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Василь Бойчук 

Обговорення праці Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі». 

Перемишль, 10 червня 2017 року. 

 

В суботу, 10 червня 2017 року, на запрошення Перемишльського відділу Українського Історичного Товариства в 

Польщі, в місті Перемишлі, в Республіці Польща, відбулось обговорення праці професора Абрама Нагума Полака 

«Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому.  

 

 
На запрошення організатора та модератора обговорення від Перемишльського відділу Українського Історичного 

Товариства в Польщі, доцента Михайла Козака  в обговоренні праці Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства 

жидівського в Європі» взяв участь завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи при 

Університеті «Львівський Ставропігіон», доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи 

України Віктор Святославович Ідзьо. 

З вступною промовою на презентації праці професора Абрама Нагума Поляка «Хозарія – дії королівства 

жидівського в Європі» виступив організатор та модератор презентації від Перемишльського відділу Українського 
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Історичного Товариства в Польщі, доцент Михайло Козак, який наголосив: «що особисто знав Абрама Нагума 

Полака, він народжений в Польщі, звідки виїхав в Ізраїль...  

Його праця,  це історичний нарис про єврейську державність в Європі, Хозарію, яка мала вплив як на політичний 

так і торгово-економічний  розвиток, як України і Європи та Азії, так і Переднього Сходу…  

Праця використовує джерельну базу, яка може бути корисною і для вивчення політичного, економічного та 

культурно-релігійного життя Української держави ІХ-XIV століть…». 

Точку зору з польської сторони, наголосив доцент Михайло Козак на цю працю ми вже знаємо, оскільки схвалив її 

вихід Інституту Полудньово-Всходній в Перемишлі, надамо тільки список розділів та карту з польського видання… 
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Слід наголосити, що праця зачіпає і історію Української держави IХ-ХIVстоліть, використовує давньоукраїнські 

джерела, «Літопис Нестора» та ілюстрації, своєрідно трактуючи всю історію українсько-єврейських відносин… 
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Тому для з’ясування цих українсько-єврейських відносин епохи давньої Української держави IХ-ХIV століть та 

Хозарського каганату мною запрошено визначного фахівця з цієї наукової проблеми, завідувача Кафедрою 

Українознавства, директора Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», доктора 

історичних наук, професора, академіка Академії Наук Вищої Школи України  Віктора  Святославовича Ідзьо.  

Хочу наголосити, що доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України Віктор 

Святославович  Ідзьо є яскравим сучасним представником української наукової історичної школи України: академіків 

Михайла Грушевьского - Івана Крип’якевича - Володимира Грабовецького, продовжує дослідження українських 

середньовічних історичних процесів, чому є підтвердження, це вихід його наукових монографій, що вийшли під 

грифом Міністерства освіти та науки України: «Українська держава в IХ-ХIVстоліттях» та цьогорічна в 2017 році 

«Русь-Україна в IХ-ХIVстоліттях» та багато інших…  

Хочу лиш наголосити присутнім, передусім гостям з США, що з усіми його працями з цієї проблематики можна 

познайомитися на сайті Інституту Східної Європи, який він очолює у Львові - www.easterneurope.nethouse.ua 

Слід наголосити, що з цієї наукової проблематики завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту 

Східної Європи при Університеті «Львівський Ставропігіон», доктор історичних наук, професор, академік Академії 

Наук Вищої Школи України Віктора Святославович Ідзьо неодноразово проводив у Львові Міжнародні наукові 

конференції, на яких я мав честь представляти Перемишльський відділ Українського Історичного Товариства в 

Польщі. Отже надаю слово для історичної наукової думки на працю професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії 

королівства жидівського в Європі», що вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, вченому з 

України, з Львова, завідувачу Кафедрою Українознавства, директору Інституту Східної Європи при Університеті 

«Львівський Ставропігіон», доктору історичних наук, професору, академіку Академії Наук Вищої Школи України  

Віктору Святославовичу Ідзьо. 

Шановні вчені Перемишльського відділення Українського Історичного Товариства в Польщі, шановні гості з 

США, шановний доценте Михайло Козак, дякую за можливість довести українську наукову точку зору на вище 

зазначену наукову проблему з україно-єврейських політичних та торгово-економічних відносин епохи Руси-України... 

Перед викладом свого наукового світобачення вітаю Вас з 25-ти літтям з часу утворення Об’єднання українців у 

Польщі та Українського Історичного Товариства в Польщі, бажаю нових громадських та наукових злетів! 

Що стосується праці професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», що 

вийшла в місті Перемишлі в Інституті Полудньово-Всходньому, наголошу: «VIII-ІХ століття нашої ери є часом 

зростання могутності як Хозарського каганату, так і часом зростання могутності Української держави...  

Українська держава в ІХ столітті формувалася в середовищі родового ладу в умовах протистояння Києву родових 

княжінь. Боротьба за Русь-Україну проходила в декілька етапів і була затьмарена кров’ю, оскільки тільки жорсткість і 

могутня військова сила могла об’єднати волелюбні українські племінні княжіння, що проживали від Дону до Карпат.  

У цій боротьбі Києву  за злучення в велику і могутню Українську державу протистояв Хозарський каганат, який не 

бажав першості  в торогово-економічній діяльності Українській державі, як в Східній Європі так і в Азії.  

