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Ярослав Федорук

Опонентський відгук 
Омеляна Пріцака 
на кандидатську дисертацію 
«Туреччина та її васали 
у відносинах 
з Богданом Хмельницьким 
у 1654 році» (1996)

Працюючи на початку 1990-х років у Львівському відділен-
ні Інституту української археографії та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського НАН України під керівництвом Ярослава 
Дашкевича, ми часто відчували, що він намагався ввести нас 
у середовище своїх давніх друзів і колег, з якими перебував 
у близьких стосунках протягом багатьох років. Однією з та-
ких фігур був Омелян Пріцак, який відігравав особливу роль 
у творчій біографії Ярослава Романовича. У 1960–1970-х ро-
ках Пріцак допомагав йому з публікацією статей на Заході, а 
в 1970-ті роки разом зі своїми вірменськими друзями з Гар-
варда намагався викликати опального історика з України до 
США для викладання курсу історії українсько-вірменських 
зв’язків1. Їхні відносини залишалися довірливими, теплими й 
на межі 80–90-х років, а також у роки незалежної України. Ве-
ликою симпатією перейняті спогади Ярослава Дашкевича про 
Омеляна Пріцака, а їхнє змістовне листування ще чекає на 
свого видавця. «...Ці десятки листів Омеляна, писаних часом у 
дуже важкий для нього час — складних операцій, хвилювань 
за матір, несправедливих і часто дуже ненаукових нападів на 
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нього чужих і своїх, листів, заповнених дослідницькою інфор-
мацією, відомостями про свої плани і наміри, вдумливими і 
глибокими порадами та пропозиціями для мене — станов-
лять тепер золотий фонд мого епістолярного архіву», — писав 
Ярослав Романович2.

З Омеляном Пріцаком я вперше зустрівся у Славському на 
«круглому столі» істориків у вересні 1990 р., де він відкривав 
це зібрання проблемною доповіддю про Київську Русь і потім 
брав участь у дискусіях майже після всіх доповідей інших іс-
ториків, зокрема й Ярослава Дашкевича «Україна і Схід». У по-
вітрі славських виступів та дискусій витала ідея утворення в 
Україні при Академії наук або одному з університетів науково-
го осередку з вивчення сходознавства (виступи Я. Дашкевича, 
В. Остапчука) й відновлення журналу «Східний світ» (виступ 
А. Жуковського)3.

Проте нагода особисто познайомитися з Омеляном Пріца-
ком виникла в мене після того, як на початку 90-х років, пра-
цюючи в архіві Інституту суспільних наук АН України, мені 
трапилися до рук його листи до Івана Петровича Крип’якевича 
за 1939–1940-і роки. У той час, досліджуючи біографію істори-
ка Василя Гарасимчука, в мене з’явилася думка звернутися до 
Пріцака за його спогадами про ту епоху. Адже він залишався 
ледь не єдиним істориком, який ще з довоєнних часів працю-
вав з Гарасимчуком і добре його знав (Ярослав Романович 
свідчив мені, що сам пам’ятав Гарасимчука з гімназійних ро-
ків, але дуже фраґментарно й невиразно).

Навесні 1993 р., захопивши з собою машинопис статті про 
Гарасимчука, я зайшов у кабінет Омеляна Пріцака в Інституті 
сходознавства ім. А. Кримського НАН України. У розмові між 
іншим згадав, що саме зараз завершив працю про міжнародні 
зв’язки Богдана Хмельницького у 1648–1649 рр., зокрема і з 
Османською імперією, яка була моєю дипломною роботою, і 
показав також цей машинопис. 

Епоха Хмельниччини була однією з пріоритетних у його 
наукових зацікавленнях. Омелян Йосипович похапливо взяв 
машинопис, не чекаючи навіть прохання переглянути, і на 
якесь моє ніякове застереження категорично й енергійно від-
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повів, що старше покоління повинно передавати свій досвід і 
знання молодшому. З такою його яскравою рисою — великим 
і нестримним бажанням поділитися своїми знаннями — мені 
не раз ще доводилося стикатися в майбутньому. У цьому піз-
навався той Пріцак, який був натхненним організатором істо-
ричної науки і засновником власної школи істориків.

