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У статті розглядаються модернізаційні фрагменти тексту «Договорів та поста- 

нов» 1710 р. Для аналізу «новизн», що містяться у пам’ятці, використано методики 
укладання конкордансів. Виокремлено 18 «модернізаційних» фрагментів тексту, 
дослідженно їх особливості, отримані дані зведено у таблицю. Встановлено, що 
найбільше модернізаційних контекстів пов’язано з термінологією «договорили та 
постановили» (9), перенесенням новацій на майбутнє (6), розділенням «приват- 
ного» та «публічного» (6). 

Ключові слова: «Договори та постанови 1710 р.», модернізаційний проект, 
міждисциплінарне дослідження. 

 
Загальновідома українським гуманітаріям «конституція Пилипа Орлика»  

в історіографії набула різних трактувань, які зазвичай взаємовиключні. Най- 
більш протилежними прочитаннями цього проекту є бачення «Договорів та 
постанов» в якості звичайних для річпосполитської традиції «раcta conventa» 
або як першої писаної демократичної конституції у світі.  

Зосередження науковців передусім на оцінці цієї пам’ятки негативно впли- 
нуло на дослідження причин і передумов укладання цього документу, напи- 
сання самого тексту, його впливу на свідомість політиків та інтелектуалів  
в еміграції та у Гетьманщині. Більшість вчених, досліджуючи «Договори та 
постанови», переповідають сам текст, вибираючи ті цитати, які підходять під 
їхню інтерпретацію цієї пам’ятки. Розглянемо уривок з дослідження О. Оглоб- 
лина про «Договори та постанови», вперше опубліковане 1960 р.: 

 
«Та головну увагу в Бендерський конституції приділено 
було забеспеченню політичних інтересів великої стар- 
шини (“годных и заслужоных в Войску Запорожском 
особ”) супроти гетьманського абсолютизму, що виразно 
зазначено вже в преамбулі до конституції, де засуджено 
практику “преждных гетманов Войска Запорожского”, 
які, “востаючи под самодержавцами Московскими 
привлащати себѣ дерзали, над слушность и право, 
самодержавною владзу, которую были значне надве- 
редили давные порядки, права и вольности войсковые, 
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не без всенародной тяжести”. Ще ширше розгорнуто цю 
тезу в п.6 конституції. Називаючи таку практику “без- 
правьем” , творці Бендерської конституції “договорили и 
постановили... таковое право, которое мѣет быти вѣчне 
заховано” : “абы в отчизнѣ пашой первенствуючими 
были совѣтниками енеральная сташина так респектом 
урядов их первоначальных, яко и уставичной при 
гетманах резиденцій”; “ по ных зась обыклым порядком 
послѣдуючіи полковники городовіе, подобным же 
публичных совѣтников характером почтены нехай 
будут”; окрім того, “з каждого полку по единой значной, 
старинной, благоразумной и заслужонной особѣ”  мають 
бути обрані “за согласіем Гетманским», як «до общей 
рады енеральній совѣтники” . З цими генеральними 
особами, полковниками і генеральними радниками 
повинен гетьман та його “сукцессорове” “ о цѣлости 
отчизны, о добрѣ оной посполитом и о всяких дѣлѣх 
публичных радитися, ничого, без их соизволенія и 
совѣту, приватною своєю владзою, не зачинати, не 
установляти и в скуток не приводити” 1 (підкреслення 
наше — В. К.). 

 
Як видно з наведеного тексту, основна ідея «Договорів та постанов», на 

думку О. Оглоблина, полягала в обмеженні влади гетьмана. Проте цікаво, яким 
чином блискучий знавець «Старої України» представив своє дослідження цієї 
важливої проблеми. З підкресленого цитованого фрагменту тексту неозброє- 
ним оком помітно, що більшу частину наративу становить дослівний переказ 
«Договорів та постанов»2. 

На подібне можна натрапити у багатьох розвідках, присвячених аналізу 
політико-правового змісту Бендерської конституції3. З наведених у посиланні 
праць видно, що більшість істориків, істориків права дали високу оцінку 
«Договорам та постановам» як політико-правовому документу в українському 
державотворенні раннього нового часу. Однак, на нашу думку, модернізаційні 
аспекти «Договорів та постанов» 1710 р. ще потребують поглибленого 
дослідження з використанням складних методик інтерпретації текстів. Це 
необхідно хоча б тому, що часто прийняте буквальне прочитання пам’ятки 
(навіть дуже ретельне) вже не може забезпечити всебічне її вивчення. Один з 
можливих варіантів дослідження модернізаційних елементів у «Договорах та 

                                                           
1 Оглоблин О. Бендерська конституція 1710 року // http://litopys.org.ua/coss3/ohl20.htm 

[дата доступу 24.09.2013]. 
2 Староукраїнський оригінал «Договорів та постанов» опубліковано: Конституція Пили- 

па Орлика: оригінал та його історія / Підг. О. Вовк // Архіви України. — 2010. — Вип. 3–4. —  
С. 145–166; «Пакти і конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / 
Відп. ред. В. Смолій; упорядники М. Трофимук, Т. Чухліб. — Львів: Світ, 2011. — С. 77–117. 

3 Для прикладу класичне дослідження М. Василенка: Василенко Н. Конституция Филип- 
па Орлика // «Пакти і конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладнення) 
/ Відп. ред. В. Смолій; упорядники М. Трофимук, Т. Чухліб. — Львів: Світ, 2011. — С. 369–387. 
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постановах» — це складення конкордансів для ключових слів, фрагмент якого 
автор пропонує у цій статті. 

Конкорданс [англ. сoncordance — згода, відповідність < лат. conncordare — 
узгоджувати, приводити до згоди] у філології використовується для лексико- 
графічного дослідження тексту. Одним з варіантів конкордансу є перелік в 
алфавітному порядку схожих за змістом слів чи словосполучень з мінімальним 
контекстом4. Наш конкорданс є модифікацією цього виду конкордансу під 
умови дослідження «Договорів та постанов» як модернізаційного проекту.  
У дослідженні конкорданс представляє ключові слова та частотність їх вживан- 
ня, дає матеріал для порівняння різних контекстів вживання термінів і, від- 
повідно, уможливлює нове бачення тексту. 

Проаналізувавши текст «Договорів та постанов», автор виокремив 18 слів 
та понять з контекстами, які містили модернізаційні нововведення. За критерій 
належності змін до модернізаційних взято усі ознаки, які так чи інакше 
відповідають концепції модернізації5. Конкорданс термінів та словосполучень з 
контекстами, котрі містили «новизну» подано у таблиці 2. 

Виділені контексти проаналізовано та систематизовано за критерієм, як у 
кожному з них представлена «новизна». Причому, коли один і той же текст 
містив кілька значень, він потрапляв у різні рубрики. 

