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science, from the another side, collaborated with each other, in the framework 
of the foundation of such a chair. 
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Стаття покликана дати загальний огляд матеріалів з історії 
українсько-французьких взаємин XVIII століття, які зберігаються в 
архівній колекції Омеляна Пріцака, що є структурною складовою Нау-
кового архіву Національного університету «Києво-Могилянська ака-
демія».   

Ключові слова: особовий архів О. Пріцака, матеріали архіву І. 
Борщака, Паризький архів Міністерства закордонних справ, Пилип Орлик, 
Григор Орлик, «Діаріуш подрожний». 
 
 Зважаючи на різноманітність та багатогранність наукових інтересів 
Омеляна Пріцака, цілком зрозуміло, що в його особистому архіві зібрані 
матеріали та документи з усіх періодів української історії. Не оминув 
Омелян Йосипович й історію України XVIII століття, зокрема таку цікаву 
її сторінку, як українсько-французькі взаємини цієї доби. Перш за все 
мова йде про політичні зв’язки українського еміграційного гетьмана 
Пилипа Орлика (1710–1742) та його сина Григора (1702–1759) з 
правлячими колами Французького королівства. 

Перед тим як безпосередньо перейти до характеристики матеріалів з 
архіву О. Пріцака, хотілося б пояснити, чому українсько-французькі 
зв’язки в зазначений період стали можливими. Початок XVIII століття 
характеризується зміною балансу сил у Європі. З одного боку, Франція не 
змогла добитися бажаних результатів у війні за іспанську спадщину 
(1701–1714), яка остаточно перекреслила її плани щодо встановлення 
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гегемонії на континенті [1, c. 280]. З іншого боку, традиційні союзники 
французької монархії – країни так званого «Східного бар’єра»: Річ 
Посполита, Османська імперія та Шведське королівство, починають 
поступово занепадати.  

Водночас на Сході швидкими темпами збільшує свою могутність 
Росія, яка в 1726 р. підписує оборонний союз із головним ворогом Франції 
– австрійськими Габсбургами. Укладення договору між двома країнами 
стало можливим перш за все завдяки спільним інтересам у міжнародній 
політиці: прагнення послабити Швецію, знищити профранцузьку партію в 
Польщі та призупинити експансію Туреччини в Європу [17, c. 36]. Якщо 
раніше Росія шкодила міжнародній політиці Франції тільки опосе-
редковано, атакуючи союзників останньої, то, починаючи з 1726 року, 
настав новий період французько-російських відносин, який відзначався 
відкритою ворожнечею між двома країнами.  

Саме за таких умов у поле зору французьких правлячих кіл 
потрапляє українське козацтво як сила, що під протекторатом одного з 
учасників «Східного бар’єра» ставала не тільки єднальною ланкою між 
Туреччиною, Польщею та Швецією, але і форпостом на шляху експансії 
Російської імперії в Західну Європу [5, c. 191]. В такому ключі українське 
козацтво та українські землі існували в політиці Франції до середини 
XVIII століття – відходу останніх репрезентантів мазепинської еміграції у 
небуття. 
 Переходячи безпосередньо до характеристики документів та 
матеріалів з архіву О. Пріцака, слід зазначити, що вони були зібрані 
вченим наприкінці 80-х років минулого століття, коли він ініціював 
факсимільну публікацію «Діаріуша подрожного» Пилипа Орлика в рамках 
видавничої серії «Гарвардська бібліотека давнього українського 
письменства» Українського наукового інституту при Гарвардському 
університеті. 
 Матеріали з історії українсько-французьких відносин можна умовно 
поділити на дві групи: а) матеріали приватного архіву українського 
еміграційного дослідника Ілька Борщака (1892–1959); б) копії архівних 
документів, зроблені на замовлення О. Пріцака. 
 Отже, обидві групи документів потрапили до рук Омеляна Пріцака 
під час його перебування в Парижі в серпні – вересні 1988 року та за 
активного сприяння відомого українського науковця, що проживає у 
Франції, Аркадія Жуковського. Після смерті І. Борщака саме А. Жу-
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ковський став розпорядником його архіву та передав документи Омеляну 
Йосиповичу, який, щоправда, ніяких свідчень про цей факт не залишив, а 
отже, можна зробити висновок, що передача відбулася неофіційно.  

