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В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ У НАУКОВОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ  

1920-х РОКІВ  
 

У статті досліджується участь і роль В'ячеслава Липинського в науковому житті української еміграції 1920-их 
років. Зокрема показане значення його історичних праць у формуванні державницького історіографічного напряму, 
проаналізована участь ученого в роботі Українського наукового інституту в Берліні, інших наукових установ, а та-
кож відображений процес формування наукової історичної школи Липинського. 

In the article participating and role of Vjyatsheslav Lypynskiy is investigated in scientific life of Ukrainian emigration of 
1920th. Value shown in particular him historical labours in forming of state historiography direction, analysed participation of 
scientist in-process the Ukrainian scientific institute in Berlin, other scientific establishments, and also represented process of 
forming of scientific historical school of Lypynskiy.  

 
Липинський В'ячеслав (Вацлав) Казимирович 

(05/17.04.1882 – 14.06.1931) – видатний український по-
літичний діяч, дипломат, історик, історіософ, публіцист, 
політолог, релігієзнавець, соціолог, теоретик консервати-
зму та ідеолог гетьмансько-монархічного руху. Його спа-
дщина стала доступною вітчизняним науковцям лише 
після проголошення незалежності України, а тому потре-
бує ретельного вивчення, як і сама громадська, політич-
на та наукова діяльність цієї непересічної постаті. Особ-
ливо непростим згадане завдання постає з огляду на те, 
що "багатогранність і багатоплановість діяльності й тво-
рчості В'ячеслава Липинського є причиною, що вичисли-
ти їх одним-двома словами неможливо" [1, с. 409].  

Наукове вивчення творчої спадщини та діяльності 
В. Липинського почалося ще за його життя – представни-
ками української еміграції, котрі розуміли значення генія 
В. Липинського і для розвитку української науки, і для 
становлення теорії українського державного будівництва 
[2, 3]. Майже одразу після його смерті – у 30-их роках 
ХХ століття – з'являється ще низка розвідок про внесок 
В. Липинського в науку, теорію і практику державотво-
рення [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Ці перші праці, присвячені 
В. Липинському, писали його соратники та однодумці. 

Після Другої світової війни в діаспорі спостерігаєть-
ся посилення інтересу до постаті В. Липинського та йо-
го ідей [10, 11, 12, 13]. Наступний важливий етап у ви-
вченні доробку визначного вченого – це створення у 
1963 році Східноєвропейського дослідного інституту 
імені В. Липинського у Філадельфії, де концентрувалися 
відповідні матеріали, зокрема архів діяча. У 1973 році 
цим інститутом було започатковано видання серії "В'я-
чеслав Липинський. Твори. Архів. Студії", що мала 
складатися з 25-ти томів. До середини 90-их років ХХ 
століття світ побачили 7 томів серії. Уже після прого-
лошення незалежності України до цієї видавничої дія-
льності інституту приєднався Інститут української архе-
ографії НАН України. На жаль, видання цієї серії дещо 
затягується, що негативно позначається на стані науко-
вих досліджень постаті та спадщини В. Липинського. 

У підрадянській Україні було накладено табу на ім'я 
В. Липинського, а тому лише з кінця 80-их – початку  
90-их років започатковано вивчення його творчого до-
робку. Першим офіційним науковим заходом стала 
конференція "В'ячеслав Липинський: історико-політо-
логічна спадщина і сучасна Україна", що відбулася 
1992 року, праці якої опубліковані [14]. Відтоді проведе-
но чимало наукових конференцій, читань, присвячених 
В. Липинському – ювілейних, щорічних [15]. Деякі з них 
стали традиційними.  

Як свідчить аналіз цих публікацій увагу дослідників 
насамперед привертає оригінальність та нетрадицій-

ність мислення В'ячеслава Липинського, котра яскраво 
проявилася в його історичній, політологічній, історіо-
софській, соціологічній спадщині. Однак, як цілком слу-
шно зауважив Ярослав Дашкевич, "біографією, атмос-
ферою його життя займаються рідко" [1, c. 411]. Виня-
ток становлять лише окремі статті Т. Осташко, Ю. Те-
рещенка, І. Гирича [16], а також праці Д. Вєдєнєєва [17] 
та К. Галушка [18]. Остання навіть містить розділ "Жит-
тєвий шлях Липинського", де досить стисло для моно-
графічного дослідження розглядаються основні віхи 
життя видатного українського діяча. 