Уже в епоху київських князів Аскольда і Діра зароджуються принципи політичної й економічної єдності проти 

зовнішніх політичних і торгово-економічних ворогів, зокрема і Хозарського каганату. Ці великі київські князі мріяли 

об’єднати територію від Карпат до Дону в Українську державу, однак, намагалися вирішити це мирним шляхом 

переговорів, а не шляхом насильного підкорення, зокрема Хозарського каганату, який вів агресивну політику та 

торгово-економічну війну щодо Києва…  

Сукупність фактів, які подають нам візантійські, арабські, хозарські, вірменські джерела ІХ століття, дають право 

стверджувати, що в ІХ столітті Русь-Україна була великою і добре централізованою державою, процес централізації 

якої  почав досягати рівності в порівнянні з політичною та економічною могутністю Хозарського каганату… 

Політична ситуація в час вокняжіння князя Олега в Києві була, як бачимо з аналізу джерел, стабільною. З Хозарією 

встановилися стабільні політичні та торгово-економічні відносини. Великий київський князь Олег, утвердившись на 

київському престолі, розпочав щодо сусідів досить агресивну політику. Володіючи всіма фіно-угрськими племенами, 

чудь, меря, слов’янами кривичі, словени новгородські, Смоленськом, Любечем, Києвом, великий київський князь 

Олег дуже швидко узалежнив від Києва всі слов’янські князівства до Карпат, окрім хорватів, які, як наголошує 

літописець, були йому “толковинами”, тобто союзниками. Власне, об’єднавши Русь-Україну з Новгородським, 

Смоленським княжіннями, фіно-угрськими народами майбутньої Володимиро-Суздальської землі, фіно-угорськими 

народами, які проживали від Уралу до Балтики, великий київський князь Олег, утвердивши столицю своєї великої 

держави в місті Києві, організував Українську державу за принципом абсолютної влади, тому джерела заслужено 

називають його на зразок володаря Хозарської держави -  «першим каганом руським». Безсумнівно, за таких обставин 

активна політична, торгово-економічна діяльність такого могутнього і войовничого володаря єдиної і міцної 

Української держави від Карпат по Дніпро, яка почала витісняти політичне та економічне домінування Хозарського 

каганату, стала помітною як в Європі, так і в Азії і налякала правителів Хозарського каганату, які почали активно 

протидіяти політичному і торгово-економічному зміцненню Української держави. Як наголошує літописець, першими 

князь Олег приєднав полян і древлян, а опісля розпочав хозарську війну, яка тривала з 884 до 885 року.  

В цей час великий київський князь Олег звільняє з-під влади Хозарського каганату сіверян і радимичів, направляє 

свої військові походи на Дністер та Південний Буг, де проживали уличі й тиверці та підкоряє їх Києву.  

Не зумів він побороти волинян і хорватів, які, однак, в наступних війнах з Візантією були його союзниками.  

http://www.easterneurope.nethouse.ua/
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Як бачимо, великий князь київський Олег у 886-887 роках об’єднав у єдину політичну систему – Українську 

державу, народи з різними ступенями феодального васалітету і став її першим правителем-каганом Руси-України.  

Прийнявши Київ, великий князь Олег доклав усіх сил, щоби забезпечити Українську державу стабільними 

торгово-економічними та політичними договорами з Візантійською імперією та Західною Європою. 

Таку ж політичну та торгово-економічну агресивну діяльність великий князь Олег проводив, щоб витіснити з 

європейських  та азійських торгових ринків, й щодо Хозарського каганату. 

В середині 60-х років Х століття, вже могутня Русь-Україна вступила на шлях довгих та затяжних війн, оскільки 

сусідні країни, зокрема Хозарський каганат, витіснив торгово-економічне та політичне проникнення Руси-України з 

ключових ринків Азії, Північного Причорномор’я та до Костянтинополя внаслідок слабкості політичної влади, часу 

правління Українською державою, великої княгині Ольги. Власне в цей час регіональні князі відчасти вийшли із 

покори центральної влади, відчасти, як радимичі та в’ятичі перейшли внаслідок завоювання, в підданство до 

могутнього Хозарського каганату.  Внаслідок складної політичної та торгово-економічної ситуації, яка склалася 

внаслідок ослабленням Української держави, новий володар Руси-України, великий київський князь Святослав 

Ігоревич розпочав велику війну з Хозарським каганатом, яка привела до падіння Хозарської держави і включення її 

території та торгово-економічної інфраструктури до складу Руси-України.  

Таким чином, як засвідчують джерела, Русь-Україна внаслідок військових експансій нового великого київського 

князя Святослава, знищенням Хозарського каганату, стає активним учасником торгово-економічних, політичних 

взаємин, особливо українсько-болгарських, українсько-візантійських в Південній, Східній Європі та Азії, а єврейсько-

хозарська еліта, яка була підкорена і переселена в Київ, стає в подальшому активним торгово-економічним 

компонентом переростання суто етнічної Української держави в Х столітті в Українську імперією з центром в Києві.  

За рядом висновків вчених, великий київський князь Святослав переселивши єврейсько-хозарську еліту в столицю 

Української держави місто Київ, надав їй великі привілей, які послужили торгово-економічному зростанню Києва… 

Що стосується праці професора Абрама Нагука Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі», то вона 

для нас українців може стати історичним надхненням налагодження сучасних дружніх україно-єврейських відносин…  

Завдяки аналізу приведених в праці джерел, ми можемо зрозуміти світобачення єврейського професора на вище 

анонсовану проблему україно-європейських, польсько-єврейських етнічних, політичних і економічних відносин…».  

 
Завідувач Кафедрою Українознавства, директор Інституту Східної Європи при Університеті «Львівський 

Ставропігіон», доктор історичних наук, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України  

Віктор Святославович Ідзьо під час перебування в Перемишлі 10 червня 2017 року   

в день обговорення праці професора Абрама Нагума Полака «Хозарія – дії королівства жидівського в Європі». 


