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"ЧОРНА РАДА" РОЗКОЛ ЧИ ОБ'ЄДНАННЯ: ПАРАДОКСИ ІСТОРИЧНОЇ ДОЛІ 

 
Смерть Б.Хмельницького 27 червня 1657 р. змінила розклад політичних сил у відносинах між Гетьманщиною і Мос-

квою, та підштовхнула останню до перегляду домовленостей по статусу України як васала Москви, а ніжинські події 
1663 р., відомі на сьогодні під назвою Чорна Рада, вважаються тим рубіконом, що остаточно розділили Українську 
державу на дві частини. Багато в чому це було спричинено її сприйняттям козацькими літописами, а також поширен-
ню в XIX ст. в українському суспільстві (передусім серед інтелігенції) однойменного твору Пантелеймона Куліша. 
Ніжинська рада  стала ключовим моментом Руїни, оскільки саме вона багато в чому прислужилась до розколу Україн-
ської держави на два гетьманства – Ліво- і Правобережне. Слід зазначити, що Москва ще у 1662 р. хотіла бачити Укра-
їну поділеною на дві частини по Дніпру. Російська сторона усвідомлювала, що поява на Лівобережжі повноважного 
уряду розділить Україну не лише де-факто, але й де-юре і суттєво зменшить шанси Москви отримати під свою звер-
хність всі українські землі. 
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Сучасники та й учасники Ніжинської ради навряд чи 

сподівалися на такий розвиток подій. І в своїх діях, що 
наслідували Чорну Раду намагалися якраз об'єднати 
Право- і Лівобережну Україну, щоправда кожен по 
своєму. Розглянемо кілька основних подій і процесів, 
що мали місце після ніжинських подій. 

Смерть "батька" української козацької держави 
Б.Хмельницького 1657 р. [15, с.604], стала кризовим 
моментом в національній історії. Оскільки, процедура 
легітимної передачі влади ще не була відпрацьована, а 
в суспільстві внаслідок об'єктивних причин існувало 
чимало деструктивних і вибухових сил, існувала велика 
загроза усобиць. В цьому контексті В.Смолій і В. Сте-
панков приводять досить влучне висловлення одного з 
старшин одразу після смерті гетьмана: "прийшов час 
нам "пропадати"" [15, с.604]. Цьому могла б завадити 
передача булави по спадковому принципу, домінуючо-
му в тогочасній політичній культурі світу, до сина 
Ю.Хмельницького. Тим більше, що за життя Б. Хмель-
ницького навесні 1657 р. це рішення було схвалено на 
розширеній (були присутні бурмистри і війти) стар-
шинській раді [7, с.166]. Фактично йшла мова про 
усталення нової традиції. Проте захоплення булави 
І.Виговським [9, с.179], заклало основу до того, що 
владу може захопити будь-який представник старши-
ни, який має силу. І цей момент швидко почав прогре-
сувати в українському суспільстві. 

І.Виговський не спромігся утримати спокій в державі. 
Його правління позначилося вибухом громадянської 
війни в Україні [9, с.179-180]. Причому зміна цього геть-
мана на Ю.Хмельницького не змогла зупинити ескала-
цію внутрішнього протистояння [18, с.108-112]. Посту-
пово сформувалося два територіальні блоки: Правобе-
режні і Лівобережні полки [18, с.110-111]. 1662 р. на 
правому березі гетьманом було проголошено Павла 
Тетерю [11, арк. 20-21]. В той час як на Лівобережжі 

влада належала, що правда як наказному гетьману, 
Якову Сомку [18, с.110]. Парадокс полягав в тому, що 
влада Тетері була більш ненадійною і нестійкою, в по-
рівнянні з Сомком. Серед правобережної старшини 
були доволі сильні промосковські погляди. Найбільшим 
проявом яких стало повстання І.Поповича [19, с.108-
109]. Причому ці настрої і виступи підтримувалися мос-
ковською владою. Здавалося, що питання падіння уря-
ду Тетері і поширення російських впливів на захід лише 
питання кількох місяців. 

Ніжинська Чорна Рада 17-18 червня 1663 р. вряту-
вала П.Тетерю від скидання з гетьманства. Ще напере-
додні він просив у польського уряду військової допомо-
ги, аби зміцнити свої позиції на Правобережній Україні 
[13, с.331]. Цікаво, що подібні прохання, але до Москви, 
надсилав візаві П.Тетері Я.Сомко [4, с.94]. Військові 
успіхи піднесли авторитет наказного гетьмана Сомка 
серед промосковськи налаштованої старшини, значно 
збільшили кількість його прибічників. Реально оцінюючи 
свої військові заслуги і переваги тогочасного станови-
ща, Сомко претендує на "совершенное" гетьманство і 
сподівається на підтримку царського уряду. До того ж 
він розуміє, що відсутність на Лівобережжі повноважно-
го уряду небезпечна внутрішніми усобицями, непослу-
хом війська, загальною анархією.  

Усвідомлюючи хиткість свого становища, наказний 
гетьман вже з лютого 1663 р. веде переговори з поля-
ками через Павла Тетерю, який з цього приводу писав 
королю: "Он сам (Сомко – Г. А.) письменно предлагает 
мне покорность, чтобы ни ваша королевская милость, 
…ни Республика не преследовали его местію" [13, 
с.261]. Однак, відверто перейти на бік Польщі наказний 
гетьман так і не наважується. Можливо й справді йому, 
"находящемуся с Москвою в Переяславле" [13, с.322], 
важко було зробити рішучий крок, а можливо, його не-
рішучість обумовлена загостренням соціально-полі-
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тичної ситуації на Правобережжі і в самій Польщі у зв'яз-
ку із повстанням Івана Поповича і конфедерацією. Та 
найбільш імовірно, Сомко все ще сподівався на перемогу 
та отримання гетьманської булави, і хотів лише підстра-
хуватися. Очевидно, саме це мав на увазі Павло Тетеря, 
коли говорив, що він "отделывался волчьею хитростію, 
которая скрывалась под видом смиренія" [13, с.329]. 