Метою нашої наукової розвідки є висвітлення участі 
В. Липинського в науковому житті української еміграції 
20-их років минулого століття, адже саме тоді Липинсь-
кий остаточно сформувався як зрілий учений-історик та 
й інші свої наукові зацікавлення розвинув саме у цей 
період свого життя. 

Народився В'ячеслав Липинський у с. Затурці на 
Волині в польській шляхетській родині. 1902 р. закінчив 
Київську класичну гімназію, де зблизився з україно-
фільським середовищем, увійшовши до українського 
гуртка у польській гімназіальній громаді, котрий пізніше 
з'єднався з православними українськими гімназистами 
в єдину гімназіальну громаду. Хоча фах агронома і со-
ціолога здобуває в університетах Кракова і Женеви, 
часто буває в Україні, а з липня 1913 р. оселяється на 
власному хуторі Русалівські Чагари (поблизу Умані). 

Уже тоді Липинський усвідомлював необхідність по-
вернення українському народові, який "живе, хоче жити і 
буде жити як народ незалежний", його еліти, котру він 
убачав у спольщеній та польській шляхті в Україні. Він 
вважав, що шляхті необхідно визначитись: буде вона з 
народом, зійде з позиції колонізаторів чи опиратиметься 
ходові історії. Цю альтернативу Липинський сформулю-
вав у брошурі "Шляхта на Україні: її участь в житті украї-
нського народу на тлі його історії", котра вийшла друком 
у 1909 році в Кракові. Цій же меті були підпорядковані й 
статті до журналу "Przegląd Krajowy", що видавався з 
1909 р. протягом року в Києві з ініціативи та за безпосе-
редньою участю Липинського. Паралельно вчений до-
сліджував історію України, а власні наукові розвідки пуб-
лікував згодом у редагованому ним альманасі "Z dziejów 
Ukrainy" (Краків, 1912). Його вважають фундатором дер-
жавницької школи української історичної науки. 

Напередодні Першої світової війни брав участь в орга-
нізації за межами Росії українського політичного центру, 
пізніше, вже без участі Липинського, трансформованого в 
Союз Визволення України (1914 р.). Під час війни служив у 
війську. На початку визвольних змагань інкримінував соці-
ал-демократам брак державницької волі і взяв участь в 
організації на Полтавщині Української Демократичної Хлі-
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боробської партії, для якої підготував програму (1917 р.). 
За часів гетьманату та Директорії – посол України у Відні. 
Після демісії залишився в Австрії. В еміграції ініціював та 
очолював консервативно-монархічну політичну організа-
цію – Український Союз хліборобів-державників. Видавав 
неперіодичні збірники "Хліборобська Україна" (1920 – 
1925 рр.), де друкувався його історіософський трактат 
"Листи до братів-хліборобів". 

Наприкінці свого життя В. Липинський розійшовся у 
поглядах з частиною членів УСХД на чолі з гетьманом 
П. Скоропадським і оголосив про розпуск організації. 
Натомість разом з однодумцями В. Кучабським, В. За-
лозецьким, М. Кочубеєм, Р. Метельським, М. Савур-
Ципріяновичем 18 серпня 1930 року заснував нову орга-
нізацію – "Братство українських класократів-монархістів, 
гетьманців". Вона мала на меті зберегти чистоту ідеї, 
творцем якої був В. Липинський. Помер 14 червня 
1931 р. від тривалої тяжкої хвороби – туберкульозу леге-
нів, якою хворів ще з часів першої світової війни. 

Саме в еміграції В. Липинський повернувся й до іс-
торичних досліджень, котрі були перервані Першою 
світовою війною та періодом Української революції 
1917 – 1921 рр. На основі матеріалів із альманаху 
1912 р. "Z dziejów Ukrainy" ("З історії України") підготу-
вав монографію "Україна на переломі. 1656 – 1959. 
Замітки до історії українського державного будівництва 
в XVII ст." (1920 р.). Видана вона була Українським со-
ціологічним інститутом у Відні, котрий в той час, як ві-
домо, очолював патріарх української історичної науки 
М.С. Грушевський. Цей факт свідчить про значимість 
дослідження В. Липинського та відповідну оцінку, яку 
воно отримало серед українських наукових кіл. Із при-
воду цієї монографії Д. Дорошенко згодом писав, що 
"вона є найсильнішим і найважнішим з усього, чим по-
значився в новій українській історіографії великий 
здвиг, який зробила в ній революція й відродження 
української державности" [19, с. 43]. 