Поява матеріалів І. Борщака в особовому архіві пов’язана 
насамперед з його науковими зацікавленнями, адже дослідник присвятив 
більшу частину свого життя дослідженню «Щоденника» П. Орлика, над 
виданням якого і працював О. Пріцак. Зважаючи на кількість цих 
матеріалів (а це 138 справ), упорядники архіву вирішили за доцільне 
виділити їх в окремий комплекс [11]. 

Левову частку матеріалів І. Борщака становить саме україномовний 
переклад «Діарія» (гетьман вів щоденник польською мовою) [10]. Тут слід 
зауважити, що «Діаріуш» має неабияку цінність для дослідників 
українсько-французьких відносин першої половини XVIII століття. Адже, 
починаючи із середини 1720-х років, налагоджується тісна співпраця між 
Версальським кабінетом та Пилипом Орликом. Саме в «Щоденнику» 
збереглося чимало свідчень цієї співпраці, зокрема листування з 
французьким послом в Константинополі, сином Григором, що вступив на 
французьку службу, тестем короля Людовіка XV (1715–1774) – 
Станіславом Лещинським (1704–1709; 1703), що прагнув повернути собі 
польський трон тощо.      

Переклад «Діарія» з архіву О. Пріцака – це 99 звичайних зошитів з 
різною кількістю аркушів (від 6 до 68). Українською мовою був 
перекладений не весь щоденник: частини, написані французькою та 
латинською мовами (переважно це листи), залишилися без перекладу. 
Необхідно зазначити, що текст написаний досить розбірливим почерком, 
на відміну від самого оригіналу. Але лише 10 з 99 зошитів написані 
власне рукою І. Борщака. Всі інші – особою, яку, на жаль, встановити не 
вдалося.  

Оскільки оригінал «Діаріуша» міститься в Парижі [13], його копія 
кінця XVIII століття – в Кракові [2, c. 323], публікації були або неповними 
[4], або нерозбірливими [14; 15], україномовний переклад з архіву О. Прі-
цака значно спростить роботу історикам при дослідженні життя та 
діяльності Пилипа Орлика. Зокрема, слід наголосити, що цей переклад з 
редакторськими правками планувалося опублікувати в «Гарвардській 
бібліотеці давнього українського письменства» в серії «Українські 
переклади» [15, c. 36]. 
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Окрім «Щоденника» серед матеріалів І. Борщака збереглися 
рукописні та машинописні копії документів або виписки, зроблені під час 
роботи в архівних установах Франції. Зокрема, найбільш цікавими, на 
нашу думку, видаються лист Григора Орлика та уривки з трьох листів 
французького посла в Константинополі маркіза де Вільньова (1674–1744) 
до кардинала де Флері (1653–1743) – першого міністра Франції в 1726–
1743 роках, а також Інструкція короля Людовіка XV щодо особи Пилипа 
Орлика, в якій французький монарх висловлював щире занепокоєння 
долею гетьмана [12, с. 2–13]. Але звичайно ж вони потребують ретельної 
перевірки, враховуючи, що І. Борщак «іноді свідомо приховував справжні 
назви джерел, архівів, бібліотек, фондів, з яких черпав відомості» [3, c. 8]. 
Не кажучи вже про те, що ряд науковців, зокрема О. Пріцак, скаржилися, 
що вони не могли віднайти документи, на які посилався у своїх працях 
І. Борщак [16, c. 473]. 

Під час свого перебування в Парижі О. Пріцак не обмежився 
роботою з архівом Ілька Борщака. Зокрема, за сприяння вже згадуваного 
А. Жуковського він дослідив та зробив копії документів з Архіву 
Міністерства закордонних справ (далі – АМЗС) та із замку Дентевіль, 
який свого часу належав родині Григора Орлика. Зокрема, збереглися 
картки замовлень та запити на копіювання документів з паризького 
архіву [9]. 