                                                           
4 Добрынина К. О методике работы над конкордансами // http://www.gramota.net/ 

materials/2/2012/1/15.html [дата доступу 20.09.2013] 
5 Автор у розумінні модернізації Гетьманщини відштовхувався передусім від наступних 

досліджень (у хронологічному порядку): Subtelny O. Domination of Eastern Europe. Native 
nobilities and foreign Absolutism, 1500–1715. — Kingston and Montreal, 1986; Kamiński A. 
Republic vs. Autocracy. Poland-Lithuania and Russia, 1686–1697. — Cambridge, Mass., 1993; 
Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760–1830. 
— К., 1996; Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland. The Constitution of 3 May 1791 
/ Ed. by S. Fiszman. — Bloomington and Indianapolis, 1997; Горобець В. Присмерк Гетьманщини: 
Україна в роки реформ Петра І. — К., 1998; Каменский А. Российская империя в XVIII веке: 
традиции и модернизация. — М., 1999; Modernizacja struktur władzy w warunkach opóznienia. 
Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Red. M. Dugo, 
S. Gawlas, H. Grala. — Warszawa, 1999; Горобець В. «Волимо царя східного» Український 
гетьманат та російська династія до і після Переяслава. — К., 2007; The Fiscal-Military State in 
Eighteenth-century Europe: essays in honour of P. G. M. Dickson / Ed. by C. Sttorns. — Dundee, 
2009; Davies B. Empire and Military Revolution in Eastern Europe: Russia’s Turkish Wars in the 
Eighteenth Century. — London-New York, 2011 та ін. 
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Таблиця 1. Структура «модернізаційних» контекстів 
 

К
о

н
т

е
к

ст
и

 в
и

к
о

р
и

ст
а

н
н

я
 «

н
о

в
и

зн
и

»
 в

 

«
Д

о
го

в
о

р
а

х
 т

а
 п

о
ст

а
н

о
в

а
х

»
 1

7
1

0
 р

. 

 

Р
із

н
і 

ф
о

р
м

у
л

ю
в

а
н

н
я

 

 

«
д

о
го

в
о

р
и

л
и

 т
а

 п
о

ст
а

н
о

в
и

л
и

»
 

 

«
н

о
в

и
з

н
и

»
, я

к
і 

п
л

а
н

у
в

а
л

о
ся

 з
д

ій
сн

и
т

и
 

у
 м

а
й

б
у

т
н

ь
о

м
у

 

«
н

о
в

и
з

н
и

»
, щ

о
 п

е
р

е
д

б
а

ч
а

л
и

 

р
о

з
д

іл
е

н
н

я
 п

у
б

л
іч

н
о

ї 
т

а
 п

р
и

в
а

т
н

о
ї 

в
д

а
д

и
 

«
з

гі
д

н
о

 с
т

а
р

о
д

а
в

н
іх

 п
р

а
в

»
 

«
в

εд
л

у
гъ

 д
а

в
н

ы
х
 п

р
а

в
ъ

»
 

П
р

и
м

н
о

ж
е

н
н

я
 «

в
о

л
ь

н
о

ст
е

й
»

 

«
н

а
п

р
а

в
а

»
 

Преамбула  26 2   1, 2 2 

П.1      3  

П.2        

П.3        

П.4        

П.5     4   

П.6 6, 7 5 5 7 5, 6   

П.7 8   8    

П.8    9    

П.9 10 10  10 10   

П.10 11   11    

П.11 12 12      

П.12 13 13 13     

П.13 14 14 14     

П.14 15   15    

П.15  16 16     

П.16 17 17      

Присяга 18 18 18  18   

Разом  11 9 6 6 5 3 1 

 
Наведемо яскраві тексти, який містить модернізаційний зміст з першої 

рубрики: 
 «мѣεтъ Яснεвεлможный Гεтманъ постεрѣгати, такъ 
наибарзѣй повинεнъ бүдεт и на тоε пилноε и нεүсыпноε 
мѣти око, жεбы людεмъ войсковымъ и посполитымъ 
zбытεчныε нε чинилися тяжεсти, налогы, үтεмεнжεня и 
zдырства, для которых они, остановивши жилища свої, 
обыкли в прочку ити и в zаграничных панствахъ 

                                                           
6 Порядковий номер конкордансу. 
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спокойнѣйшого, лεгчаишого и помыслнѣйшого шукати 
сεбѣ помεшканя» (п. 10). 

 
«Вдовы козачии и осиротѣлыε козацкіε дѣти, дворы 
козацкіε и жоны, бεз бытности самыхъ козаковъ, когда в 
походах, албо на яких жε колвεкъ службах войсковых 
zнайдоватимутся, жεбы до всяких посполитых повинно- 
стεй нε были потяганы и вымаганεмъ датковъ 
обтяжεваны (п. 11). 
 
«Такъ тεжъ и ωттоль людεмъ үбогимъ посполитымъ 
үмножаεтся тяжεсть, жε многіε козаки людεй 
достатных посполитых в подсүсѣдки сεбѣ пріймуючи, 
охороняютъ оных от ωбыклых имъ повинностεй, ку 
общой тяглости городой и сѣлской стягаючихся, а 
купцы маεтныε, zащищаючися то үнѣвεрсалами 
гεтманскими» (п. 12), (підкреслення наше — В. К.). 
 

«Договори та постанови» засвідчили розвиток правової думки в інтелек- 
туальному середовищі Гетьманщини та її еволюцію до рівня створення de facto 
основного закону для суспільства. Цей проект став альтернативою, побудова- 
ною на засадах конституціоналізму, централістській політиці не тільки Петра І, 
але й І. Мазепи. Укладачі «Договорів та постанов» бачили майбутнє Гетьман- 
щини у рамках «прав», які розумілися не лише в традиційному, але й частково  
в якості «законів» у модерному розумінні. У правовій та політичній думці Речі 
Посполитої обивателем держави був шляхтич, що стало наслідуванням традиції 
римського права, згідно з якою громадянином країни є тільки той, хто є 
вільним і, відповідно, має права. У мілітарних степових спільнотах «громадя- 
нином» був той, хто носив зброю. Великим досягненням західноєвропейської 
традиції, яку започаткував Ж. Боден, стало те, що громадянином країни стала 
кожна людина. У «Договорах та постановах» за становим устроєм простежу- 
валося певне «урівнення» перед державою інтересів не тільки еліти, але й 
широких козацьких низів, міщанства, купецтва і селянства. Це видно з того, що 
«отчизна Малоросія» усвідомлювалася як Батьківщина не тільки козацької 
старшини-шляхти, козацтва, але й міщанства (п. 12), купецтва (п. 12) та селян- 
ства (п. 10, 14). В іншому пункті одночасно захищалися козаки та нижчі верстви 
суспільства — «обивателі малоросійські військові та посполиті» (п. 15). Оскіль- 
ки останніх на Генеральній раді у Бендерах не було, то це яскраво засвідчило 
еволюцію політичної свідомості еліти: її представники захищали невигідні їм 
соціальні цінності заради досягнення державних та суспільних інтересів. 