У 1923 – 1924 роках В. Липинський брав активну 
участь у діяльності віденської Ліги української культури, 
котра об'єднувала українську студентську молодь та нау-
ковців в Австрії. Очолював цю організацію колишній мі-
ністр закордонних справ в уряді УНР Сергій Шелухін. 
Установчі документи Ліги подають перелік осіб, котрих 
"треба було обрати до дійсних членів" цієї організації. У 
цьому списку першим стоїть прізвище Липинського [20]. 
На жаль, хвороба не дозволила працювати вченому без-
посередньо у Відні [21]. Однак він згадується у докумен-
тах як один із "найближчих співробітників" Ліги, зокрема з 
проблем історії громадської думки в Україні [22]. 

Про авторитет В. Липинського як історика-науковця 
свідчить також той факт, що він був одним із перших за-
прошений на викладацьку роботу до Українського вільного 
університету у Відні [23]. У січні 1921 року В. Липинський 
відповів на це запрошення фактичною згодою, зазначив-
ши у листі, що готовий прочитати курс лекцій з історії ге-
тьманування Б. Хмельницького [24]. Однак хвороба зава-
дила йому втілити цю можливість у життя. 

У 1923 – 1926 роках тісну співпрацю В. Липинський 
мав також і з Українським історико-філологічним това-
риством у Празі, котре організувалося у травні 
1923 року. 7 жовтня 1924 року учений був обраний дій-
сним його членом [25]. Крім Липинського дійсними чле-
нами товариства були такі українські науковці, як 
Д. Антонович, С. Шелухін, Д. Чижевський, С. Смаль-
Стоцький, В. Щербаківський, В. Петров, І. Огієнко, 
Д. Дорошенко та інші. Вчений надсилав періодично ту-
ди свої науково-історичні доповіді [18, с. 77]. 

У 1925 – 1926 роках незважаючи на тяжку хворобу, 
а також на те, що основна увага та зусилля В. Липинсь-

кого були спрямовані на обґрунтування ідеології геть-
мансько-монархічного руху, вчений продовжував і вла-
сні науково-історичні студії. У цей час з'являється його 
розвідка "Релігія і церква в історії України", написана в 
1923 році на прохання публіциста і правника Осипа 
Назарука, котрий представляв гетьманський рух у Ка-
наді та США [18, с. 77]. Ця праця присвячена питанням 
ролі церкви, а також співвідношення релігії та політики 
в житті українського суспільства. Тоді ж В. Липинський 
закінчив і свій політологічний трактат "Листи до братів-
хліборобів", що вийшов окремою книгою у 1926 році в 
Берліні. Цю працю той же таки О. Назарук назвав блис-
кучою за ясність, сміливість та проникливість думок, 
знайшов у ній вперше сформульовану державницьку 
концепцію української історії. 

Із жовтня 1926 до жовтня 1927 року життя В. Липин-
ського пов'язане з Берліном, куди він переїздить із Авс-
трії (м. Райхенау), де мешкав із початку своєї еміграції. 
Причиною переїзду стало заснування Українського нау-
кового інституту в Берліні (далі – УНІ-Б), очолювати 
кафедру та викладати в якому його було запрошено. 
Заснований УНІ-Б був заходами гетьмана П. Скоро-
падського (як філія Берлінського університету Фрідріха 
– Вільгельма) на кошти німецького уряду і разом із 
Українським вільним університетом, Високим педагогі-
чним інститутом (Прага) та Господарською академією 
(Подєбради) став упливовою науковою установою 
української еміграції. 

Очолити інститут був запрошений колишній міністр 
Української Держави і близький друг В. Липинського 
професор Д. Дорошенко, який обіймав цю посаду з мо-
менту відкриття і до 1931 р. Він багато зробив для ор-
ганізації УНІ-Б та в перші роки його діяльності. У листі 
до Липинського Дорошенко писав: "Скільки я зрозумів, 
ті, що погоджуються підтримувати інститут матеріаль-
но, хотіли б бачити в ньому філію чи секцію російсько-
го інституту" [26, с. 103]. Йдеться про погляд німець-
ких урядових кіл щодо формату цієї установи, який 
вони висловлювали під час проведення підготовчої 
роботи із заснування УНІ-Б. 

