
7

ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 77

Збірник наукових праць «Ґілея: науковий вісник»

А.О. Семенова АКД. // – Воронеж. – 2006. – 15 с.; Каутский К. 
Путь к власти: Политические очерки о врастании в революцию / 
Карл Каутский; Славяне и революция: Пер. с нем. Изд. 2-е. – М.: 
КомКнига, 2006. – 144 с.

2. Бернштейн Э. Воспоминания: Социал-демократические 
годы учения. В годы моего изгнания. // Эдуард Бернштейн – К.: 
«Основні цінності», 2005. – 328 с.

3. Каутский К. Путь к власти: Политические очерки о врас-
тании в революцию: Славяне и революция / Карл Каутский. – 
М.: Госполитиздат, 1959. – 136 с.; Каутский К. Эрфуртская про-
грамма (Комментарии к принципиальной части). Предисловие 
Н. Шевцова. // Карл Каутский – М.: Госполитиздат, 1959. – 247 с.

4. Овчаренко Н.Е. Две жизни Эдуарда Бернштейна /Николай 
Овчаренко // Новая и новейшая история. – 1994. − №3. – сс. 195-226.

5. Бернштейн Э. Условия возможности социализма и задачи 
социал-демократии / Эдуард Бернштейн / Пер. с нем. – СПб: Тип. 
А.А. Гольденберга, 1906. – 240 с.

6. Кретинин С.В. Карл Каутский (1854−1938): опыт 
переосмысления / С.В. Кретинин // Новая и новейшая история. – 
1995. − №1. – сс. 141-160.

7. Каутский К. Эрфуртская программа (Комментарии к 
принципиальной части) / Карл Каутский. – М.: Коммунист, 
1918. – 230 с.

8. Каутский К. К критике теории и практики марксизма. 
Перевод с немецкого, дополненный по французскому издании. С 
предисловием автора к французскому изданию. / Карл Каутский. – 
Одесса: Книгоиздательство Е.М. Алексеевой, 1905. – 292 с.

9. Каутский К. Общественные реформы / Карл Каутский. – М., 
1905; Каутский К. Социальная реформа и на другой день после 
социальной реформы. / – Ростов на Дону: Изд. Н. Парамонова 
«Донская речь», 1905. – 50 с.

10. Каутский К. Социальная реформа и на другой день после 
социальной реформы. // Карл Каутский – Ростов на Дону: Изд. 
Н. Парамонова «Донская речь», 1905. – 50 с.

11. Каутский К. Путь к власти: Политические очерки о враста-
нии в революцию; Славяне и революция / Карл Каутский // Пер. с 
нем. Изд. 2-е. – М.: Ком Книга, 2006. – 114 с.

12. Эмиль П., Эмиль П. Как мы совершим революцию: 
Пер. с фр. // Пато Эмиль, Пуже Эмиль. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2011. – 264 с.

* * *

УДК 341.7[116+.004.14](477)»18»
Парахіна М.Б., кандидат історичних наук, науковий співробітник, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ), 
lenaorlova–75@mail.ru

Міжнародні відносини і дипломатія 
українського козацтва: перші роки 
становлення та функціонування
Розглядається історія участі українського козацтва в міжнародних 
відносинах, початку становлення його як самостійного військово–
політичного фактору, з яким мусили рахуватися всі сусідні країни.
Ключові слова: Україна, українське козацтво, міжнародні відносини, 
політика, геополітика.

Parakhina M.B., Candidate of Historical Science, Scientifi c Associate 
of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine, Kyiv), 
lenaorlova–75@mail.ru

Foreign Affairs and Diplomacy of Ukrainian Cossacks: First Years of 
Foundation and Functioning

The article is devoted to the history of Ukrainian Cossack participation 
in foreign affairs, the beginning of its establishment as an independent 
military and political factor, which other neighboring countries had to square 
up with. National Liberation War of the middle of the XVII century, which 
made new political elite, the Cossacks, more active, became the reason 
of fundamental changes of social order, religious state. In the issue of 
this event, on the political map of Europe a new state emerged, which 
appearance made the changes in foreign affairs for almost a hundred of 
years and caused the decline of one of the mightiest states – the Polish–
Lithuanian Commonwealth to a considerable degree as well as an accretion 
of power of the Grand Duchy of Moscow. Just the events of the XVI–XVII 
centuries turned out to be that starting point of a new historical period, to 
which founders of Ukrainian national renaissance would pay attention with 
the lapse of time.