За декілька днів ми знову зустрілися у тому самому кабінеті. 
Омелян Йосипович додав кілька суттєвих штрихів до портрета 
Гарасимчука, яким він на схилі літ запам’ятався тодішньому 
двадцятилітньому історикові. Водночас він просив мене зняти 
для нього ксерокопії своїх листів до І. Крип’якевича за 1939–
1940 рр., цитати з яких наводилися в тексті статті. 

Потім розмова перенеслася до іншого машинопису. Прі-
цак мав особливий інтерес до міжнародної політики України 
1648 р. не лише тому, що колись у повоєнний час на основі 
османської хроніки Наїми писав дослідження про протекто-
рат турецького султана над Україною у перші місяці повстан-
ня Богдана Хмельницького4. Річ у тім, що саме у 1993 р. у 
другому випуску «Українського археографічного щорічника» 
невдовзі мав вийти друком його полемічний матеріал на ту 
саму тематику, — відповідь польському історикові Зиґмунту 
Абрагамовичу у їхній дискусії5. О. Пріцак нагадав, що його 
давня стаття про хроніку Наїми із «Записок НТШ», якою я ко-
ристувався, була видана з помилками і повніший текст друку-
вався німецькою мовою в журналі «Oriens» у 1953 р.6.

Кілька років тому авторський примірник «Записок НТШ» 
1948-го року з багатьма власноручними правками цієї важ-
ливої для вивчення епохи Хмельниччини статті О. Пріцака 
попав мені на очі, пройшовши довгий шістдесятилітній шлях 
з Німеччини до Гарварда через Едмонтон до Києва. Сьогодні 
цей збірник статей зберігається в Науково-дослідному цен-
трі орієнталістики ім. О. Пріцака Національного університе-
ту «Києво-Могилянська академія». Резююмуючи ці свої чис-
ленні зауваження, у 1948 р. Пріцак робив дописку на аркуші 
з ерратою до статті: «Dem Verf[asser] dieses Aufsatzes hat die 
Korrektur desselben nicht vorgelegen. Daher die Missverständnisse 
bei der Transkription, die Druckfehler, die Textentstellungen etc. 
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O[melian] P[ritsak]». («Авторові цього твору не було показано 
його коректу. Звідси — непорозуміння з транскрипцією, по-
милками друку, спотворення тексту etc. О[мелян] П[ріцак]».)

Восени того самого 1993 р. відбувся творчий вечір Омеля-
на Пріцака у Львові в театрі ім. Марії Заньковецької, на яко-
му через Ярослава Ісаєвича я передав для нього ксерокопії 
тих його листів, про які він мене просив у Києві. На академії 
я вперше почув від нього ту фразу, яку він часто повторював 
при різних нагодах. Вона стосувалася його виховання як істо-
рика й науковця. Вважаючи Івана Крип’якевича своїм учите-
лем, Омелян Йосипович нав’язував таким чином до традицій 
Михайла Грушевського. У цьому сенсі духовної єдності по-
колінь він говорив про себе, як про онука останнього7. Таке 
єднання поколінь істориків виявилося дуже виразно в його 
дбайливому ставленні до молоді. Це було видно навіть у його 
манері спілкування, яку він вів завжди з живим блиском очей, 
зацікавленням до самої бесіди, небуденною увагою і влучни-
ми порадами. 