Український науковий інститут мав виправдовувати 
свою назву і своє завдання, адже за критерій діяльності 
його членів і співробітників передусім бралася науко-
вість. Треба було зважати і на аналогічний Російський 
науковий інститут. Із цього всього випливало, що спра-
ва з кадрами співробітників стояла дуже гостро. Як пи-
сав Д. Дорошенко до В. Липинського: "На жаль нема 
людей. Де ми їх візьмемо? І я боюся, що коли ми буде-
мо прикладати дуже гострі вимоги "політичної благона-
дійності", то зостанемося без людей. Ми не в себе до-
ма, всі в одній державі, – написав комусь, той сів і при-
їхав. Тут же коли вам хто потрібний, то ловіть його і 
тягніть, бо як попаде в яку іншу ямку, то не завжди й 
вилізе. І де вже тут довго ждати, коли людей доведеть-
ся стягати кого в Польщі, кого у Чехії, кого у Совдепії, а 
кого, може, і у Америці" [26, с. 234 – 235]. 

Урочисте відкриття інституту відбулося 10 листопада 
1926 року. У церемонії, крім представників німецької нау-
ки, міністерства освіти, ректора Фрідріх – Вільгельм уні-
верситету, була присутня вся українська колонія Берліна, 
починаючи від колишнього гетьмана і закінчуючи ново-
прийнятим українським студентством. Свято мало над-
звичайно урочистий характер. Виголошувалися промови 
численних представників, зачитувалися привітальні лис-
ти, телеграми та реферат директора інституту Д. Доро-
шенка "Історія взаємин України і Німеччини від старих 
віків княжої доби по нинішній день" [27, с. 12].  

Згідно з ухваленим статутом УНІ-Б мав сприяти пере-
дусім розвитку та поглибленню досліджень життя україн-
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ського народу в його минулому і сучасному, а також допо-
магати культурній співпраці, налагодженню стосунків між 
українськими та західноєвропейськими вченими [28]. 

УНІ-Б мав представляти в Німеччині українську нау-
ку, слугувати розвитку та поглибленню досліджень у 
галузі українознавства. Провід інституту намагався ви-
кликати зацікавлення українськими справами німецької 
інтелектуальної еліти, знайомити з досягненнями украї-
нських учених. Завданням інституту було й опікування 
українською молоддю, що студіювала в Німеччині.  
УНІ-Б налагодив і надавав їй матеріальну й академічну 
допомогу. Першими дійсними членами інституту стали 
професор В. Липинський, доктори І. Мірчук та В. Зало-
зецький [27, с. 12]. 

Наукова корпорація УНІ-Б відповідно до статуту 
складалася з членів звичайних, які посідали одну із до-
слідницьких кафедр при інституті та вели в ньому по-
стійну наукову роботу, а також членів надзвичайних, 
котрими могли бути не лише українські вчені, а й зару-
біжні, які займалися проблемами українознавства або 
слов'янознавства взагалі [29]. 

Серед звичайних або дійсних членів інституту оби-
рався постійний професор, який очолював певну кафе-
дру й організовував наукову працю звичайних і надзви-
чайних співробітників цієї кафедри, добирав кандидатів 
на стипендії серед молодих українських дослідників. В 
інституті було створено 4 кафедри: української історії 
(завідувач – Д. Дорошенко), української державності 
(завідувач – В. Липинський), релігійних відносин (заві-
дувач – І. Мірчук), історії матеріальної культури (завіду-
вач – В. Залозецький) [30, с. 23]. 

Найактивнішою в УНІ-Б була кафедра української 
державності, яку протягом року очолював В. Липинсь-
кий. Крім звичайних членів кафедри – В. Липинського, 
Д. Олянчина, її надзвичайними членами були обрані 
професори С. Томашівський, який мешкав у Львові і 
В. Старосольський, який на той час жив у Празі. 