Деталізація охорони козаків й посполитих від полковників, отаманів, сотни- 
ків й усіх урядників у спробах останніх примушувати до панщини та інших 
видів робіт свідчить про модернізаційні зміни у свідомості творців української 
конституції раннього нового часу (п. 10). Подібний захист новообраним 
гетьманом нижчих верств суспільства представлено також в інших пунктах 
(п. 11, 12, 13). 
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*     *     * 
Друга група контекстів має важливу характерну рису: уведення «новизни» 

за допомогою словосполучення «договорили и постановили» чи слів «дого- 
вори» й «постанови»: 

 
«для поправы и подвигнεня үпалых правъ своих и 
волностεй войсковых, договорили и постановили з 
Яснεвεлможнымъ Его Милостю паномъ Филип- 
помъ Орликомъ […] абы нε тылко Его 
Вεлможност за щасливого гεтманского своεго 
владѣнія всѣхъ тых, тут послѣдуючих, пунктами 
изображεных, а собою поприсяжεных договоровъ и 
постановлεній, нεнарушимо додεржалъ, лεчь и за 
инших впрεд бүдучих Гεтмановъ Войска 
Zапорозкого, чтобъ оныε нεпрεмѣнно захованы и 
содεржаны были» (преамб.), (підкреслення наше — 
В. К.). 

 
Підкреслені місця цитованого тексту показово засвідчують, що для укла- 

дачів та авторів «Договорів та постанов» 1710 р. терміни «договорили и по- 
становили» мали важливе значення у представленні новацій. Це також під- 
тверджується великою кількістю модернізаційних контекстів з цими терміна- 
ми (9). 

Цікаво, що термінологією «договорили та постановили» підтверджувалося 
українським містам «старе» магдебурзьке право та встановлювалася відпові- 
дальність українського гетьмана за те, щоб Київ та інші міста вільно 
користувалися своїми самоврядними правами (п. 13). 

 
*     *     * 

Показовим текстом з третьої рубрики є уривок з 15-го пункту «Договорів та 
постанов»: 

арεнды, для платы роковой компанѣї и сεрдюкамъ, и для 
иншых росходовъ войсковыхъ үстановлεныε, zа тяжεст 
посполитую от всѣхъ ωбыватεлεй малороссійских 
войсковыхъ и посполитых, такъжε и станціа компанѣй- 
ская и сεрдюцкая за прикрост и үтяжεнε ү посполства 
почытаεтъся. Прεто, якъ арεнды, такъ и помянутая 
станціа повинна быти отставлεна и вεсьма zнεсεна. 
Отколь засъ скарбъ войсковый үпалый на отбуванε и 
үдовольствованіε всяких публичныхъ войсковых жε 
расходовъ рεставроватися и постановитися, и якъ много, 
по скончεню войны, Яснεвεлможный Гεтманъ мѣεтъ 
людεй платных, компанѣї и пѣхотинцεвъ, при боку 
своεмъ на үслугах войсковых дεржати, о томъ на 
Енεралной Радѣ общая бүдεтъ үвага и постановлεнε 
(підкреслення наше — В. К.). 
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Цей приклад яскраво свідчить, що «новизна», а саме утримання найманого 
війська переносилася на майбутнє. Знаковою є також кількість таких «пере- 
несень» новацій на майбутнє (5). Це свідчить, що еліта, зібрана у Бендерах  
у квітні 1710 р., прагнула змін, однак, розуміючи проблематичність втілення 
багатьох з них у життя, переносила їх на майбутнє. 

Модернізаційним у фіскальному аспекті стало проведення ревізії маєтків, 
заборона гетьману та старшині протегувати приватним особам (зокрема, 
купцям) у несплаті податків (п. 12). Це мало привести до істотного збільшення 
надходжень до Генерального військового скарбу. Також у документі передба- 
чалося впорядкування сплати податків посполитими на ярмарках й ліквідація 
мит на дрібну торгівлю (п. 16) та планувалося винесення на майбутню 
Генеральну раду питання про створення ефективної податкової системи задля 
фінансування державних видатків, зокрема найманого війська (п.15). 

 
*     *     * 

У четвертій рубриці представлені модернізаційні контексти, пов’язані  
з розділенням «публічного» та «приватного» у владі та майні представників 
центральної адміністрації Гетьманщини. Для прикладу наведемо наступний 
контекст: 

«договорили и постановили з Яснεвεлможнымъ Гεтма- 
номъ, при εлεкціï Его Вεлможности, таковоε право, 
котороε мѣεтъ быти вѣчнε в Войску Zапорожскомъ 
zаховано, абы в ωтчизнѣ n[а]шой пεрвεнствуючими 
были совѣтниками Енεралная Старшина, такъ 
рεспεктомъ үрядовъ их пεрвоначалных, яко и үставич- 
ной при Гεтманах рεзидεнціï; по ных засъ обыклымъ 
порадкомъ послѣдуючіï полковники городовіε, подоб- 
нымъ жε публичных совѣтниковъ характεромъ, 
почтεнны нεхай бүдутъ; над то з кождого полку по 
εдной zначной, старинной, благоразумной и zаслужоной 
особѣ мѣютъ быти до общой Рады εнεралніï совѣтники, 
за согласіεмъ Гεтманскимъ избраны, зъ которыми всѣми 
εнεралными особами, полковниками и εнεралными 
совѣтниками должεнъ бүдεтъ тεпεрεшный 
Яснεвεлможный Гεтманъ и εго сүкцεссоровε о цѣлости 
Ѡтчизны, о добрѣ оной посполитомъ и о всяких 
дѣлεхъ публичных радитися, ничого, бεз их соизволεнія 
и совѣту приватною своεю владзою нε зачинати, нε 
үстановляти и в скутокъ нε приводити. Для чого тεпεр 
при εлεкціï Гεтманской, εдиногласною всѣхъ обрадою и 
үхвалою, назначаются три Енεралныε в кождом року 
Рады, мѣючіεся в рεзидεнціï Гεтманской ωтправовати: 
пεрвая — о Рождεствѣ Х[ри]стовомъ, дрүгая — о 
Воскрεсεніï Х[ри]стовомъ, трεтая — о Покровѣ 
Пр[εсвя]той Б[огороди]цы, на которыε, нε тылко пановε 
полковники з старшиною своεю и сотниками, нε тылко 
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зо всѣхъ полковъ εнεральныï совѣтники, лεчь и от 
Войска Zапорожского Nизового […] и повинни будут 
zа присланεмъ къ сεбѣ от Гεтмана ординансу 
прибувати, ничого назначεного тεрмѣну нε үхибляючи, 
гдε что-колвεкъ бүдεт ωт Яснεвεлможного Гεтмана до 
общой обрады прεдложεно, о томъ всεмъ 
бл[а]госовѣстно, бεз жадных приватного своεго и 
чүжого пожитку, рεспεктовъ, бεз д[у]шεгубной zавѣсти 
и вражды» (п. 6), (підкреслення наше — В. К.). 