Саме фотокопії та ксерокопії документів з АМЗС та меншою мірою 
із замку Дентевіль склали другу групу матеріалів з історії українсько-
французьких відносин. Це чотири окремі справи та близько 800 аркушів, 
що хронологічно охоплюють період з 1711 по 1771 роки [6]. Вони були 
систематизовані самим О. Пріцаком, тому при описі було прийнято 
рішення не порушувати створену ним цілісність справ. Більшість 
документів цієї групи тією чи іншою мірою мають відношення до життя 
та політичної діяльності сина Пилипа Орлика – Григора Орлика, який з 
кінця 1720-х років до своєї смерті в 1759 році перебував на французькій 
службі. Написані вони переважно французькою мовою, але трапляється 
також польська та латинська мови. 

Матеріали цієї групи можна умовно поділити на дві підгрупи: 
особисті документи Г. Орлика та документи, що стосуються його 
дипломатичної діяльності. Зокрема до першої підгрупи увійшли 
генеалогічне дерево та родовід Орликів, свідоцтво про хрещення, 
королівські укази про присвоєння чинів та державних нагород, зокрема 
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указ Людовіка XV про присвоєння Г. Орлику в 1748 році чину 
фельдмаршала та указ шведського короля Адольфа-Фрідріха І (1751–
1771) про присвоєння Ордена меча в 1751 році. 

Друга підгрупа – це документи, що безпосередньо мають відно-
шення до дипломатичної діяльності Г. Орлика. Мова йде про меморіали та 
проекти до високопосадовців Франції, інструкції та депеші, отримані від 
Міністерства закордонних справ, листи від посла в Константинополі 
тощо. Всі вони пов’язані з подіями, що відбувалися протягом 1720–50-х 
років у Північно-Східній Європі, зокрема на території Шведського 
королівства, Речі Посполитої, Оттоманської Порти та Кримського Ханату. 
Необхідно звернути увагу на те, що в цих документах постійно 
фіксуються такі поняття, як «нація козаків», «козаки», «Україна» тощо [7, 
с. 63, 222; 8, с. 14, 19]. І це не тільки в листах самого Григора Орлика, а й 
у кореспонденції та інструкціях французьких урядовців, з чого можна 
зробити висновок, що українське козацтво не було чимось примарним для 
французької правлячої верхівки XVIII століття, а навпаки – посідало 
чільне місце у французькій зовнішній політиці в Північно-Східній Європі. 
 Отже, дослідження цього масиву документів та матеріалів дасть 
змогу не тільки більш ґрунтовно дослідити певні аспекти життя та 
політичної діяльності Пилипа та Григора Орликів, але і допоможе 
побудувати цілісну картину французької зовнішньої політики щодо 
українського козацтва, Порти, Швеції, Польщі, Росії та Криму.    
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ІСТОРІОГРАФІЯ ОСНОВНИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1648–1657 рр. 

Українська наукова історіографія, присвячена діяльності Богдана 
Хмельницького, зародилася в ХІХ ст. Її фундаторами були М. Кос-
томаров, представники Київської історичної документальної школи, що 
отримала назву народницької. З другої половини ХХ ст. об’єктивну 
інформацію про Б. Хмельницького подають і польські історики. 

Ключові слова: історіографія, Богдан Хмельницький, українські 
історики. 

 
«...Історіографія часів барока ще належить до гарної літератури», – 

писав Дмитро Іванович Чижевський [52, с. 313]. Козацькі літописи, які 
постали у XVIII ст. як звеличення революції Богдана Хмельницького 1648 
року, мають велике значення для історії походження української 
національної свідомості у XVIII ст. Одначе вони не мають жодної 
цінності як історичне джерело. В часи Богдана Хмельницького як 
оригінальний жанр літописи не писалися і тому жодного не збереглося. 

Дмитро Іванович Чижевський про козацькі літописи пише як про 
твори українського бароко: «Літературну обрібку дістали кілька 
найславніших творів, що звуться літописами, але від типу літопису значно 
відхиляються. Перший з них є “Літопис” Самовидця (якого ім’я й досі з 
певністю встановити не вдалось). Він обіймає часи до 1702 р., але перша 
його обрібка постала певно десь після 1672 р. та доходила лише до 
1674 р.» [1, с. 314]. 