Ще одна наша зустріч відбулася десь після дворічної пере-
рви. У жовтні 1995 р. я знову прийшов до Інституту сходо-
знавства, щоб нагадати Омелянові Йосиповичу про статтю до 
Ювілейного збірника на пошану Ярослава Дашкевича «Mappa 
Mundi» і разом з тим попросити його бути опонентом на захис-
ті моєї дисертації про взаємини Османської імперії, Криму та 
інших васалів султана з Богданом Хмельницьким після Пере-
яславської ради 1654 року. Дата самого захисту мала затвер-
джуватися на вченій раді нашого Інституту наступного місяця, 
отож це питання було для мене вкрай важливим. Застав його 
в приймальні Інституту сходознавства на порозі перед кабіне-
том і, власне, поки я вів мову про його статтю, він стояв коло 
дверей, терпеливо чекаючи, коли завершу свою редакторську 
місію. Відчувалося, що йому було нудно це слухати і що його 
часто тіпали різні відвідувачі з приводу якихось матеріалів до 
збірників. Однак, коли я дістав чорновий текст своєї дисертації, 
у ньому знову пробудився той самий хист талановитого органі-
затора науки. Небайдужий інтерес людини до свіжої думки — 
ось, що запам’яталося тоді в його живому погляді. 
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Тональність розмови й самої зустрічі змінилася миттєво. 
Відчинивши двері свого кабінету й наближаючись до столу, 
Пріцак прямо на ходу перегортав аркуші рукопису і швидко 
пробігав очима текст: 

— О, я не знав, що ви й цим займаєтеся! — невільно вихо-
пилося в нього, коли він уже сідав за стіл.

Відтоді ми зустрічалися частіше. Омелян Йосипович не 
будував стіну зі своїми учнями, студентами або просто таки-
ми випадковими відвідувачами, до яких я залічував себе. Він 
був дуже доступний, з невимушеною манерою у ставленні до 
людей. Пріцак запрошував до себе додому на вул. Тарасівську, 
куди я приносив йому дисертацію, нові видання зі Львова (як-
от, «Україну в минулому» та інші), забирав свої машинописи-
чернетки і т. д. 

У листопаді 1995 р. перед самим затвердженням дисертації 
до захисту я прийшов на семінар в Інститут сходознавства, де, 
пригадується, виступ мав Даріуш Колодзєйчик з Варшави. Прі-
цакові залежало, щоб мій захист відбувся не в січні 1996 р., як 
спершу планувалося, а пізніше, оскільки у грудні він виїжджав 
на три місяці до США. У кінцевому підсумку дату було призна-
чено на 29 лютого 1996 р. і відсутність Омеляна Йосиповича 
в Україні напередодні захисту створювала мені деякі клопоти. 
Однак усе обійшлося. Перебуваючи у США він пам’ятав також 
про свій обов’язок в Україні, і це також було промовистим 
штрихом до його характеру. Залишатися обов’язковим у де-
талях у своєму ставленні до людей, коли йдеться про важливі 
для них справи, — ця риса не така вже й поширена в сучасно-
му світі.

Омелян Йосипович прилетів до Києва ввечері 28 лютого, 
саме напередодні захисту. Мій дзвінок до нього на вул. Тара-
сівську:

— Не переживайте, — каже, — я вже тут. Щойно пересту-
пив поріг з аеропорту. Завтра буде все добре.

Наступного дня він прийшов на захист на вул. Пугачова, де 
тоді розміщувався наш Інститут, після важкого перелету через 
океан, абсолютно ще не адаптувавшись до київського часу. 
Знаючи стан його здоров’я, я відчував тоді перед ним особли-
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ву вдячність і зобов’язання за це. Обговорення дисертації і 
його зауваження, що висловлювалися тоді, не були простою 
формальністю — вони стали у великій пригоді під час підго-
товки монографії, що вийшла того самого року з доповненим 
розділом про вплив європейських країн на політику України. 
Усі вони були враховані у надрукованому тексті книжки8. 
Майже всі видання, яких не було в бібліотеках України, з іс-
торії Османської імперії, Криму, народів Північного Кавказу 
та інші, перелічені Пріцаком у його відгуку і не використані 
мною у дисертації, я знайшов у Віктора Остапчука в його ба-
гатій на європейські видання книгозбірні.

Свій відгук Омелян Пріцак передав мені на захисті в руко-
писі, оскільки не встиг був його передрукувати. Коли через 
кілька тижнів я знову зайшов до нього в Інституті сходознав-
ства з машинописом цього відгуку, то, уважно його вичитав-
ши, він з добру годину ділився своїми міркуваннями щодо 
східної політики Б. Хмельницького:

— На захисті я запитав у своєму виступі, а ви мені не відпо-
віли. Тепер я у вас ще раз питаю: чи Хмельницький мав запро-
шення від хана на Жванецькі переговори? — почав був Пріцак 
цю бесіду.