  
Важливою новацією цього пункту стало розрізнення державної й приватної 

діяльності та майна гетьмана. В інших частинах «Договорів та постанов» дер- 
жавні справи мала виконувати генеральна старшина, а не особисті гетьманські 
слуги (п.8), майно гетьмана мало бути відокремлене від державного (п.9).  
У документі також прописувалися обов’язки осіб, котрі мали посідати гетьман- 
ський, полковницький, сотницький та інші уряди; обрання на військові та 
посполиті уряди здійснювалося шляхом вільного голосування за кандидатів; 
заборонялося зловживання владою урядовцям у приватних цілях, у тому числі 
вплив на посадових осіб корупційним шляхом (п. 10). 

 
*     *     * 

П’ята група яскраво засвідчує, що «новизна» уводилася за допомогою 
«старизни» чи «згідно стародавніх прав»: 

 
Понεваж пεрεдъ симъ въ Войску Zапорожскомъ всεгда 
бывали подскарбії εнεралныї, которыї скарбомъ 
войсковымъ, млынами и всякими, до скарбу войскового 
налεжачими приходами и повинностями zавѣдовали и 
оными zа вѣдомомъ Гεтманскимъ шафовали, тεды и 
тεпεр таковый порадокъ общимъ договоромъ үстанов- 
ляεтъся и нεпрεмѣнно үзаконяεтся, абы zа үволнεнεмъ, 
дасть Б[о]гъ Ѡтчизны n[а]шой z ярма московского, 
увагою Гεтманскою и соизволεніεмъ общимъ, былъ 
обраный подскарбій εнεралный, ч[о]л[о]вѣкъ zначный и 
zаслужоный, маεтный и бл[а]госовѣстный, который бы 
скарбъ войсковый в своεмъ дозорѣ мѣлъ, млынами и 
всякими приходами войсковыми zавѣдовалъ и оныε на 
потрεбу публичную войсковую, а нε на свою 
приватную, zа вѣдомомъ Гεтманскимъ оборочалъ. 

Самъ зас Яснεвεлможный Гεтманъ до скарбу 
войскового и до приходовъ, до онаго налεжачихъ, нε 
мѣεтъ налεжати и на свой пεрсональный пожитокъ 
үпотрεбляти, доволствуючися своїми оброками и 
приходами, на булаву и на особу εго Гεтманскую 
налεжачими […] лεчь и в кождомъ полку два подскарбії 
так жε поприсяжныї, людε zначныї и маεтныї, общою 
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полковника, старшины войсковой и посполитой үхва- 
лою, повинны zнайдоватися, которыї бы о полковых и 
городовых приходахъ и посполитых поборах zнали, 
оныε въ своεмъ zавѣдованю и шафунку мѣли и 
кождого року порахунокъ з сεбѣ чинили, якії полковіε 
подскарбії, мѣючи рεлацію до εнεралного подскарбεго, 
должны бүдут в своїхъ полках о налεжачих до скарбу 
войскового приходах zнати, оныε ωтбирати и до рукъ 
εнεралного подскарбεго ωтдавати (п. 9), (підкреслення 
наше — В. К.). 

 
З цієї групи контекстів видно, що новації легітимізувалися за допомогою 

визнання їх за «старизну». Проблема дослідження явища легітимації «новизни» 
за допомогою апеляції до «старовини» в українській історіографії на матеріа- 
лі «Договорів та постанов» вивчена лише частково. Частота звернення до 
«старовини» для виправдання новацій (4) свідчить, що Бендерська конституція 
у цьому відношенні була схожою до політико-правових документів, які виникли 
у канцеляріях української адміністрації Гетьманщини. 

 
*     *     * 

З шостої рубрики слідує, що укладачі «Договорів та постанов» 1710 р. 
«вольності» розглядали не лише як «старизну», але і як те, що можна 
«примножувати» чи, сучасними словами, модернізувати:  

Іоанъ Маzεпа, подвигнувшися правдивою рεвностію за 
цѣлост Отчизны, правъ и волностεй войсковых, а 
жεлаючи үсεрднымъ жεланіεмъ, zа дній Гεтманского 
своεго владѣнія видѣти, и по смεрти своεй для 
вѣкопомной имεни своεго памяти zоставити тую ж 
Ѡтчизну, милую Матку n[а]шу, и Войско 
Zапорожскоε городовоε и nизовоε, нε тылко в 
нεнарушимых, лεчь и в разширεных и розмножεных 
волностεх, квѣтнучую, и изобылуючую, үдался в 
нεпрεламанную оборону Nаяснѣйшого Короля Его 
Милости Швεдского Кароля Дванадцятого» (преамб.), 
(підкреслення наше — В. К.). 

 
Достеменно важко сказати, що саме розуміли автори та укладачі «Договорів 

та постанов» під «вольностями», проте можна описати коло явищ, які вони 
могли позначати: широкий спектр писаних та звичаєвих прав, суспільно-
політичний устрій і т.д. Тобто під вольністю розумілися важливі характерні 
риси суспільно-політичного життя Гетьманщини. Відтак, можна досить 
ствердно зазначити, що усі наявні за гетьманування Івана Мазепи політичні 
інституції, права козацтва уміщувалися у поняття «вольності».  

Як видно з тексту «Договорів та постанов», причина переходу гетьмана 
Івана Мазепи під протекцію шведського монарха полягала не тільки у збе- 
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реженні «вольностей» (політичних інституцій, права, соціально-економічного 
устрою), але й у їх покращенні чи модифікації, що можна інтерпретувати як 
помірковану модернізацію. Примноження «вольностей» (у тому числі релігій- 
них) та доведення їх до «квітучого» стану особливо виражена 1-у та 3-у 
конкордансі новацій (п. 1, 2). 

 
*     *     * 

Текст останньої рубрики передбачав «направу» — один з термінів, яким 
позначалися модернізаційні зміни у Гетьманщині до та після 1710 р. 

 
мы, Енεральная Старшина, тут притомная, и мы, 
атаманъ кошовый зъ Войскомъ Zапорожскимъ, за- 
побѣгаючи впрεдъ таковому бεзправю, найбарзѣй под 
сεй до того дѣла погодный часъ, когда тоε жъ Войско 
Zапорозкоε нε для чого иншого под протεкцію 
Nаяснѣйшого Королεвского В[ε]л[и]ч[ε]ства Швεдского 
үдалося и тεпεр оной крѣпко и нεпоколѣбимо дεржится, 
тылко для поправы и подвиг-нεня үпалых правъ своих и 
волностεй войсковых (преамб.), (підкреслення наше — 
В. К.). 