Keywords: Ukraine, Ukrainian Cossacks, foreign affairs, politics, 
geopolitics.

Парахина М.Б., кандидат исторических наук, научный сотрудник, 
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (Украина, 
Киев), lenaorlova–75@mail.ru

Международные отношения и дипломатия украинского 
казачества: первые годы становления и функционирования

Рассматривается история участия украинского казачества 
в международных отношениях, начале становления его как 
самостоятельного военно–политического фактора, с которым 
должны были считаться все соседние страны.

Ключевые слова: Украина, украинское казачество, 
международные отношения, политика, геополитика.

Історія України є невід’ємною складовою європейсько-
го і всесвітнього історичного процесу. Україна займала 
цілком певне геополітичне положення і перебувала під 
впливом об’єктивних зовнішньополітичних чинників. Такі 
території, як польське Примор’я і українське Поділля в 
ХV–ХVІІІ ст., перебували під дією зовсім різних зовніш-
ньополітичних чинників. І невдачі Польщі в татарській 
політиці оберталися спустошенням саме українських зе-
мель, а не абстрактних земель Речі Посполитої. Тому є 
всі підстави окремо говорити про міжнародне становище 
українських земель у складі таких великих і неоднорідних 
держав, як Велике князівство Литовське, Річ Посполита та 
ін., маючи на увазі всю сукупність зовнішньополітичних 
чинників , які впливали на них.

Історія участі українського козацтва в міжнародних від-
носинах, особливо ранніх часів, до сьогодні викликає біль-
ше питань, ніж дає відповідей. Багато в чому це пов’язано 
з браком джерельної бази, адже січового архіву не збере-
глося. Чимало матеріалів щодо озброєння, старшинсько-
го складу, матеріальної бази міститься в архівних фондах 
Литви та Польщі, бо саме в рядах армій цих країн довелося 
служити українським козакам.

Висвітлення реального місця і значення українських 
земель у міжнародній політиці особливо важливо для до-
слідження історичного розвитку українського козацтва. 
Поширена думка про те , що про міжнародні аспекти ді-
яльності українського козацтва можна вести мову лише з 
початку вітчизняної війни українського народу, хоча вже з 
кінця ХVІ ст. козацтво виступає як самостійний суб’єкт між-
народних відносин. Останнім часом до проблеми висвіт-
лення участі козацтва у міжнародних відносинах України 
звертаються українські історики (В.Смолій, В.Степанков, 
В.Брехуненко, В.Сергійчук, В.Станіславській, Т.Чухліб, 
Я.Федорук, В.Щербак, С.Леп’явко) [1;4;6–16;18;19].
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Одному з перших та важливих періодів розвитку укра-
їнського козацтва у міжнародних відносинах присвячена 
праця С.Леп’явка «Українське козацтво у міжнародних 
відносинах (1561–1591)». Після першого запрошення на 
державну службу (1561 рік) воно за три десятиліття змо-
гло пройти складний шлях становлення і оформлення як 
недержавної збройної сили українського народу. На між-
народній арені українське козацтво стало виступати як 
самостійний військово–політичний фактор, з яким мусили 
рахуватися всі сусідні країни. На основі нових архівних 
джерел розглядаються походи козаків проти турків і та-
тар, їхня участь у війнах Великого князівства Литовського 
і Речі Посполитої проти Москви, взаємовідносини коза-
цтва і влади. Особлива увага приділена розгляду дипло-
матичних проблем, які виникали в Польщі в стосунках з 
Кримом, Туреччиною та Молдавією, свідченням про ко-
заків в Австрії, Ватикані, Англії, Московії, висвітленню 
перших спроб встановлення контактів козацтва з урядами 
європейських країни. Події висвітлюються в широкому 
контексті міжнародних відносин другої половини XVI ст.

