церков, двомовні школи та розпалювання 
«внутрішнього сепаратизму» всередині української нації, спочатку під час 
переписів населення прописуючи окремо українців і русинів [8, с. 22], а 
потім і проголошуючи окремими народами лемків і гуцулів [6, с. 198], які є 
насправді етнографічними групами української нації. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що вона надзвичайно мало і 
ґрунтовно не досліджувалася українськими вченими і дослідниками, які 
під час вивчення відношення до національних меншин у Другій Речі 