 
Отже, «Договори та постанови» 1710 р. мали значну кількість новацій, що 

дає підстави говорити про них як про модернізаційний проект. Виділені нами 
контексти (18) та їх аналіз засвідчують, що нововведення пов’язувалося з 
наступним: використанням термінології «договорили и постановили» (9); 
перенесенням новацій на майбутнє (6); розділенням приватного та публічного 
у владі гетьмана та інших представників еліти (6); апеляцією до «старовини» 
(4); «розширенням вольності» (3); «направою» суспільного та державного 
життя (1). Усі ці висновки отримані завдяки запозиченню елементів з методик 
укладення конкордансів, які передусім використовуються у філологічних 
дисциплінах. 

 
Таблиця 2. Конкорданс «новизни» з контекстами вживання  

у «Договорах та постановах» 1710 р. 
Частини «Договорів та 

постанов» 
Конкорданс новацій з контекстами 

Преамбула [про «nародъ 
валεчный стародавный 
козацкий прεждε сεго 
имεнованый козарскій», 
його історію, про 
визволення 
Б. Хмельницьким Війська 
Запорозького та народу 
малоросійського з 

1.«Іоанъ Маzεпа, подвигнувшися правдивою рεвностію за 
цѣлост Отчизны, правъ и волностεй войсковых, а 
жεлаючи үсεрднымъ жεланіεмъ, zа дній Гεтманского 
своεго владѣнія видѣти, и по смεрти своεй для 
вѣкопомной имεни своεго памяти zоставити тую ж 
Ѡтчизну, милую Матку n[а]шу, и Войско Zапорожскоε 
городовоε и nизовоε, нε тылко в нεнарушимых, лεчь и в 
разширεных и розмножεных волностεх, квѣтнучую, и 
изобылуючую, үдался в нεпрεламанную оборону 
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польського підданства, 
добровільний перехід під 
московську протекцію, про 
визволення І. Мазепи 
Вітчизни від російської 
влади, про вибір П. Орлика 
гетьманом з обов’язком 
дотримання усіх «договорів 
та постанов» та визнання їх 
«за инших впрεд бүдучих 
Гεтмановъ Войска 
Zапорозкого»] 

Nаяснѣйшого Короля Его Милости Швεдского Кароля 
Дванадцятого» 

2.«мы, Енεральная Старшина, тут притомная, и мы, 
атаманъ кошовый зъ Войскомъ Zапорожскимъ, 
запобѣгаючи впрεдъ таковому бεзправю, найбарзѣй под 
сεй до того дѣла погодный часъ, когда тоε жъ Войско 
Zапорозкоε нε для чого иншого под протεкцію 
Nаяснѣйшого Королεвского В[ε]л[и]ч[ε]ства Швεдского 
үдалося и тεпεр оной крѣпко и нεпоколѣбимо дεржится, 
тылко для поправы и подвигнεня үпалых правъ своих и 
волностεй войсковых, договорили и постановили з 
Яснεвεлможнымъ Его Милостю паномъ Филиппомъ 
Орликомъ […] абы нε тылко Его Вεлможност за 
щасливого гεтманского своεго владѣнія всѣхъ тых, тут 
послѣдуючих, пунктами изображεных, а собою 
поприсяжεных договоровъ и постановлεній, нεнарушимо 
додεржалъ, лεчь и за инших впрεд бүдучих Гεтмановъ 
Войска Zапорозкого, чтобъ оныε нεпрεмѣнно захованы и 
содεржаны были»  

П.1 [про особливий статус 
православної віри та 
Київської митрополії під 
юрисдикцією 
Константинопольського 
патріархату] 

3.«жεбы εдина вѣра православная восточного 
исповѣданія, под послушεнствомъ С[вя]тѣйшого 
Ап[о]столского Θрону Константинополского вѣчнε 
үтвεржεна была, и з помножεнεмъ хвалы Б[о]жой, 
ц[ε]рквεй святых, а з цвѣчεнεмъ в наүках вызволіоных 
синовъ малороссийских, разширалася, и яко кринъ в 
тεрніï, мεжи окрεстными іновѣрными панствами, 
процвітала». 

П.5 [про кордони та 
територію Війська 
Запорозького Низового] 

4.«мѣεтъ Яснεвεлможный Гεтманъ тот жε городъ Войску 
Zапорожскому Nизовому зо всѣми үгодіами и з 
пεрεвозомъ на Днѣпрѣ, тамь zостаючимъ, привεрнути, 
шпиталь в ономъ для старинных зубожалых и ранами 
скалѣчεных козаковъ коштомъ войсковымъ построïти, и 
отколь мѣεтъ имъ быти пища и одεжда, промыслити. 
Такжε Днѣпръ үвεсь зъгори ωт Пεрεволочной внизъ, 
пεрεвозъ Пεрεволочанскій, и самый городъ Пεрεволочную 
зъ городомъ Кεрεбεрдою, и рѣка Ворскло зъ млинами, в 
полку Полтавскомъ zнайдуючимися, и фортεцу Кодацкую 
зъ приналεжитостями, повинεнъ бүдεтъ Яснεвεлможный 
Гεтманъ и по нεмъ бүдучіï үряду того Гεтманскаго 
nаслѣдники, вεдлугъ давных правъ и привилεεвъ при 
Войску Zапорожскомъ zаховати, никому зъ власты 
д[у]ховной и свѣцкой нε допускаючи и нε позволяючи 
ѣзовъ тамъ на Днѣпрѣ от Пεрεволочной внизъ забивати и 
строïти, становъ и рыбныхъ ловль zаводити, особливε в 
полю, рѣки, рѣчки и всякіε прикмεты, аж по самый 
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Очаковъ, нε до кого иншого, тылко до Войска 
Zапорожского Nизового вѣчними часы мѣютъ налεжати.» 

6-й пункт [про обмеження 
влади гетьмана 
Генеральною Радою, 
затвердження на 
необмежені майбутні часи 
першості генеральної 
старшини у вирішеннях 
справи «отчизни», присягу 
гетьмана, генеральної 
старшини, полковників та 
інших при очолені урядів на 
вірність «отчизні»] 

5.«в томъ порядокъ жε завшε, якъ в бою, такъ и в покою, о 
общомъ ωтчыстомъ добрѣ приватныε и публичныε 
обыкли отправоватися Рады, в которых и самыï 
самодεржавцы притомностю своεю продкуючи, нε 
возбраняются соизволεніε своε под общоε министровъ 
своих и совѣтниковъ zданε и үхвалу подлагати. А чому ж 
бы в волномъ народѣ таковый zбавεнный порядокъ нε 
мѣлъ быти zахованъ, который любо в Войску 
Zапорожскомъ при Гεтманах пεрεд симъ, вεдлугъ давных 
правъ и волностεй, нεпрεмѣнно содεржался, однакъ кгды 
нѣкоторіï Войска Zапорожского Гεтмани, привлащивши 
сεбѣ нεслушнε и бεзправнε самодεржавную владгу, 
үзаконили самовластіεмъ такоε право: “Такъ хочу, такъ 
повεлѣваю”, чεрεз якоε самодεржавiε, Гεтманскому 
үрядови нεприличноε, үросли многіε в ωтчизнѣ и в 
Войску Zапорожскомъ нεстроεнія, правъ и волностεй 
разорεнія, посполитыε тяжεсти, насилныε и накупныε 
үрядовъ войсковыхъ роспоражεня, лεгкоε Старшины 
Енεралной, полковниковъ и значного товариства 
поважεнε. 

