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співтовариства і підтвердженням своєї значущої ролі у сучасному 

багатополярному світі. З огляду на своє геополітичне становище, 

історичний досвід, культурні традиції, багаті природні ресурси, потужний 

економічний, науково-технічний та інтелектуальний потенціал, Україна 

має стати впливовою світовою державою. 
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Олександра Можайкіна 

 

ІВАН ПОЛТАВЕЦЬ-ОСТРЯНИЦЯ – НАКАЗНИЙ ОТАМАН 

УКРАЇНСЬКОГО ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА 

 

100-річчя Української революції та життя за умов війни спонукають 

українців до нового переосмислення фактів та оцінок української історії. 

Російська агресія проти України посилила прагнення глибше зрозуміти 

роль у нашій історії стихійного революційного руху. Серед багатьох 

сторінок історії періоду 1917–1918 рр., що мали вплив на 

загальноукраїнське життя, виділяється історія виникнення та діяльності 

Вільного Козацтва. 

Лютнева революція 1917 р. дала поштовх лавиноподібній 

демократизації українського суспільного життя. Вже в березні у містах і 

селах України з’явилося чимало найрізноманітніших громадських 

організацій і товариств. У наступні місяці їхня кількість зросла. Частково 

вони були створені за ініціативою і при підтримці управлінських структур 

Тимчасового уряду і Центральної Ради. Але були й такі, що виникали 

стихійно, без підказки органів державної влади чи політичних партій. 

Серед них особливий інтерес становлять організації та товариства, 

створювані в селянському середовищі. Яскравим виявом спроможності 

селянства до самоорганізації було Вільне козацтво – своєрідне 

національно-військове товариство охорони правопорядку. 

До початку 90-х років ХХ ст. проблема Вільного козацтва 

розроблялася лише істориками української діаспори. Проте вона не 
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знайшла широкого опрацювання, а тому представлена незначною 

кількістю робіт, здебільшого учасників революційних подій та 

вільнокозачого руху. Сучасні українські історики лише починають 

приділяти увагу дослідженню Вільного козацтва, але переважно у рамках 

більш широких проблем з історії українського війська чи селянства. 

Найбільшу увагу дослідники приділяють участі Вільного козацтва у 

військовому протистоянні Центральної Ради та Раднаркому РСФРР, 

намагаючись зрозуміти, чому українська влада не змогла (чи не побажала) 

повною мірою використати ці формування для свого захисту. В цьому 

зв’язку не менш важливо розглянути процес становлення вільнокозачого 

руху в березні-серпні 1917 р., коли він розвивався стихійно без будь-якої 

офіційної підтримки з боку української влади. 

Витоки такого чітко вираженого національного явища, яким було у 

1917–1918 рр. Вільне козацтво, легко визначити, якщо прослідкувати 

умови розвитку українського національного руху у XIX – на початку 

XX ст. Адже в цей час саме село було основним осередком розвитку 

української народної культури. Спогади про козацьке самоврядування, і, 

зокрема, про особливі демократичні порядки, що панували в Запорозькій 

Січі, були тим історичним підґрунтям, що єднало неорганізоване і 

малоосвічене українське селянство. 

Цілком зрозуміло, чому саме Звенигородський повіт, який за 

тогочасним адміністративно-територіальним поділом входив до складу 

Київської губернії, став у 1917 р. осередком відродженого козацтва. Адже 

саме тут особливо гостро відчувалося релігійне та національне 

протистояння між селянами-українцями і поміщиками-поляками. 

Отже, хоча перші вільнокозачі громади й мали національно-

історичний характер, але не ставили радикально-самостійницьких завдань, 

їх провідною метою був захист власницьких інтересів українського 

селянства, а перспектива розв’язання національно-державницької 

проблеми вбачалася ними в повній залежності від головної мети: Захищати 

самостійність України, її незалежність, маючи на меті минулі козацькі 

справи в господарських розпорядках історичних минулих літ. 

Остаточне організаційне оформлення Вільного козацтва як 

політичної та військової сили відбулося під час з’їзду Вільного козацтва, 

що відбувся 3–7 жовтня 1917 р. в Чигирині, де, під час проведення та 

підготовки, найбільш повно проявились організаторські здібності Івана 

Васильовича Полтавець-Остряниці [1, с. 67]. Історичне значення цього 

з’їзду полягало у тому, що саме на ньому відбулось. На початок жовтня 

1917 р. до Чигирина прибули тисяча делегатів, що представляли 60 тис. 