Усе його обличчя в той момент було наповнене властивою 
йому енергією. Подумки я знову відзначив його виняткову не-
байдужість, яка мене найбільше вразила в ньому ще під час 
нашої першої зустрічі. Омелян Йосипович здебільшого слу-
хав, задавав питання, щось поправляв своїми репліками й 
мені на мить здалося, що я надмірно захоплююся цією довгою 
розмовою, зловживаючи його часом.

Уже багато років після цього я зрозумів глибше, чому він 
з таким інтересом випитував у мене про Жванецьким мир 
1653 року. На якомусь етапі з плином тих років у моїх руках 
опинилася його стаття «Жванецьке перемир’я (1653 р.) за ту-
рецьким хроністом Наіма-ю», видана ще в 1946 р. у рідкісному 
сьогодні ДіПівському виданні у Німеччині9. Писав він її тоді в 
контексті своїх наукових зацікавлень османськими хроніками 
кінця XVII — початку XVIII ст., вибірки з яких до історії Украї-
ни і Східної Європи в цілому готував до друку. 
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Невдовзі, десь за місяць передавав О. Пріцакові верстку 
його статті на вичитку до збірника на пошану Я. Дашкевича, 
четвертий розділ до своєї книжки про європейську політику та 
інше. Однак перечитати цю частину монографії він не встиг, 
бо десь у той час знову виїжджав до США. 

Ще декілька разів ми зв’язувалися по телефону. Питав 
мене, чи я користувався статтями Богдана Кентржинського, 
а якщо не знаю шведської мови, то чи не міг би я пошукати 
перекладача, аби їх видати (про це я пізніше говорив у Києві 
з головою Фундації Ольжича Миколою Плав’юком). О. Пріцак 
просив мене не губитися й підтримувати з ним зв’язки:

— Будьмо в контакті, — це були його слова.
Останні мої «зустрічі» з О. Пріцаком відбувалися вже зао-

чно під час впорядкування домашнього архіву І. Крип’якевича. 
Тут виявлялася і фіксувалася кожна згадка про О. Пріцака10. 
Це, насамперед, його листи й вітальні поштівки з Німеччини, 
згадки про нього в листах від НТШ до І. Крип’якевича (1939) 
або від І. Крип’якевича до А. Кримського (1940), реєстри до-
кументів Івана Мазепи, укладені під час праці у Львівському 
відділі Інституту історії АН УРСР у 1940–1941 рр., «Curriculum 
vitae» і «Mein Lebenslauf» разом з науковими звітами (1942) та 
інші матеріали. У 1950–1960-х роках, здогадуючись, що його 
листи до І. Крип’якевича можуть перечитуватися у відповід-
них радянських органах, О. Пріцак пересилав їх до Івана Пе-
тровича також і через свою матір Емілію Пріцак, яка прожи-
вала тоді у Тернополі11. 

Такими світлими залишаються у пам’яті короткі зустрічі 
з О. Пріцаком. Вони міцно закарбувалися у моїй свідомості. 
Нижче подаємо текст його опонентського відгуку на дисерта-
цію, що захищалася 29 лютого 1996 р. Оригінал зберігається 
сьогодні в його архіві у Науково-дослідному центрі орієнталіс-
тики ім. О. Пріцака Національного університету «Києво-Мо-
гилянська академія». Текст друкується без мовного втручання 
і змін у правописі, за винятком пунктуації.
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В І Д Г У К

Дисертація Ярослава Федорука присвячена вибраним поді-
ям одного року, 1654. На його думку, таке вузькохронологічне 
дослідження дозволяє ґрунтовно досліджувати їх, звертаючи 
увагу навіть на деякі дрібні, але важливі факти, котрі часто 
випадають з поля зору істориків (с. 10), а теж «дає можливість 
детально проаналізувати наукову літературу до окремих про-
блемних питань дисертації» (с. 10).
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Це, без сумніву, є правда, але, з другої сторони, цей метод 
ограничує перспективу як автора, так і читача (диви про це 
нижче), а перспектива це основа історичної візії минулого, зо-
крема, у всесвітній історії.