Прεто мы, Енεралная Старшина, атаманъ кошовый и всε 
Войско Zапорожскоε договорили и постановили з 
Яснεвεлможнымъ Гεтманомъ, при εлεкціï Его 
Вεлможности, таковоε право, котороε мѣεтъ быти вѣчнε в 
Войску Zапорожскомъ zаховано, абы в ωтчизнѣ n[а]шой 
пεрвεнствуючими были совѣтниками Енεралная 
Старшина, такъ рεспεктомъ үрядовъ их пεрвоначалных, 
яко и үставичной при Гεтманах рεзидεнціï; по ных засъ 
обыклымъ порадкомъ послѣдуючіï полковники городовіε, 
подобнымъ жε публичных совѣтниковъ характεромъ, 
почтεнны нεхай бүдутъ; над то з кождого полку по εдной 
zначной, старинной, благоразумной и zаслужоной особѣ 
мѣютъ быти до общой Рады εнεралніï совѣтники, за 
согласіεмъ Гεтманскимъ избраны, зъ которыми всѣми 
εнεралными особами, полковниками и εнεралными 
совѣтниками должεнъ бүдεтъ тεпεрεшный 
Яснεвεлможный Гεтманъ и εго сүкцεссоровε о цѣлости 
Ѡтчизны, о добрѣ оной посполитомъ и о всяких дѣлεхъ 
публичных радитися, ничого, бεз их соизволεнія и совѣту 
приватною своεю владзою нε зачинати, нε үстановляти и в 
скутокъ нε приводити. Для чого тεпεр при εлεкціï 
Гεтманской, εдиногласною всѣхъ обрадою и үхвалою, 
назначаются три Енεралныε в кождом року Рады, 
мѣючіεся в рεзидεнціï Гεтманской ωтправовати: пεрвая 
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— о Рождεствѣ Х[ри]стовомъ, дрүгая — о Воскрεсεніï 
Х[ри]стовомъ, трεтая — о Покровѣ Пр[εсвя]той 
Б[огороди]цы, на которыε, нε тылко пановε полковники з 
старшиною своεю и сотниками, нε тылко зо всѣхъ 
полковъ εнεральныï совѣтники, лεчь и от Войска 
Zапорожского Nизового […] и повинни будут zа 
присланεмъ къ сεбѣ от Гεтмана ординансу прибувати, 
ничого назначεного тεрмѣну нε үхибляючи, гдε что-
колвεкъ бүдεт ωт Яснεвεлможного Гεтмана до общой 
обрады прεдложεно, о томъ всεмъ бл[а]госовѣстно, бεз 
жадных приватного своεго и чүжого пожитку, 
рεспεктовъ, бεз д[у]шεгубной zавѣсти и вражды» 

6.«И εсли бы что противного, zдорожного, правамъ и 
вольностεм войсковым врεдытεлного и Ѡтчизнѣ 
нεполεзного үсмотрεно было в Яснεвεлможномъ Гεтману, 
тεды тая ж Старшина Енεралная, полковники и εнεралныї 
совѣтники моцны бүдут волными голосами, чи то 
приватнε, чи ли когда нүжная и нεωтволочная потрεба 
үкажεт публичнε на Радѣ Его Вεлможности выговорити, 
и о нарушεнε правъ и волностεй ωтчистыхъ үпоминатися, 
бεз үближεня и наймεншого поврεждεнія высокого 
рεимεнтарского гонору. О якіε выговоры нε мѣεтъ 
Яснεвεлможный Гεтманъ үражатися и помсты чинити, 
овшεмъ развращεнная исправити старатимεтъся.» 

7.«А яко Енεральная Старшина, полковники и εнεральныї 
совѣтники, повинны будут Яснεвεлможного Гεтмана в 
должномъ мѣти почитанії, налεжиты εму выражати 
гоноръ и вѣрноε ωтдавати послушεнство, такъ и 
Яснεвεлможномү Гεтману взаεмнε шановати оных, и zа 
товариство и нε за слугъ и прεдстоятεлεй работныхъ, 
надлεжит консεрвовати, нε принужаючи их үмыслнε для 
понижεнья особъ до публичного, нεприличного и 
нεпоносного прεд собою стояня, опрочь того, гдε потрεба 
үкажεтъ.» 

7-й пункт [про 
повноваження Генерального 
військового суду] 

8.«Если бы хто з εнεралных особъ, полковниковъ, 
εнεралных совѣтниковъ, zначного товариства и инных 
всѣхъ войсковых үрядниковъ, над то и самой чεрни, чи то 
гонор Гεтманский дεрзнулъ образити, чили в иншомъ 
якомъ дѣлѣ провинити, тεды таковых проступцов самъ 
Яснεвεлможный Гεтманъ приватною своεю помстою и 
владзою нε мѣεт карати, лεчь на Сүдъ Войсковый 
Енεралный таковую справу чи то криминалную, чили 
нεкриминалную повинεнъ бүдεтъ zдати, ү которого який 
нεлицεмирный и нεлицεзритεлный падεтъ дεкрεтъ, такии 
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должεнъ всякъ проступный понεсти.» 

8-й пункт [про заборону 
втручання в державні 
справи приватних осіб, 
залежних від гетьмана] 

9.«εнεральныї особы, үставичнε при боку Гεтманскомъ 
рεзидуючіε, всякіε справы войсковыε, якіε до чіεго чину и 
повинности бүдутъ налεжати, мѣютъ Яснεвεлможному 
Гεтману доносити и дεклярації отбирати, а нε слуги 
приватныї домовыї, которіε до жадныхъ справъ, 
докладовъ и дѣлъ войсковыхъ нε повинни интεрεсоватися 
и посылокъ наймεнших в интεрεссах войсковых 
ωтправовати.» 