організованих членів Вільного козацтва Київщини, Чернігівщини, 

Катеринославщини, Херсонщини, Кубані. Із самого початку роботи з’їзду 

відчувався вплив самостійницьких партій. Павло Скоропадський 

стверджував, що саме І. Полтавець-Остряниця був безпосереднім 
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організатором цього з’їзду, до останнього моменту приховуючи від 

соціалістичного керівництва Центральної Ради день його відкриття, щоб 

вони не встигли вплинути, або навіть зірвати його роботу. Відкриваючи 

з’їзд, І. Полтавець-Остряниця сформулював його завдання: планомірне 

творення козацької організації, яка, базуючись на принципах сучасного 

козацького устрою, переросла б у боєздатне національне військо. З’їзд 

прийняв «Статут» і «Програму» Вільного козацтва, у яких провідне місце 

посіли питання державотворення і розбудови національних Збройних Сил. 

В останній день роботи з’їзду були проведені вибори керівництва Вільного 

козацтва – Генеральної козацької ради. Іван Полтавець-Остряниця, 

відмовившись від запропонованої делегатами з’їзду високої посади 

отамана Вільного козацтва, несподівано висунув на неї кандидатуру 

командира 1-го Українського корпусу генерала П. Скоропадського, а 

почесним отаманом запропонував обрати Голову Української Центральної 

Ради професора М. С. Грушевського, після чого їх було вибрано 

одноголосно [2, с. 40]. 

Отже, підсумком роботи з’їзду стало обрання Генеральної ради 

Вільного козацтва. Отаманом усього Вільного козацтва України було 

обрано П. Скоропадського, наказним отаманом – І. Полтавця-Остряницю. 

Повідомлення про з’їзд Вільного козацтва в Чигирині та обрання 

його отаманом Павла Скоропадського в Центральній Раді зустріли 

неприхильно, проте, як і очікував І. Полтавець-Остряниця, її лідери 

вимушені були погодитись з цими рішеннями. 

10 жовтня 1917 р. у Києві відбулась знаменна подія в житті 

Івана Васильовича, яка вирішила його долю на найближчі роки. У 

приміщенні Генерального секретаріату Центральної Ради він зустрівся з 

генералом П. Скоропадським, який перебував там у справах свого корпусу. 

Саме з цього моменту І. Полтавець-Остряниця стає довіреною особою та 

надійним помічником майбутнього гетьмана, надає йому посильну 

допомогу та консультації щодо діяльності УГВК та позиції його членів. 

Велика завантаженість П. Скоропадського на той час своїми 

безпосередніми обов’язками у справі керування корпусом примушують 

Івана Васильовича безпосередньо взяти до своїх рук справу організації та 

керівництва Вільного козацтва в Україні [3, с. 198]. 

Завдяки надзвичайній енергійності та організаційним здібностям 

наказного отамана, в короткий термін у Білій Церкві була створена та 

утримувалась у боєздатному стані козача охоронна сотня, на кошти козаків 

функціонувала національна бібліотека. 

І. Полтавець-Остряниця налагодив та підтримував тісні зв’язки з 

козацькими отаманами та радами з інших місцевостей України, заохочував 

і допомагав їм у створенні нових козацьких формувань. Багато зусиль 

Івана Полтавця-Остряниці та інших членів Генеральної козацької ради 

було спрямовано на не припущення розладу у козацькому русі у зв’язку зі 
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створенням Центральною Радою Департаменту Вільного козацтва на чолі з 

соціал-демократом П. Певним, який намагався перебрати на себе всю 

повноту влади над козацькими загонами. 

У 1936–1942 рр. І. Полтавець-Остряниця – отаман Українського 

Вільного Козацтва (УВК) Українського Національного Козацького Руху. У 

1942–1945 рр. – отаман Запорозької Бригади Українського Вільного 

Козацтва Української Національної Армії (УНА), але активною 

політичною та військовою діяльністю у цей час не займався. Помер у 

Мюнхені у 1957 р. 
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КОРОЛІВСТВО УГОРЩИНА В Х–ХVI СТ. 

 

Союз напівосілих угорських племен, вигнаний з південноруських 

степів кочівниками – печенігами, у кінці IX ст., перейшовши Карпати 

почав заселяти Середнє Подунав’я. Сприятливі природні та 

зовнішньополітичні умови сприяли їх господарському та соціальному 

прогресу. 

У X ст. З’явилися зачатки державності – володіння перших 

племінних об’єднань на територіальній основі. Як свідчать матеріали 

топоніміки та археологічні знахідки, у долинах рік до XI–XII cт. Зберігали 

самостійне існування поселення осілих слов’янських народів, які там 

з’явилися до приходу угорців. На півночі та півдні єтнічна територія 

угорців межувала з областями, заселеними предками словаків та хорватів. 

Їх території стали частиною багатоетнічного королівства Угорщини. 

Проживання в X ст. на сході Середнього Подунав’я східних романців ще 

не доказане, хоча така гіпотеза має своїх прихильників. Достовірно 

писемні джерела мають дані про валахів з XII – початку XIII ст. Процес 

складання та оформлення феодальних відносин в Угорщині протікав до 

середини XIII ст. Він був прискорений разом з ростом майнової 