Можна б очікувати, що дисертант почне свою розповідь 
вступним розділом, в якому подасть, хто такі були Туреччина 
(краще: Османська імперія) та її васали, і які були їх відносини 
між собою та політичним світом у 1654 р. Дисертантові стала 
б у пригоді нова історія Османської держави: Stanford J. Shaw. 
History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol. 1: Empire of 
Ghazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, 
Cambridge: University Press, 1976, xv, 351 с. Крім того, було б 
корисно познайомитися із англомовними працями ведучого 
сьогоднішнього турецького історика Halil Inalcik-а (до речі, 
кримсько-татарського походження), зокрема, збірка його 
есеїв: The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, 
Variorum Reprints, London, 1978, 362 с. Для розуміння проблем 
(із турецької перспективи), які стояли перед османським го-
ловним міністром (везіром) половини 17-го ст. вартісною є 
біографія одного з них (Мелек Агмед Паші, 1650–1651) пера 
Евлія Челебі, османського подорожника і свояка везіра (оба 
вони були абхазького походження), що існує в англійсько-
му перекладі Robert Denkoff-a: The Intimate Life of an Ottoman 
Statesman: Melek Ahmed Pasha (1588–1662) as Portrayed in Evliya 
Çelebi’s «Book of Travels». Translation and Commentary by Robert 
Denkoff, State University of New York Press, 1991, 304 p. Для іс-
торика України важно знати, що крім столиці Османської 
держави, українська сторона (Б. Хмельницький) мусіла мати 
відносини із губернаторами сусідніх османських провінцій, а 
саме: із губернаторами Сілістрії, Акерману (Білгороду), Оча-
кова та Кафи.

Дисертація поділяється на вступ (історіографічний та ме-
тодологічний), три розділи, з яких два перші присвячені пер-
шій половині 1654 р., а третій — другій половині того року, та 
висновків. 

Перший розділ трактує зв’язки України з Кримським хан-
ством і Польщею. Структура Польсько-Литовської держави 
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добре знайома в українській історіографії, але про характер і 
устрій Кримського ханства немає ніякої української стандарт-
ної праці. Тому треба було би хоч побіжно (як, напр., у амери-
канського історика Alan W. Fisher-a: The Russian Annexation of 
the Crimea 1772–1783, Cambridge Univ. Press, 1970, сс. 179; він 
же, The Crimean Tatars, Hoover Institution Press, 1978, сс. 264) 
подати, що собою являв ханат, тим більше, що з різними фрак-
ціями ханату мала до діла Україна Хмельницького. Кримський 
ханат не являв собою централізованої держави. Крім хана та 
його двох заступників калґа та нуреддін, усі три із династії 
Чінґіса про все діяли згідно, та всі інші члени династії, Ґереї, 
які носили титул султанів, головну роль грали т. зв. беї (князі) 
або мурзаки Карачу як аристократія землі зі своїми дворами 
та своєю політикою (найважніші з них були довгий час со-
юзники Богдана князі Шірін-и). Також важливим фактором 
були релігійні та юридичні інституції. Поза тим грали головну 
роль як військові загони Ногайці, що кочували від Добруджі 
по Волгу із чисельними ордами та відділеннями, яких мурзи 
номінально були під командою представника династії Ґереїв 
(із титулом сераскер-и), але вели свою незалежну політику.

Дисертант не раз путає кримських татарів з ногайськи-
ми. Для кращої орієнтації варто було консультувати працю 
А. А. Новосельського: Борьба Московского государства с та-
тарами в первой половине XVII века, Москва; Ленінград, 1948, 
447 с.