9-й пункт [про уряд 
генерального підскарбія та 
його обов’язки, 
незалежність Військового 
скарбу від гетьмана, двох 
незалежних від полковників 
підскарбіїв у кожному 
полку] 

10.«Понεваж пεрεдъ симъ въ Войску Zапорожскомъ 
всεгда бывали подскарбії εнεралныї, которыї скарбомъ 
войсковымъ, млынами и всякими, до скарбу войскового 
налεжачими приходами и повинностями zавѣдовали и 
оными zа вѣдомомъ Гεтманскимъ шафовали, тεды и тεпεр 
таковый порадокъ общимъ договоромъ үстановляεтъся и 
нεпрεмѣнно үзаконяεтся, абы zа үволнεнεмъ, дасть Б[о]гъ 
Ѡтчизны n[а]шой z ярма московского, увагою 
Гεтманскою и соизволεніεмъ общимъ, былъ обраный 
подскарбій εнεралный, ч[о]л[о]вѣкъ zначный и 
zаслужоный, маεтный и бл[а]госовѣстный, который бы 
скарбъ войсковый в своεмъ дозорѣ мѣлъ, млынами и 
всякими приходами войсковыми zавѣдовалъ и оныε на 
потрεбу публичную войсковую, а нε на свою приватную, 
zа вѣдомомъ Гεтманскимъ оборочалъ.  

Самъ зас Яснεвεлможный Гεтманъ до скарбу войскового и 
до приходовъ, до онаго налεжачихъ, нε мѣεтъ налεжати и 
на свой пεрсональный пожитокъ үпотрεбляти, 
доволствуючися своїми оброками и приходами, на булаву 
и на особу εго Гεтманскую налεжачими […] лεчь и в 
кождомъ полку два подскарбії так жε поприсяжныї, людε 
zначныї и маεтныї, общою полковника, старшины 
войсковой и посполитой үхвалою, повинны zнайдоватися, 
которыї бы о полковых и городовых приходахъ и 
посполитых поборах zнали, оныε въ своεмъ zавѣдованю и 
шафунку мѣли и кождого року порахунокъ з сεбѣ 
чинили, якії полковіε подскарбії, мѣючи рεлацію до 
εнεралного подскарбεго, должны бүдут в своїхъ полках о 
налεжачих до скарбу войскового приходах zнати, оныε 
ωтбирати и до рукъ εнεралного подскарбεго ωтдавати.» 

10-й пункт [про обов’язки 
осіб, що посідатимуть 
гетьманський, 
полковницький, сотницький 
та інші уряди, заборону 

11.«мѣεтъ Яснεвεлможный Гεтманъ постεрѣгати, такъ 
наибарзѣй повинεнъ бүдεт и на тоε пилноε и нεүсыпноε 
мѣти око, жεбы людεмъ войсковымъ и посполитымъ 
zбытεчныε zбытεчныε нε чинилися тяжεсти, налогы, 
үтεмεнжεня и zдырства, для которых они, остановивши 
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зловживання владою, 
обрання на військові та 
посполиті уряди шляхом 
вільного голосування за 
кандидатів] 

жилища свої, обыкли в прочку ити и в zаграничных 
панствахъ спокойнѣйшого, лεгчаишого и помыслнѣйшого 
шукати сεбѣ помεшканя. Zачимъ, абы пановε полковники, 
сотники, атаманя и всякіε войсковыε и посполитыε 
үрядники, нε важилися панщизнъ и работизнъ своих 
приватных господарских козаками и посполитими людми, 
тыми, якіε ани на үрядъ их нε налεжат […] А понεважъ 
всякіε на людεи бѣдныхъ тяжεсти, үтыски и zдырства 
походятъ найбарзѣй от властолюбныхъ nакупнεвъ, 
которії нε фундуючися на zаслугах своих, а прагнучи 
нεсытою пожадливостю, для приватного своεго пожитку 
үрядовъ войсковых и посполитых, прεлщают с[ε]рдцε 
гεтманскоε коррупціами и оными втыскаютъся, бεзъ 
волного избранія, над слушност и право, то на үряды 
полковничіε, то на иншіε власты. 

Прεто всεконεчнѣ постановляεтъся, абы Яснεвεлможный 
Гεтманъ жадними хоч бы наиболшими нεүводячися 
датками и рεспεктами, никому за коррупції үрядовъ 
полковничихъ и инших войсковых и посполитых 
nачальствъ нε вручалъ и насилно на оныε никого нε 
настановлялъ, лεчь всεгда, якъ войсковыε, такъ и 
посполитыε үрадники мѣютъ быти волними голосами, 
особливε зась полковники обираны, а по избранію 
владзою гεтманскою потвεрживаны; однакъ таковых 
үрядниковъ εлεкції нε бεз волѣ гεтманской 
ωтправоватися повинны. Тоε жъ право должны будутъ и 
полковники zаховати» 

11-й пункт [про звільнення 
від усіх податків козацьких 
дітей, вдів та жінок, 
чоловіки яких 
перебуватимуть у походах] 

12.«Вдовы козачии и осиротѣлыε козацкіε дѣти, дворы 
козацкіε и жоны, бεз бытности самыхъ козаковъ, когда в 
походах, албо на яких жε колвεкъ службах войсковых 
zнайдоватимутся, жεбы до всяких посполитых 
повинностεй нε были потяганы и вымаганεмъ датковъ 
обтяжεваны, договорεно и постановлεно.» 

12-й пункт [про ревізію 
маєтків, повинності 
посполитих на користь 
державців, сплату податків 
та виконання повинностей 
підсусідками й купцями, 
заборону гетьману та 
старшинам протекції 
приватним особам, 
збільшення надходжень до 
Військового скарбу] 

13.«εнεралная мѣεтъ быти үстановлεна, чεрεзъ 
избранныхъ на тоε комисаровъ рεвизіа всѣхъ маεтностεй, 
под дεржавцами zостаючих, и до үваги Енεралной при 
Гεтману Рады подана, на которой разсудится и 
постановится, кому годнε налεжит, а кому нε налεжит 
войсковыε добра и маεтносты дεржати, и якіε повинности 
и послушεнства подданскіε мѣютъся дεржавцамъ от 
поспольства отдавати. 

Такъ тεжъ и ωттоль людεмъ үбогимъ посполитымъ 
үмножаεтся тяжεсть, жε многіε козаки людεй достатных 
посполитых в подсүсѣдки сεбѣ пріймуючи, охороняютъ 
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оных от ωбыклых имъ повинностεй, ку общой тяглости 
городой и сѣлской стягаючихся, а купцы маεтныε, 
zащищаючися то үнѣвεрсалами гεтманскими» 

13-й пункт [про столичне 
місто Київ та підтвердження 
українським містам 
магдебурзького права; 
відповідальність 
гетьманської влади за 
дотримання прав та 
привілеїв міст] 

14.«Городъ столεчный Кіεвъ и инныε үкраїнскіε городы z 
маїстратами своїми, во всѣхъ правах и привилεях слүшнε 
наданых нεпорушимо жεбы zахованы были, повагою сεго 
акту εлεкціалного постановляεтъся и подтвεржεнε оных 
своεго часу гεтманской власти поручаεтъся.» 