В. Липинський протягом року роботи в інституті 
окремою книгою опублікував свої "Листи до братів-
хліборобів", підготував лекційний курс "Основи теорії 
форм держави та уряду" (це було і темою його науково-
дослідницької роботи відповідно до затвердженої в УНІ-
Б наукової програми), керував роботою семінару з пи-
тань історії боротьби України за державну самостій-
ність. Він сам та члени його кафедри читали лекції, 
присвячені різноманітним темам із галузі політичних 
наук. Зокрема, лекції на такі теми: "Теорії форм держа-
ви та уряду", "Монархічні традиції на Україні" 
(В. Липинський), "До питання про форми держави", 
"Б. Кістяківський і його становище щодо російської соціо-
логічної думки" (В. Старосольський), "З матеріалів про 
німецько-українські політичні стосунки" (Д. Олянчин), 
"Епохи української історії" (В. Кучабський) та ін. [31, с. 104]. 

При УНІ-Б під керівництвом професорів готувалась 
до своєї майбутньої наукової кар'єри група стипендіатів. 
Для їх утримання інститутом, німецькими міністерства-
ми і фінансистами виділялись відповідні кошти. Вища 
категорія стипендіатів складалася з молоді, здатної 
самостійно навчатися і робити досліди. Серед них 
Д. Олянчин, К. Чехович, І. Лоський, М. Гнатишак, Бази-
левський, П. Вергун, В. Кучабський, Б. Крупницький, 
Р. Диминський, Леонович [32, с. 64.]. 

Друга категорія стипендіатів складалася з "обдаро-
ваних і старанних студентів української національності", 
які були зараховані в різні університети Німеччини – в 
Берліні, Кілі, Кенігсберзі, Лейпцигу, Геттінгені. Під кері-
вництвом В. Липинського працювали студенти-стипен-
діати першої категорії (із закінченою вищою освітою). 
Одним із його учнів був Домет Олянчин, який вивчав у 

державному архіві матеріали з історії України, дослі-
джував питання господарських стосунків між Україною і 
Німеччиною у ХVІІ ст., друкував праці у галузі госпо-
дарської історії України, зокрема з історії зовнішньої 
торгівлі України з Бреславом, Лейпцигом, Балтикою, 
Кримом [31, с. 106]. 

Дисертацію свою Д. Олянчин присвятив діяльності 
Григорія Сковороди. Дослідницькі праці Д. Олянчина 
ґрунтуються на сумлінному вивченні архівного матеріа-
лу і є кращими зразками історичних праць з історії тор-
гівлі України [33]. Пізніше, в 30 – 40-ві рр. він присвятив 
кілька своїх праць добі Хмельниччини. Можливо, у цьо-
му також слід убачати вплив В. Липинського, адже його 
найвагоміші історичні монографії та розвідки також сто-
суються доби Хмельниччини. В усякому разі не викли-
кає сумніву той факт, що В. Липинський на час роботи в 
УНІ-Б був авторитетним українським істориком, що по-
чинав формувати власну наукову школу, адже під його 
науковий вплив потрапив цілий ряд учених 
(В. Кучабський, С. Томашівський, Д. Олянчин), котрі 
вслід за Липинським представлятимуть саме держав-
ницький напрям української історіографії. 

Так уже після від'їзду В. Липинського з Берліна на-
зад до Австрії при УНІ-Б організувалося Українське 
академічне товариство – науковий гурток молодих укра-
їнських учених і студентів. Функціонувало воно з 1928 
по 1931 рік. У ньому займалися переважно вивченням 
політології, зокрема політичної історії України. Очолю-
вали товариство доктори наук В. Кучабський та 
Д. Олянчин. Основні завдання товариства викладені в 
його статуті, де зазначалося, що воно намагатиметься 
допомагати своїм членам в організації наукових дослі-
джень, наукових конференцій. А кінцева його мета – 
підготовка молоді до праці по вирішенню завдань держав-
ного будівництва в Україні, зміцненню співробітництва між 
студентами та випускниками університетів Галичини і ти-
ми, що перебували в еміграції, з одного боку, і Українсь-
ким науковим інститутом у Берліні – з другого [34]. 

До участі в роботі товариства запрошувалися моло-
ді українські вчені та студенти, які навчалися в інституті 
або продовжували тут свої наукові дослідження. Перед 
тими, хто хотів бути членом товариства, ставилися ви-
сокі вимоги. Це стосувалося передусім рівня політичної 
та професійної підготовки як необхідної умови активної 
участі в справах державного будівництва в Україні [35]. 