Об'єктивно хід і результат Ніжинської ради злякав 
старшину правобережних полків. І це, в свою чергу, 
вплинуло на сприйняття її П.Тетерею по новому. Заклик 
І.Брюховецького до бідноти "Ніжин грабувати" [12, с.47], 
за допомогою якого він зібрав чимало люмпенізованих і 
бандитських елементів, міг бути повторений і на Пра-
вобережжі. Тим більше що І.Брюховецький фактично це 
обіцяв росіянам [4, с.168-169].  

Те, що Я.Сомка було повалено росіянами за допо-
могою "черні", і той факт, що після ради по Лівобереж-
жю прокотилася хвиля грабунків і погромів заможного 
населення, передусім старшини, про що яскраво писав 
ще Граб'янка: "... не один заможний чоловік покинув 
свою домівку і страху ради ховався де міг...", так що 
багато людей жило "між смертю і життям" [10, с.128], 
дуже сильно налякало правобережну старшину і зни-
щило серед них москвофільські настрої. Зміцнення по-
зицій П.Тетері серед правобережної старшини швидко 
позначилося і на його подальших діях. Недарма вже 
незабаром по Чорній Раді П.Тетеря вже знову виступає 
як гетьман з цілком надійною владою і не лише не про-
сить у поляків війська, але й сам пропонує надати їм 
військові контингенти на допомогу [13, с.341-343]. Од-
ним словом анархія на сході України спричинила зни-
щення анархії на заході! 

В. Газін з цього приводу відзначив, що саме до клю-
чового моменту Руїни слід віднести Чорну раду, оскіль-
ки саме вона багато в чому прислужилась до розколу 
Української держави на два гетьманства – Ліво- і Пра-
вобережні [6, с.88]. Як тут не згадати бажання Москви, 
ще 1662 р. бачити Україну поділеною на дві частини по 
Дніпру [14, арк. 24-25]. Російська сторона усвідомлюва-
ла, що поява на Лівобережжі повноважного уряду роз-
ділить Україну не лише де-факто, але й де-юре і суттє-
во зменшить шанси Москви отримати під свою зверх-
ність всі українські землі. 

На перший погляд політичні реалії мали змусити 
двох гетьманів П.Тетерю і Я.Сомка об'єднати власні 
зусилля і допомогти один одному. Тим більше, що ще в 
березні Я.Сомко вже схилявся до об'єднання з 
П.Тетерею [13, с.261]. Проте, не дивлячись на активне 
листування, до згоди між ними не дійшло. В даному 
випадку не останню роль зіграли більш крихкі ніж у 
П.Тетері права Я.Сомка на гетьманство. Цей особистий 
чинник виявися для останнього непереборним. З іншого 
боку, з недовірою до Я.Сомка ставився і П.Тетеря, оскі-
льки Я.Сомко підтримував ворога П.Тетері – І.Поповича 
[17, с.260-262]. Проте ці контакти між гетьманами були 
вміло використані конкурентом Я.Сомка І. Брюховець-
ким. Він звинуватив Я.Сомка в тому, що той разом з 
П.Тетерею збирається привести татар на Лівобережжя 
під Кременчук [11, арк. 24-26]. Ці лякання сприймалися 
тим болючіше місцевим населенням, що ще на початку 
березня 1663 р. війська П.Тетері разом з татарами вже 
підходили під це дніпровське місто [5, с.128]. 

Під впливом Чорної ради, як в оточенні П.Тетері так 
і польської влади, оновилися ідеї щодо повернення 
Лівобережжя. Як наслідок, в серпні здійснюється вели-
кий військовий похід за Дніпро. Причому дану акцію 

очолив особисто король Ян Казимир [2, 16]. Проте, не 
дивлячись на початкові успіхи, цей похід зазнав повного 
фіаско і великих втрат. Головним же було те, ще вна-
слідок поразки походу остаточно впали плани поляків, 
щодо повернення Лівобережжя [3]. 

Цей момент, був розцінений вже І.Брюховецьким як 
принагідний для поширення його влади на Правобере-
жні полки. Відповідно вже в квітні 1664 р. він перехо-
дить Дніпро і розбиває передові польські і українські 
загони [1]. В цілому і ця військова операція закінчилася 
невдачею [18, с.114]. Отже, ці дві військові компанії, що 
були спрямовані на об'єднання Право-і Лівобережної 
України, лише поглибили розкол між ними і призвели до 
великих руйнувань і розорень у Подніпров'ї. 

17 червня 1663 р. у Ніжині, згідно царського указу, 
зібралася рада, на яку всі так довго очікували і яка ма-
ла показати розстановку політичних сил на Лівобереж-
жі. На Ніжинській (Чорній) раді булаву отримав Брюхо-
вецький – людина відверто проросійської орієнтації, 
"наинизший подножек" царського престолу. Ця подія 
мала вкрай негативні наслідки як для автономії Лівобе-
режного Гетьманату так і для справи консолідації украї-
нських земель у межах однієї держави, враховуючи 
прихід до влади на Правобережжі пропольськи налаш-
тованого гетьмана Павла Тетері.  
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