14-й пункт [про захист 
посполитих від зловживань 
урядовців стосовно 
безкоштовного 
користування підводами для 
приватного проїзду] 

15.«посполитымъ людεмъ прεждε сεго на Үкраїнѣ наεзды 
и подводы, а козакамъ проводничεства найболшъ 
приносили тяжεсти, чεрεзъ которыε людε до крайнεго в 
худобах своих приходили zнищεня. Тεды тεпεрь, абы тыε 
подводы и проводничεства вовся были отставлεны, и 
нихто з пεрεεзджаючих жадной нигдε подводы брати, 
напоεвъ, кормовъ и датковъ наймεншых вымагати 
ωтнюдь нε важился; хиба хто в пүбличных дѣлεхъ и то за 
подорожною Яснεвεлможного Гεтмана бүдεтъ εхати […] 
Особливε, чтобы жадныε особы войсковыε и ихъ слуги, 
також и слуги Яснεвεлможного Гεтмана, за приватними 
дѣлами, а нε войсковыми, пεрεижджаючіε, подводъ, 
кормовъ, напоεвъ, поклоновъ и проводниковъ ωтнюдь нε 
вымагали» 

15-й пункт [про відміну 
аренд та вирішення 
майбутньою Генеральною 
радою питання податків для 
оплати найманого війська] 

16.«арεнды, для платы роковой компанѣї и сεрдюкамъ, и 
для иншых росходовъ войсковыхъ үстановлεныε, zа 
тяжεст посполитую от всѣхъ ωбыватεлεй малороссійских 
войсковыхъ и посполитых, такъжε и станціа 
компанѣйская и сεрдюцкая за прикрост и үтяжεнε ү 
посполства почытаεтъся. Прεто, якъ арεнды, такъ и 
помянутая станціа повинна быти отставлεна и вεсьма 
zнεсεна. Отколь засъ скарбъ войсковый үпалый на 
отбуванε и үдовольствованіε всяких публичныхъ 
войсковых жε расходовъ рεставроватися и постановитися, 
и якъ много, по скончεню войны, Яснεвεлможный 
Гεтманъ мѣεтъ людεй платных, компанѣї и пѣхотинцεвъ, 
при боку своεмъ на үслугах войсковых дεржати, о томъ на 
Енεралной Радѣ общая бүдεтъ үвага и постановлεнε.» 

16-й пункт [про 
впорядкування сплати 
податків посполитими на 
ярмарках, про 
відповідальність за це 

17.«Zа чимъ абы индуктари и их фактори, от тых тылко 
товаровъ и таковыε εѯакції, εвεкты и индукты до скарбу 
войскового отбырали, якіε бүдут выражεны в 
интεрцигах, ничого лишнεго от купцεвъ нε вымагаючи и 
людεмъ бѣднымъ үбогимъ наймεншого zдырства нε 
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гетьмана] чинячи. Такъжε и выεжджіε ярмарковыε, абы повинност 
ярмарковую ү кого налεжит, а нε ү людεй үбогихъ з 
малою продажεю домовою, албо для куплεня чого на 
домовую потрεбу на ярмарокъ прибылых, выбирали. 
Справъ жадных, нε тылко криминалныхъ, алε и поточных 
нε судили и нεобыклого zдырства людεмъ и городови нε 
чинили. Потрафляти в тоε бүдεт Яснεвεлможный 
Гεтманъ своїмъ благоразумнымъ радεніεмъ и владгою, 
которого и всѣ в Ѡтчизнѣ нεстроεнія, прεмудрому 
исправлεнію, права и волности войсковыε, нεпорушимому 
zахованю и оборонѣ, договоры засъ сії и постановлεня 
скутεчному исполнεнію поручаются, якіε Его 
Вεлможность нε тылко подписомъ руки своεй, лεчь и 
формалною присягою и притиснεнεмъ пεчати войсковой 
изволилъ потвεрдити.» 

Присяга П. Орлика [про 
зобов’язання новообраного 
гетьмана дотримуватися 
усіх «договорів та 
постанов», бути вірним 
«отчизні Малоросійській», 
піклуватися про добро 
посполите, розширення прав 
та вольностей, не вступати в 
невигідні союзи з 
іноземними державами, 
виконання гетьманських 
обов’язків згідно 
«артикүловъ правных»] 

18.«Я, Филиппъ Орликъ, nовоизбранный Войска 
Запорожского Гεтманъ, присягаюГ[оспо]ду Б[о]гу во 
Тройцы С[вя]той славимому на томъ: ижъ, бүдучи 
волними голосами по давнымъ правамъ и обыкновεніямъ 
войсковымъ, zа соизволεніεмъ Nаяснѣйшого 
Королεвского В[ε]л[и]ч[εс]тва Швεдского, протεктора 
nашεго, от Енεралной Старшины и от всεго Войска 
Zапорожского тут при боку Его жъ Королεвского 
В[ε]л[и]ч[εс]тва и ү Днѣпра на низу zостаючого, чεрεз 
посланных особъ, обраный, оголошεный и возвεдεный на 
zнамεнитый үрядъ Гεтманский, яко сіε договоры и 
постановлεня тут описанныε, а с полною обрадою на актѣ 
тεпεрεшной εлεкції, мεжи мною и тымъ жε Войскомъ 
Zапорожскимъ үзаконεнныε и үтвεржεныε, во всѣхъ 
пунктахъ, комматах и пεріодахъ нεпрεмѣнно исполняти, 
милост вѣрность и пεчаловитоε ку Ѡтчизнѣ 
Малороссийской, Матцѣ n[а]шой, о добрѣ оной 
посполитомъ, о цѣлости пүбличной, о разширεню правъ и 
волностεй войсковых старанε, сколко силъ, розуму и 
способовъ станεтъ, мѣти, жадных факцій з посторонными 
панствами и nародами, и внутрь в Ѡтчизнѣ на 
zруїнованε и якоε жъ колвεкъ оной zашкожεнε нε строїти, 
подсылки всякіε, Ѡтчизнѣ правамъ и волностεмъ 
войсковымъ, шкодливыε, Енεралной Cтаршинѣ, 
полковникомъ и кому колвεкъ налεжатимεтъ, обявляти, кү 
годнымъ и zаслужонымъ в Войску Zапорожскомъ 
особамъ пошанованε и кү всεму старшому и мεншому 
товариству любовъ, а кү проступнымъ, вεдлугъ 
артикүловъ правных, справεдливость zаховати обѣцүю и 
должεнъ бүду.» 
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В статье рассматриваются модернизационные фрагменты текста «Договоров и 
постановлений» 1710 г. В исследовании «новизн», которые имеются в документе, 
использованы методики составления конкордансов. Выделено 18 модернизаци- 
онных фрагментов текста, проанализированы их особенности, полученные данные 
оформлено в виде таблицы. Установлено, что больше всего модернизационных 
контекстов связано с терминологией «договорили и постановили» (9), перенесе- 
нием новаций на будущее (6), розделением «частного» и «публичного» (6). 
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The paper is considered the modernizational fragments the text «Treaties and 
Covenants» of 1710. «Novelty» are studied with methodology of composing concordances. 
18 allocated modernization text fragments are analyzed, their characteristics are 
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