С.Сергійчук запропонував увазі спеціальне видан-
ня, в якому всебічно розповідається про Збройні сили 
Української держави часів Богдана Хмельницького, зокре-
ма про структуру армії, її стратегію й тактику, виготовлен-
ня зброї, про розвідку, дипломатичну справу, організацію 
прикордонно–сторожової служби і т д. На основі свідчень 
видатних військових фахівців, насамперед сучасників 
доби Богдана Хмельницького, в тому числі і зарубіжних, 
автор аргументовано доводить, що козацьке військо за ба-
гатьма показниками значно переважало армії найрозвине-
ніших європейських країн. Інша праця автора присвячена 
одній з найцікавіших сторінок минулого українського на-
роду – історії Війська Запорозького періоду XVI – серед-
ини XVII ст. Автор змальовує історичні обставини, які ви-
значали та супроводжували військові походи українських 
козаків на суші та морі, відображаючи в цьому контексті 
дипломатичні відносини Війська Запорозького з сусідніми 
країнами: Росією та Польщею, Швецією та Туреччиною, 
Швецией и Турцией.

Т.Чухліб в своїй монографії запропонував новий кон-
цептуальний підхід до побудови моделей міждержавних 
стосунків у ранньомодерній Європі та місця в тогочасному 
європейському геополітикумі новоутвореного державного 
організму, який від самого початку свого існування ціле-
спрямовано шукав правових шляхів міжнародного утвер-
дження. Детально розглянувши регулятивні механізми 
сюзеренно–васальних або ленних стосунків, типових для 
приватно–правної, а згодом й державно–правної практи-
ки середньовіччя, дослідник визнав за можливе твердити 
про поширеність цього явища (звичайно, в певних транс-
формаціях, що диктувалися часом та регіональними осо-
бливостями) і у сфері міждержавних взаємин. Саме ви-
ходячи з теорії полівасалітетності, вчений поглянув на 
події і явища міжнародного життя в центрально–східному 
та південно–східному регіонах континенту в другій по-
ловині ХVІІ – перших десятиліттях ХVІІІ ст. під кутом 
зору його взаємопов’язаності з політичними процесами в 
Українській козацькій державі та прагненням до її само-
ствердження як повноправного суб’єкта міжнародних від-
носин й улегітимнення новоутворених владних структур в 
очах ближчих і більш віддалених сусідів.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії 
української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра 
Яворницького сучасні українські історики на основі ново-
знайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої 
історичної науки створили узагальнений образ українсько-
го козацтва. До двохтомника «Історія Українського коза-
цтва» увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію 
козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних 
орієнтацій та становлення політичної культури. окрім того, 
у першому томі розглянуто питання соціальної, військової, 
політичних та державотворчої діяльності українського ко-
зацтва від найдавніших часів до кінця XVIII ст. [3].

Так слалося історично, що початок організованого коза-
цтва, пов’язують з діяльністю деяких окремих литовських 

та польських чиновників XVІ ст., в основному старост 
прикордонних земель Придніпров’я та Поділля. Перший, 
з ким пов’язують участь козаків у походах, був Остафій 
Дашкович. Він не один раз проводив походи проти татар 
на Дике Поле, в 1523 р. зайняв та спалив фортецю Очаків. 
В 1528 р. знову повторив напад, а в 1532 р. витримав осаду 
Черкас ханом Саадет–Гіреєм. Основним елементом його 
загонів були саме козаки. Разом з ними він не раз ходив на 
Московщину та на Казань. Дашковичу належить і проект 
1533 р., згідно з яким повинна бути організована охорона 
прикордонних шляхів від ординців.