Вихідною точкою для автора є мирний договір, укладений 
між польським королем Яном Казимиром та Іслам Ґереєм ІІІ 
під Жванцем у грудні 1653 р. Цей дивний договір був усним, 
без усталеної писаної форми, і тому не розв’язував основних 
питань трикутника: Польща, Україна, Крим. Перше питання, 
яке заслуговує на увагу і яке дисертант не потрактував, є таке: 
чи Іслам Ґірей ІІІ намірено не допустив Б. Хмельницького та 
козацьких відпоручників до нарад, чи Хмельницький сам ви-
рішив не компрометувати себе коротко до своїх остаточних 
переговорів з Москвою. Очевидно, мнимий поворот до Зборів-
ських домовлень не розв’язував теперішніх україно-польських 
проблем. У Жванці установилася офіційна польсько-татарська 
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дружба, звернена проти України і Москви. Але це давний вій-
ськовий союз: поляки були зацікавлені у війні з козаками, а не 
з Москвою, а татари старалися переконати поляків атакувати 
Москву, щоб відібрати Астрахань і Казань, чого вони, поляки, 
не хотіли.

Чергове питання, якому автор присвячує велику увагу — 
це чи Жванецький договір ліквідував шестирічне «братер-
ство» козаків з татарами, чи ні! Опісля приходить на Крим 
інформація про Переяславський договір. Дисертант подає різ-
нородну реакцію на цю новину. Наскільки вона була неспо-
діваною? Тут є питання, на яке він не дав ясної відповіді. Він 
цитує листи Хмельницького до Іслам Ґірея ІІІ та його міністра 
про те, що власне сам хан радив йому (Хмельницькому) під-
датися Москві (це квітень 1654). Дисертант звертає увагу на 
інформації про козацьких послів на Крим у лютому — березні 
1654 р. та на присязі Іслам Ґірея ІІІ на вірність старому союзо-
ві з козаками; все таки хан зустрів козацького посла непри-
хильно. Мені здається, що ота зміна настрою була виклика-
на прибуттям польського посла [Мар’яна] Яскульського, що 
прибув на Крим раніше (9 березня). Велику частину розділу 
присвячує дисертант маловивченій сторінці в укр[аїнській] 
історіографії, а саме акцією кримського уряду залучити до 
анти-московської боротьби мусульманські та кочові народи 
Росії і Північного Кавказу (головно кабардинців та калмиків). 
Тут треба додати публікацію, не відому авторові: История на-
родов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в., 
отв. ред. акад. Б. Б. Пиотровский, Москва, 1988, 544 с., а та-
кож джерельну публікацію: Кабардинско-русские отношения в 
XVI–XVIII вв., том І: XVI–XVII вв., вид. Т. Х. Кумыков, Е. Н. Куше-
ва, Москва, 1957, 478 с. 

Другий розділ має заголовок: «Ставлення Османської ім-
перії та її васалів у придунайських країнах до подій у Східній 
Європі (зима — літо 1654 р.)». Тут зразу треба завважити, що 
образ тих складних відносин вийшов би яснішим, якщо б дис-
ертант схарактеризував коротко, що собою являла Османська 
імперія і куди були спрямовані її основні політично-мілітарні 
цілі. Очі імперських провідників були звернені на Середзем-
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не море (чи Чорним морем), бо в р. 1645 почалася морська 
війна з Венецією за супримацію, що трівала до 1669 р. Часа-
ми Венеція спромагалася на блокаду Дарданельської прото-
ки (нпр., 1648–1649, 1650–1654), чим відтинала можливість 
достав провізії до столиці. Теж дисертант повинен був би ко-
ротко схарактеризувати отих османських васалів у Середній 
Європі. Їх було три, і вони були досить різного характеру: 
два були воєводою (молдавський та волоський) і один князь 
Трансильванії (Семигороду). Останній мав спеціяльне місце 
із двох причин: він був протестант і тим самим зв’язковим із 
протестантською Європою, головно Швецією. Поза тим, він 
обирався трансильванським сеймом, а не був назначуваний 
(як оба «румунські» воєводи) османським правлінням (що 
продавало ці посади). Вже перший трансильванський володар 
у системі Осман[ської] імперії Янош Заполя (1528–1540) був у 
1526 р. коронований королем Угорщини і Сулейман І оставив 
за ним його королівський титул. Інший воєвода, Стефан Бато-
рій (1571–1577) став польським королем (1576–1586), а князі 
з дому Ракочій, Юрій І (1630–1648) та його син Юрій ІІ (1648–
1658, † 1660), теж старалися заняти польський престіл і мали 
в тому напрямі зв’язки з Б. Хмельницьким. Очевидно, з огляду 
на той престиж Трансильванії оба православні воєводи, Воло-
щини і Молдавії, були звичайно (а спеціально у 1654 р., після 
краху планів Б. Хмельницького у Молдавії та смерти його сина 
Тимофія у 1653 р.) цілком залежні від трансильванського кня-
зя. Крім того, важним був факт, що молдавські господарі ще 
із 1480-х рр. мали подвійне підданство: вони платили дани-
ну як Порті, так і Польщі. Оті зв’язки з Польщею, що вирішу-
вали молдавську політику, дисертант чомусь не згадує. Хоч в 
1654 р. помер волоський воєвода Матей Басараб — дисертант 
також того важного факту не заторкує.