На засіданнях товариства читалися наукові доповіді 
та реферати відповідної тематики ("До історії українсь-
кої політичної думки на Правобережжі в ХІХ ст." 
(І. Лоський); "Українство у світлі демократично-
соціалістичної та гетьманської ідеології" (Д. Олянчин); 
"Західна Україна в боротьбі з Польщею і більшовизмом" 
(В. Кучабський), "Становлення нації" (М. Демкович-
Добрянський); "Завдання української політики" 
(О. Бать), "Українська політика" (З. Пеленський); "Ідео-
логія українського пласту" (П. Ісаєв) [36]. Зокрема, 
7 лютого 1929 року Д. Олянчин виступав на засіданні 
товариства з рефератом "Поняття імперіалізму". Автор 
у доповіді розвинув розуміння слова "імперіалізм" із 
точки зору "модерних філософів та розгорнув перспек-
тиви імперіалістичної політики для України, посилаю-
чись головно на цитати з "Листів до братів-хліборобів" 
В. Липинського" [37]. 

На жаль, після від'їзду на вимогу лікарів В. Липинсь-
кого з Берліна його хвороба швидко прогресувала і він 
до кінця життя вже не мав можливості брати активної 
участі у діяльності наукових установ та товариств. Але 
на той час його ім'я вже увійшло в науку як ім'я фунда-
тора державницького напряму в українській історіогра-
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фії, видатного політолога та соціолога, що започатку-
вав власну наукову школу. 

Отже, як бачимо, В. Липинський у 20-х роках ХХ сто-
ліття був не лише засновником та ідеологом консервати-
вного монархічно-гетьманського руху, а й відігравав важ-
ливу роль у науковому житті української еміграції.  
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БАГАТОШЛЮБНІСТЬ У ПОВСЯКДЕННОМУ ПОДРУЖНЬОМУ ЖИТТІ МИРЯН  

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII СТ.  
 

У статті досліджено проблему багатошлюбності серед мирян Російської імперії XVIII ст., як один із прикладів 
порушення шлюбно-сімейних норм. Особливу увагу акцентовано на поширеності цього явища в повсякденних 
практиках соціуму.  

The problem of polygamy among the laymen of the Russian empire in the 18-th century is explored in the article. It was 
violation of marriage-family relations. The special attention is paid to prevalence of this phenomenon in everyday practices 
of society.  

 
Через різні обставини приватна сфера, неофіційний 

побут людей тривалий час залишалися на маргінесах 
наукових інтересів дослідників. Разом з тим вони стано-
влять собою найважливішу складову існування індивіда, 
актуальними з точки зору вивчення повсякденного життя 
соціуму. Без урахування інтимно-особистісної сфери 
життя людей не може бути відтворена дійсна модель 
розвитку і функціонування певного суспільства. Слід за-
значити, що сім'я є тим мікрокосмом кожного соціуму, в 
якому найвиразніше виявляються міжстатеві стосунки. 
Ця проблема надзвичайно актуальна для вітчизняної 
науки, адже в літературі шлюбно-сімейні відносини ран-
ньомодерного суспільства майже не досліджувалися. 
Проте аналіз шлюбно-сімейних відносин дає можливість 
зрозуміти не лише суспільні, культурні, моральні цінності 
минулого, але й деякі закономірності сучасності.  

Базовим елементом шлюбу, згідно з церковним 
ученням, є християнська любов, яка передбачає духов-
не, а не фізичне начало. Оскільки шлюб являв собою 
священний союз чоловіка та дружини, який мав тривати 
все життя, будь-які спроби його розірвання розглядали-
ся священнослужителями як посягання на християнську 
ідею про єдність сім'ї. Тож Церква за підтримки держа-
ви формувала ідеальну модель шлюбної поведінки, 
пропагуючи пожиттєвість шлюбу, і забороняла розлу-
чення. Однак у реальному житті розлучення подружніх 
пар були не рідкісним явищем. Одним із найбільш по-
ширених способів припинення шлюбу було визнання 
його недійсним через багатошлюбність або бігамію, 
тобто укладання повторного шлюбу за існування пер-
шого, законного, не припиненого.  

Слід зауважити, що багатошлюбність можна тракту-
вати і як привід для розлучення, і як причину визнання 
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