Протягом більшої частини XV ст. Велике князівство 
Литовське і Польща, до складу яких входили українські 
землі, у стосунках з татарським світом користувалося здо-
бутками політики князя Вітовта. Конфлікти з татарами 
були спорадичними й не заважали колонізації степового 
краю. Та наприкінці XV – на початку XVI ст. геополітична 
ситуація різко змінюється. Під владою Османів опинилося 
все узбережжя Чорного моря, Молдавія та Кримське хан-
ство стали васалами турецького султана. Польща і Литва 
виявилися зовсім неготовими до відсічі противнику.

З самого постання Української козацької держави в 
основу зовнішньополітичної доктрини українського уряду 
цілком свідомо, з огляду на тогочасну геополітичну си-
туацію в регіоні і з врахуванням тогочасної європейської 
політичної практики, а також досвіду діяльності в дово-
єнний час на міжнародній арені в якості суб’єкта міжна-
родних стосунків національної корпоративної військово–
політичної структури – козацтва, закладається вироблена 
Б.Хмельницьким концепція полівасалітетної підлеглості. 
Тим самим український гетьман, як колективний васал, 
здобував потужний інструмент впливу на своїх політич-
них опонентів – можновладців сусідніх держав, в сфері 
інтересів яких постійно перебувала Україна. Вміле мані-
пулювання засобом подвійної або й потрійної протекції 
надавало можливість українському уряду спрямовувати 
зусилля, прикриваючись тим чи іншим зверхником, на ре-
альне зміцнення молодого державного організму.

Разом з тим, багатовекторність міжнародної діяльності 
українських гетьманів викликала необхідність закріплення 
результатів зовнішньополітичних акцій системою міжна-
родно–правових договорів та інших нормативних доку-
ментів, якими в ранньомодерну добу регулювалися між-
державні відносини [2].

З кінця XV ст. зростає новий претендент на домінування 
в Східній Європі – Московське князівство. Відбулась се-
рія війн між Московією і Литвою, внаслідок яких Москва 
змогла відірвати від литовських володінь Смоленську і 
Сіверську землі, але її подальший наступ було зупинено. 
Новий московський кордон відрізав від українських зе-
мель Сіверщину. Отже, наприкінці XV ст. склалась нова 
геополітична карта регіону, за якою на південному і схід-
ному кордонах українських земель сформувались зони 
постійних військових конфліктів. Ця карта практично без 
змін проіснувала до середини XVII ст. Такий міжнародний 
контекст був одним із головних чинників, який визначив 
історичний розвиток українського козацтва, що формува-
лося як прикордонна військова спільнота [4,c.328]. Лише у 
світлі історії Великого Кордону Європи можна зрозуміти й 
процес становлення українського козацтва. Найістотнішим 
є те, що через об’єктивні причини його поява була неми-
нучою. Козакування було споконвічним явищем степового 
прикордоння. Як зазначив С.Леп’явко – особливість і прин-
ципова відмінність українського козацтва від споріднених 
спільнот (граничари Хорватії, гайдуки й секеї Угорщини) 
полягала у тому, що закладений у ньому потенціал не був 
належним чином використаний державою [4,c.12].

Перша згадка про обговорення на засіданні державної 
ради Великого князівства Литовського питання про при-
йняття загону козаків для несення прикордонної служби 
відноситься ще до 1524 р. Тоді ж було хвалено виділити 
з державної казни на ці потреби кілька сотень кіп грошей. 
Утім брак коштів завадив втілити задум у життя. Так само 
безрезультатно закінчилася і спроба реалізації проекту ор-
ганізації регулярної сторожової служби, запропонованого 
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1533 р. О.Дашковичем. Успішна реалізація подібних пла-
нів стала можливою в ході Лівонської війни 1558–1583 рр. 
У 1568 р. на Запорожжя було передано грамоту Сигізмунда 
ІІ Августа, що містила пропозицію про перехід козаків до 
нього на військову службу, як для участі в походах, так і 
забезпечення спокою в межах держави. Надзвичайно важ-
ливу роль у наступному організаційному становленні та 
згуртуванні козацтва відіграв факт виникнення організа-
ційного ядра – Запорозької Січі [5].