Перші два питання, які дисертант порушує в цім розділі, 
дуже суттєві. Це справа залежності Б. Хмельницького від Кри-
му та Османської імперії. Він цілком слушно відкидає концеп-
цію Василя Дубровського про те, що Б. Хмельницький був між 
1648–1651 р. васалем Кримського хана. До його аргументів 
можна додати таке. В ті часи точно розрізнювалися два понят-
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тя: підданство і братерство. Юрій Ракочій ІІ в 1656 р. доручив 
свому післанцеві до московського царя Ю[рієві] Рацові виві-
дати, чи Москва трактує Б. Хмельницького і його козаків як 
підданих (subditos) чи як союзників-братів (baratyokit), див.: 
М. Грушевський, Історія України-Руси, т. 9, ч. 2, Київ, 1931, 
с. 1309, прим. 2. У всіх відомих документах Б. Хмельницького 
він уважає татарів союзниками (або братами; напр., в листі 
до Івана Казимира під Зборовом 1649), але не зверхниками 
(poddaństwo); див. ще і лист до Айтеміра (ДБХ, ч. 54; там ім’я 
неправильно Антемір) з 10 (20) квітня 1649, відносини харак-
теризуються, як «братерство»: пор. ще лист Б. Хмельницького 
до царя із 15 (25) вересня 1654 р., де теж говорить про крим-
сько-українське «братерство» (ДБХ, ч. 279). Тут можна ще до-
дати, що татари того часу звали козаків Хмельницького і його 
самого, як кардаш казаґі «брат козак», і це окреслення пере-
йшло до Османів. 

Дуже складне [питання є] офіційно-юридичний характер 
відносин Б. Хмельницького до османського султана і його 
хронологія. Тут багато неясного з огляду на те, що архів засі-
дань дивану Османської імперії за роки 1646–1656 згорів і не 
дійшов до нас. Одначе є певним, що авторитетний офіційний 
державний історик того часу На‘імā (1613–1710), який опису-
вав події рр. 1542–1660 і який мав до диспозиції документи 
засідань державної ради (дивану), т. зв. мюгімме, подає під 
р[оком] Гіджри 1063 (2 грудня 1652 — 21 листопада 1653), 
описуючи заходи Б. Хмельницького здобути для своєї динас-
тії князівство у Молдавії, — подає однозначно, що Б. Хмель-
ницький просив і дістав від султана іялет, цебто княжу владу 
у системі імперії, але султан ограничив цей іялет тільки до 
українських (козацьких) земель без Молдавії (На‘īмā, Та’рīх, 
3 вид., том 5, Істанбул, 1283/1866, с. 274–275). Тому можна 
з великою правдоподібністю прийняти, що у 1654 р. Хмель-
ницький був ще васалем Османської Порти. Впрочім подвій-
ний васалітет уважався цілком можливим в тих часах, як теж 
доказує названа вище ситуація молдавських господарів. Ціка-
ві інформації зібрав дисертант про активність Василя Лупу на 
Криму (у 1654 р.) і теж на засланні в Царгороді (тут ідеться 
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спеціально про т. зв. автобіографію Лупула, яку він частинно 
наводить (с. 82–85)), а теж про інтриги Стефана Ґеорґіци, на-
слідника Лупула в Молдавії, включно з його авантюрним під-
данством Олексію Михайловичу (с. 125–128).