Першою серйозною пробою сил козацтва як впливової 
військово–політичної сили стала козацька війна 1591–1593 
рр., що стала прологом до більш серйозних потрясінь, 
що мали місце на українських землях наприкінці XVI ст. 
Важливою особливістю розгортання активності козацтва в 
наступні роки стало домінування в цьому процесі зовніш-
ньополітичного чинника. Причиною такого стану справ 
послужило те, що із серпня 1593 р. в Європі розпочина-
ється війна між Османською імперією та Габсбургзькою 
імперією (Австрією). Намагання керівництва останньої 
створити християнську так звану «Священну Лігу» пробу-
джує в Європі інтерес до українського козацтва як потуж-
ної сили, здатної протистояти мусульманському наступу. 
Оскільки основна діяльність українського козацтва була 
пов’язана з обороною південного кордону, то, з погляду 
теорії держави, вона одразу потрапляла до сфери міжна-
родних відносин, оскільки питання кордонів стосується 
саме цієї ділянки політичного життя кожної країни. Саме 
з діяльністю козацтва був пов’язаний складний комплекс 
політичного, військового і цивілізаційного протистояння 
та контактів різних країн і народів.

Козаки разом із молдавськими, волоськими та угор-
ськими військами брали участь у походах проти турків. 
Молдавські походи 1594–1595 рр. остаточно утвердили 
сприйняття козацтва в регіоні як самостійної військово–
політичної сили, незалежного суб’єкта міжнародних від-
носин, або, принаймні, автономної військової корпорації 
у складі Речі Посполитої. Реальну силу українського ко-
зацтва як вирішального чинника у протистоянні Польщі 
та Московії продемонстрував похід П.Сагайдачного у 
1618 р., якого король Сигізмунд ІІІ особисто попросив про 
допомогу.

Не менш значимою була роль козацького війська і в ході 
польсько–турецької війни, в історіографії відомою під на-
звою Хотинської. Зважаючи на той факт, що їй протисто-
яла 35–тисячна польська армія, результати протиборства 
повною мірою залежали від того, як себе поведе україн-
ське козацтво. Уже перші бої за участю козацького війська 
продемонстрували його надзвичайно високий бойовий дух 
та військове вміння. Хотинська війна для козаків стала ча-
сом їх найбільшої слави у Речі Посполитій. У цій війні ко-
заки продемонстрували всьому світу свою неперевершену 
мужність і стійкість. Бойова співдружність козацького та 
польського військ  Хотинській війні набула великого між-
народного резонансу, адже завдяки їй було фактично зупи-
нено експансію Османської імперії в Європу [17].

Проблема міжнародного статусу Української держави, її 
місця та ролі в системі європейських міжнародних відносин 
понад півтора століття хвилювала і продовжує хвилювати 
не одне покоління науковців. В українській історіографії у 
різний час її окремі аспекти висвітлювали вчені з світовим 
ім’ям, як М.Костомаров, B.Антонович, М.Грушевський, 
В.Липинський, С.Томашівський, A.Яковлів, О.Оглоблин, 
І.Крип’якевич, Ф.Шевченко. Сьогодні в цій царині успішно 
працюють B.Смолій, В.Степанков, В.Горобець, Я.Федорук, 
В.Сергійчук, C.Леп’явко, О.Гуржій, В.Брехуненко, 
В.Станіславський, Т.Чухліб і багато інших, як вже добре 
відомих, так і молодих дослідників.

Національно–визвольна революція середини XVII ст., 
яка активізувала нову політичну еліту – козацтво й ста-
ла причиною глобальної зміни соціального ладу, релі-
гійного становища. В результаті цієї події на політичній 
карті Європи з’явилась нова держава, поява якої майже 
на сто років принесла значні зміни в системі міжнарод-
них відносин, в значній мірі слугувала занепаду однієї з 
найміцніших країн – Речі Посполитої та посилення ролі 

Московської держави. Саме події XVI–XVII ст. стали тією 
точкою відліку нового історичного часу, на яку з часом бу-
дуть звертати увагу засновники українського національно-
го відродження.
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