Багато уваги автор присвятив становищу Османської ім-
перії, поставленою перед доконаний факт Переяславською 
угодою. Він слушно критикує деяких сучасних російських 
вчених, які твердять, що Б. Хмельницький провадив свою 
османську політику за вказівками Олексія Михайловича 
(с. 101–102). Також він спростовує думку Грушевського про 
те, що Порта нібито відпустила польського посла швидше, 
щоб не показати перед ним процедуру прийому українського 
посла (с. 110–111; теза, проти якої говорить сама хронологія 
обох прийомів).

Розділ ІІІ: «Міжкоролів’я у Криму після смерті Іслам Ґірея ІІІ 
і становище нового хана (липень — грудень 1654 р.)» займа-
ється новою ситуацією, викликаною смертю Іслам Ґірея ІІІ в 
часи міжкоролів’я та становища нового хана Мегмед Ґірея IV. 
Цей цікавий розділ починається списом дій мурз, опозицій-
них до проти-української позиції везіра Сефір Газі-аги. Там 
названа деяка скількість татарських і ногайських діячів, але 
без спроби їх ідентифікувати, зокрема, їх раніше відношення 
до Б. Хмельницького. Через це ті імена нічого не говорять. 
Тут в першу чергу треба назвати татарських начальників, що 
звичайно приходили до Б. Хмельницького в поміч зі своїми 
відділами, такі як Караш (треба: Карач) мурза, начальник Бу-
джацької (Акерманської) округи Ногайців; (див. Воссоедине-
ние [Украины с Россией, М., 1954], т. 3, с. 104, 144), татарин 
Айтемір (у ДБХ, ч. 54, він неправильно називається: Антемір), 
друг Б. Хмельницького ще з часів початків повстання, Кан-
мамбет-мурза, перекопський бей (Воссоединение..., т. 3, с. 112, 
305), наслідник старого друга Богдана — Тугай-бея (сл[ужив] 
1642–1651), Шірін-бей, князь найважнішого племені на [пів]-
острові Крим. Докладно займається дисертант інструкціями 
османського уряду для новопоставленого хана, які в основно-
му збігалися з позицією міністра Сефер Ґазі-аґи: про-польські 
та антиукраїнські. 
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Підсумовуючи, мені приємно ствердити, що дисертант 
добре володіє джерельним матеріалом як друкованим, так і 
рукописним. Він солідно вивчив українські [архіви] та архі-
ви сусідніх країни, спеціально російські (РДАДА в Москві) та 
польські (Головний архів давніх актів у Варшаві; Бібліотеку 
Чарторийських у Кракові). Він знає фахову літературу у ба-
гатьох мовах. Його оцінки врівноважені, хоч дуже критичні. 
Дисертація п. Ярослава Федорука доказує, що її автор уже фа-
ховий історик. Тому я пропоную прийняти її і надати п. Федо-
рукові ступень кандидата історичних наук.

акад[емік] Омелян Пріцак

Подаю список деяких поправок, які я поробив, читаючи 
дисертацію.

У заголовку замінити «Туреччина» на «Османська імперія»;
с. 61, 67, 75 і т. д.: ім’я султана і хана треба писати: Мегмед; 

форма Могамед у тюркських народів вживається тільки як ім’я 
пророка Ісламу;

с. 93, 167: приєднання України до Москви (1654) треба ви-
правити на «протекторат Москви»;

с. 98: сучасний закордонний (для кого? СССР вже немає) 
вчений [Анджей] Б. Пернал — «закордонний» треба скреслити;

с. 100: кіхая треба виправити на османське кяхя («заступ-
ник»);

с. 107: сілістрійський володар замінити на сілістрійський 
губернатор;

с. 130: Чубал Ґіреї треба виправити на Чобан Ґіреї, бічна 
лінія династії;

с. 143: Сафан Казі аґа поправити на Сафар Кази ага.




